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 اإلهداء

 *إٍ بٓاتٞ إّإ ٚعا٥ؿ١ ٚدٓإ ٚضابع١ ٚأظٚادٗٔ ٚأبٓا٥ٗٔ..

 طع إٍ اهلل تعاٍ إٔ هعًِٗ قط٠ عٌ ٭ًِٖٗ ٚأَتِٗ..*إٍ َٔ أِن

*إٍ اؿؿٝسات ايًٛاتٞ نطَٗٔ اهلل ٚضغٛي٘، ٚأٚقاْا بٗٔ ؾكاٍ: ))ضؾكّا 

بايكٛاضٜط "ٚ" اغتٛقٛا بايٓػا٤ خرلّا "ٚ" َا أنطَٗٔ إ٫ نطِٜ، َٚا أٖاْٗٔ 

 إ٫ ي٦ِٝ((.

 *إٍ ؾه١ًٝ ٢َٓٚ ٚباغِ ْادٞ.

 *٢َٓٚ عبساجملٝس سساز.

 ا١ْ ْٚٛض عُاض ٜهٔ.*ْٚ

*إٍ ا٭سؿاز ايصٜٔ أضدٛ إٔ ٜهْٛٛا زعا٠ قاؿٌ َٚكًشٌ ٚع٢ً قطات٘ 

 اهلل إػتكِٝ.

 *إٍ قُس ٚب٬ٍ عبساجملٝس سساز.

 *ٚٓع٠ ٚسػاّ عُاض ٜهٔ.

 *ٚعُط ٚعسْإ ٚأّٔ قٞ ايسٜٔ سساز.

..إيِٝٗ ْٝعّا ٚإٍ ا٭ععا٤ أّ غامل ٚغامل ٚعطٚغ٘ "ٜهاْ٘".. أٖسٟ 

اب ؾك٘ ايػٝاس١ )ٚايصٟ ٜهِ ٗ ْكؿ٘ ايجاْٞ ِاشز َٔ غٝاسات نت

ٚأقطاض ايسْٝا ايؿاغع١، َٚا أضؾل شيو ٚضس٬ت )دسِٖ( ٗ أضض اهلل ايٛاغع١، 

٬ّ٥ اهلل تعاٍ إٔ أَ زضٚؽ ٚعدل، ٚؼكل َٔ خ٬ٍ شيو َٔ خرل ٚأثط، غ

  ٘.هعً٘ ٗ َٝعإ اؿػٓات، ٚإٔ هعٌ غٝاستٓا ؾٝ٘، ٚضس٬تٓا ٗ غبًٝ

 َع ؼٝاتٞ إٍ عُّٛ أ٫ٚز ٚأسؿاز ايكاؿٌ، ٚاؿُسهلل ضب ايعإٌ.

 ٖـ                                                        دسنِ أبٛ غامل 1418ضبٝع ا٭ٍٚ  12

  ؾتشٞ ٜهٔ                                     ّ                              1997ُٛظ  17
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 الغياحةتعضيف 

غاح ؾ٬ٕ ٗ ا٭ضض غٝشّا ٚغٝشاّْا ٚغٝاس١ّ: شٖب ٚغاض، ٚغاح شٖب 

 ؾُٝا يًتعبس ٚايذلٖب، ٚغاح يعّ إػذس، ٚغاح أزاّ ايكّٛ.

 .ايػا٥ح: ايكا٥ِ ا٬ٕظّ يًُػذس 

  ٛٚايػا٥ح: إتٓكٌ ٗ ايب٬ز يًتٓعٙ أٚ يإلغتط٬ع ٚايبشح ٚايهؿـ ٚم

 شيو.

 طًبّا يًتٓعٙ أٚ ا٫غتط٬ع ٚايهؿـ  ايػٝاس١: ايتٓكٌ َٔ بًس إٍ بًس

 .(467/ م 1ز -تطنٝا -اغطٓبٍٛ–)إعذِ ايٛغٝ٘ فُٛع١ إهتب١ اإلغ١َٝ٬ 

 ِٝح: ايصٖاب ٗ ا٭ض ض يًعباز٠، َٚٓ٘ ايػٝاس١: ٚايػٝٛح ٚايٖػٝشإ ٚايػ

 .(1987/288 2ٙ-)ايكاَٛؽ احملٝ٘: ايؿرلٚظ آباز/َ٪غػ١ ايطغاي١ /برلٚتإػٝح ابٔ َطِٜ 

  ا٭ضض ٜػٝح غٝاس١ ٚغٝٛسّا ٚغٝشّا ٚغٝشاّْا.. أٟ شٖب، ٚٗ ٚغاح ٗ

اؿسٜح: ٫غٝاس١ ٗ اإلغ٬ّ، أضاز بايػٝاس١ َؿاضق١ ا٭َكاض ٚايصٖاب ٗ 

ضاز َؿاضق١ ا٭َكاض ا٭ضض، ٚأقً٘ َٔ غٝح إا٤ اؾاضٟ، قاٍ ابٔ نجرل: أ

ٔ ُٚغه٢ٓ ايدلاضٟ ٚتطى ؾٗٛز اؾُع١ ٚاؾُاعات، قاٍ: ٚقٌٝ أضاز ايصٜ

ٜػعٕٛ ٗ ا٭ضض بايؿط ٚاي١ُُٝٓ ٚاإلؾػاز بٌ ايٓاؽ، ٚقس غاح، َٚٓ٘ 

إػٝح ابٔ َطِٜ )عًُٝٗا ايػ٬ّ( ٗ بعض ا٭قاٌٜٚ: نإ ٜصٖب ٗ ا٭ضض 

ؾأُٜٓا أزضن٘ ايًٌٝ قـ قسَٝ٘ ٚق٢ً ست٢ ايكباح، ؾإشا نإ نصيو 

ابٔ َٓٛٛض  ـبٔ قُس بٔ َهطّ ايؿهٌ ْاٍ ايسٜٔ )يػإ ايعطب: زاض قازض/ أبٛ ؾٗٛ َؿعٍٛ َع٢ٓ ؾاعٌ

 .(2اإلؾطٜكٞ إكطٟ ـ ز
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 الغياحة يف القضآُ الكضيي

 *ٗ ٬ٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ يًؿٗٝس غٝس قطب: 

َٕ قاٍ تعاٍ ٗ نتاب٘ ايععٜع:  َٕ ايٖػا٥ُٔشٛ َُٔسٚ َٕ اَؿا َٕ ايَعأبُسٚ ايٖتا٥ُٔبٛ

َٚ َِٕعُطٚٔف  َٕ ٔبا َُٔطٚ َٕ اَٯ َٕ ايٖػأدُسٚ َٕ ايٖطأنُعٛ ُٛٛ َٚاَؿأؾ َِٓهٔط  ُٕ ٔٔ ا َٕ َع ُٖٛ ٖٓا اي

ٌَ ٔٓ َٔ ٪ُِٕ ََٚبؿِّٔط ا  .{112ايتٛب١:}ٔيُشُسٚٔز اهلٔل 

ايػا٥شٕٛ: ٚؽتًـ ايطٚاٜات ؾِٝٗ. ؾُٓٗا َا ٜكٍٛ: إِْٗ إٗادطٕٚ.  -

َِٚٓٗ َا ٜكٍٛ: إِْٗ إتٓكًٕٛ ٗ طًب ايعًِ. َٚٓٗا َا ٜكٍٛ: إِْٗ 

 ايكا٥ُٕٛ..

ًؿٗٝس غٝس قطب( إٍ اعتباضِٖ إتؿهطٜٔ ٗ ٚمٔ ٌِٝ )ٚايه٬ّ ي -

ًِٔل خًل اهلل ٚغٓٓ٘، ٖٔ قٌٝ ٗ أَجاشلِ ٗ َٛنع آخط:  ٕٖ ٔؾٞ َخ ٔإ

َٜإت ٔيُأٚٔيٞ اَ٭ِيَبأب َٗأض َيَآ ٖٓ َٚاي  ٌٔ ِٝ ًٖ ًَأف اي َٚاِخٔت َٚاَ٭ِضٔض  َٚأت  َُا َٔ ايٖػ اٖئصٜ

٢ًَ ُد ََٚع َُٚقُعّٛزا  َّا  َٝا َٕ اهلَل ٔق َٚأت َِٜصُنُطٚ َُا ًِٔل ايٖػ َٕ ٔؾٞ َخ ََٜتَؿٖهُطٚ َٚ  ِِ ٔٗ ُٓٛٔب

ٖٓا َٓا َعَصاَب اي ََْو َؾٔك ًّا ُغِبَشا ََٖصا َبأط ًَِكَت  ََا َخ َٓا  آٍ } ضَٚاَ٭ِضٔض َضٖب

 ؾٗصٙ ايكؿ١ أيٝل ٖٓا باؾٛ بعس ايتٛب١ ٚايعباز٠ ٚاؿُس. ،{191:190عُطإ:

هٛت اهلل ع٢ً ٖصا ؾُع ايتٛب١ ٚايعباز٠ ٚاؿُس ٜهٕٛ ايتسبط ٗ ًَ -

ايٓشٛ ايصٟ ٜٓتٗٞ باإلْاب١ إٍ اهلل، ٚإزضاى سهُت٘ ٗ خًك٘، ٚإزضاى اؿل 

َِٜك٣ٛ عًٝ٘ اـًل، ٫ ي٬نتؿا٤ بٗصا اإلزضاى ٚإْؿام ايعُط ٗ فطز  ايصٟ 

 ايتأٌَ ٚا٫عتباض.

 

 ٗ :تؿػرل )ايػطاز إٓرل( يإلَاّ اـطٝب ايؿطبٝ:ي  

َٕ اي قاٍ تعاٍ ٗ نتاب٘ ايععٜع: َٕ ايٖػا٥ُٔشٛ َُٔسٚ َٕ اَؿا َٕ ايَعأبُسٚ ٖتا٥ُٔبٛ

 َٕ ُٛٛ َٚاَؿأؾ َِٓهٔط  ُٕ ٔٔ ا َٕ َع ُٖٛ ٖٓا َٚاي َِٕعُطٚٔف  َٕ ٔبا َُٔطٚ َٕ اَٯ َٕ ايٖػأدُسٚ ايٖطأنُعٛ

ٌَ ٔٓ َٔ ٪ُِٕ ََٚبؿِّٔط ا   .{112ايتٛب١:} ٔيُشُسٚٔز اهلٔل 
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ُٕطاز َِٓٗ ابٔ َػعٛز ٚابٔ عباؽٚاخُت - قاٍ  ِٖ ايكا٥ُٕٛ.أِْٗ  ًـ ٗ ا

: نٌ َاُشنط ٗ ايكطإٓ َٔ ايػٝاس١ ؾٗٛ ايكّٛ، ٚقاٍ ضغٍٛ ابٔ عباؽ 

ا قّٛ ايؿطض، ٚقٌٝ : ))غٝاس١ أَيت ايكّٛ((، ٚعٔ اؿػٔ إٔ ٖصاهلل 

ُٜسّ ايكٝاّ. قاٍ ا٭ظٖطٟ: قٌٝ يًكا٥ِ غا٥ح ٭ٕ ايصٟ ٜػٝح  ِٕٖٛ ايصٜٔ 

نٌ ٚايكا٥ِ ٖػْو عٔ ٗ ا٭ضض َتعبسّا ٫ ظاز َع٘ نإ ٖػهّا عٔ ا٭

ا٭نٌ ؾًٗصٙ إؿاب١ٗ ٜػ٢ُ ايكا٥ِ غا٥شّا. ٚض٣ٚ عجُإ بٔ َٛعٕٛ أْ٘ 

قاٍ: ٜاضغٍٛ اهلل ِا٥صٕ يٓا ٗ ايػٝاس١ ؾكاٍ: ))إٕ غٝاس١ أَيت اؾٗاز ٗ 

عِٛٝ  (، ٚقاٍ عطا٤: ايػا٥شٕٛ ِٖ ط٬ب ايعًِ، ٚايػٝاس١ أَُط(غبٌٝ اهلل

تًؿٌ ؾٝػتؿٝس َٔ نٌ ٚاسس كٗ تهٌُٝ ايٓؿؼ ٭ْ٘ ًٜك٢ أؾانٌ 

ؾا٥س٠ ككٛق١. ٚقس ًٜك٢ ايهبا٥ط َٔ ايٓاؽ ؾٝػتشكط ْؿػ٘ ٗ 

َكابًتِٗ، ٚقس ٜكٌ إٍ إساضغ١ ايهجرل٠ ؾٝٓتؿع بٗا، ٚقس ٜؿاٖس اخت٬ف 

أسٛاٍ أٌٖ ايسْٝا بػبب َا خًل اهلل ٗ نٌ ططف َٔ ا٭سٛاٍ اـاق١ 

  ط قٟٛ ٗ ايسٜٔ.بِٗ، ؾتتشكل َعطؾت٘. ٚباؾ١ًُ، ؾايػٝاس١ شلا أث

 

 :تؿػرل ايكططيب ٗ 

ُُٛا  قاٍ تعاٍ ٗ قهِ ايتٓعٌٜ: ًَ َٚاِع ُٕٗط  َؾٔػُٝشٛا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َأِضَبَع١َ َأِؾ

َٔ َُِدٔعٟ ايَهأؾٔطٜ ٕٖ اهلَل  ََٚأ َُِعٔذٔعٟ اهلٔل  ُِٝط  ِِ َغ ُْٖه  .{2ايتٛب١:} َأ

 أٟ قٌ شلِ غٝشٛا، أٟ غرلٚا ٗ ا٭ضض َكبًٌ َٚسبطٜٔ.

َٕ ٛي٘ تعاٍ: ٚٗ ق َٕ ايٖػا٥ُٔشٛ َُٔسٚ َٕ اَؿا َٕ ايَعأبُسٚ ايٖتا٥ُٔبٛ

َٕايٖط  ٜٛضز ايكططيب َاًٜٞ: .اٯ١ٜ{112ايتٛب١:}..أنُعٛ

ايػا٥شٕٛ: ايكا٥ُٕٛ. ٚقاٍ غؿٝإ بٔ ُع١ٓٝٝ: إِا قٌٝ يًكا٥ِ غا٥ح  -

٭ْ٘ ٜذلى ايًصات نًٓٗا َٔ إطعِ ٚإؿطب ٚإٓهح. ٚضٟٚ عٔ عا٥ؿ١ أْٗا 

 )أغٓسٙ ايطدلٟ( ٚضٚاٙ أبٛ ٖطٜط٠ َطؾٛعّات: غٝاس١ ٖصٙ ا٭١َ ايكٝاّ قاي

از: َٚصٖب أْ٘ قاٍ: ))غٝاس١ أَيت ايكٝاّ((. قاٍ ايعٓد عٔ ايٓيب 
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. ّقٌٝ أِْٗ ايصٜٔ ٜسّٕٛ ايكٝااؿػٔ أِْٗ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ ايؿطض. ٚقس 

 ٚقاٍ عطا٤: ايػا٥شٕٛ اجملاٖسٕٚ.

ٗ ايػٝاس١ ؾكاٍ عًٝ٘  ٍٛ اهلل ٚض٣ٚ أبٛ أَا١َ إٔ ضد٬ّ اغتأشٕ ضغ

 ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: ))إٕ غٝاس١ أَيت اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل((.

ٚقٌٝ: ايػا٥شٕٛ إٗادطٕٚ. قاي٘ عبسايطٓٔ بٔ ظٜس. ٚقٌٝ ِٖ ايصٜٔ 

ٜػاؾطٕٚ يطًب اؿسٜح ٚايعًِ، قاٍ عهط١َ. ٚقٌٝ: ِٖ اؾا٥ًٕٛ بأؾهاضِٖ 

ع٬َات ايساي١ ع٢ً تٛسٝسٙ ايسٝس ضبِٗ ًَٚهٛت٘، َٚا خًل َٔ ايعدل ٚٗ تٛ

 ٚعُٛت٘. سهاٙ ايٓكاف. 

قاٍ ايكططيب: يؿٜ )ؽ ٟ ح( ٜسٍ ع٢ً قش١ ٖصٙ ا٭قٛاٍ، ؾإٕ 

ايػٝاس١ أقًٗا ايصٖاب ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض نُا ٜػٝح إا٤. ؾايكا٥ِ 

َػتُط ع٢ً ايطاع١ ٗ تطى َا ٜذلن٘ َٔ ايطعاّ ٚغرلٙ، ؾٗٛ َٓعي١ 

 ُا شنطٚا.ايػا٥ح. ٚإتؿهطٕٚ ػٍٛ قًٛبِٗ ؾٝ

َٔ قاٍ تعاٍ:  َٕ َعأقَب١ُ اٖئصٜ ـَ َنا ِٝ ُُٛطٚا َن ِْ ٌِ ٔغرُلٚا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َؾا ُق

ٌَ َُِؿٔطٔن  ِِ ُٖ َٕ َأِنَجُط ٌُ َنا ِٔ َقِب َٔ {:ّٚ42ايٗط}. 

أٟ قٌ شلِ ٜا قُس غرلٚا ٗ ا٭ضض يٝعتدلٚا َٔ قبًِٗ، ٜٚٓٛطٚا 

 نٝـ نإ عاقب١ َٔ نصب ايطغٌ.

 

  الغياحةفوائز ودصوؼ وعرب

يًػٝاس١ ؾٛا٥س قس ٜعذع اإلْػإ عٔ إزضانٗا ْٝعّا، أٚ تعسازٖا ع٢ً 

غبٌٝ اؿكط. َٚا ْسضن٘ ايّٝٛ قس ٜػتسضن٘ غرلْا غسّا، يتبك٢ غ١ٓ 

 هللايتطٛض ٚايتطٜٛط، ٚايتذسز ناضب١ ٔعَبط ايتاضٜذ ٚا٭دٝاٍ إٍ إٔ ٜطخ ا

 ا٭ضض َٚٔ عًٝٗا.. 
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ُٔٔ ٖصٙ ايؿٛا٥س ايتعطف ع٢ً آٜات -1 اهلل ٗ خًك٘.. ٗ أدٓاؽ ايٓاؽ  ؾ

، ٗ أؾهاضِٖ ٚثكاؾاتِٗ، ٚٗ ٚأيٛاِْٗ ٚأيػٓتِٗ.. ٗ عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ

طباعِٗ ٚأَعدتِٗ، ٗ َٝٛشلِ ٖٚٛاٜاتِٗ.. ؾٝعزازٚا إد٫ّ٬ هلل ٚتعُّٛٝا 

 يكِسضت٘، ٚإقطاضّا بعُٛت٘، ٚإقبا٫ّ ع٢ً طاعت٘، ٚضدا٤ بعؿٛٙ َٚػؿطت٘.

ًِ ٘ٔ َخ َٜأت ِٔ َآ َٔ ٕٖ ٔؾٞ َٚ ِِ ٔإ ُْٔه َٛا ََٚأِي  ِِ َٓٔتُه ًَاُف َأِئػ َٚاِخٔت َٚاَ٭ِضٔض  َٚأت  َُا ُل ايٖػ

ٌَ ُٔ ًَِعأي َٜإت ٔي   {22ايٗطّٚ:} َشٔيَو َيَآ

َٚٔ ؾٛا٥س ايػٝاس١ ايتعطف ع٢ً آٜات خًل اهلل ٗ ا٭ضض ٚاخت٬ف  -2

تهٜٛٓٗا ٚتهاضٜػٗا َٚٓاخاتٗا َٚعازْٗا ٚنٓٛظٖا ٚعاضٖا ٚثطٚاتٗا، 

 اضم يًٝٗا ْٚٗاضٖا، ٚسطٖا ٚبطٖا:ٚؾٛ

  

  َٜٞإت ٔيُأٚٔي َٗأض َيَآ ٖٓ َٚاي  ٌٔ ِٝ ًٖ ًَأف اي َٚاِخٔت َٚاَ٭ِضٔض  َٚأت  َُا ًِٔل ايٖػ ٕٖ ٔؾٞ َخ ٔإ

  .{190آٍ عُطإ:}اَ٭ِيَبأب

 َٕ ُٖٔسٚ َٕا َِ ا ِٓٔع َٖا َؾ َٓا  .{48ايصاضٜات:} َٚاَ٭ِضَض َؾَطِؾ

 ََٚأِيَك َٖا  َْا َََسِز ٤ِٕٞ َٚاَ٭ِضَض  ِّ َؾ ِٔ ُن َٔ َٗا  َٓا ٔؾٝ َِْبِت ََٚأ  َٞ َٚأغ َٗا َض َٓا ٔؾٝ ِٝ

ٕٕ ُِٛظٚ ََ{:19اؿذط}. 

  َٕ َُُعٛ َِٜػ  ْٕ ِٚ َآَشا َٗا َأ َٕ ٔب ًُٛ َِٜعٔك ًُْٛب  ِِ ُق ُٗ َٕ َي َٜٔػرُلٚا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َؾَتُهٛ  ِِ ًَ َأَؾ

ًُُٛب اٖي ٢َُ ايُك ِٔ َتِع ََٚئه ٢َُ اَ٭ِبَكاُض  َٗا َيا َتِع ْٖ َٗا َؾٔإ  .{46اؿر:} ٔتٞ ٔؾٞ ايٗكُسٚٔضٔب

  ٌٖ ََٚآَتِت ُن َُٖتَهّأ   ٖٔ ُٗ ََٚأِعَتَسِت َي  ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَِت ٔإَي ٖٔ َأِضَغ ٖٔ َُِهٔط َُٔعِت ٔب ُٖا َغ ًَ َؾ

 ٖٔ ُٗ َٜ ِٜٔس َٔ َأ ََٚقٖطِع  ُ٘ َْ ُ٘ َأِنَبِط َٓ ِٜ ُٖا َضَأ ًَ ٖٔ َؾ ٔٗ ِٝ ًَ ََٚقاَئت اِخُطِز َع ّٓا  ٖٔ ٔغهِّٝ ُٗ ِٓ َٔ َٚأسَس٠ٕ 

َِْٚ ًَْو َنٔطٜ ََ ََٖصا ٔإٖيا   ِٕ ََٖصا َبَؿّطا ٔإ ََا  َٔ َساَف هلٔل  ًِ  .{31ٜٛغـ:} ُق

  ٔ٘ َٓا ٔب َِْبِت ََا٤ّ َؾَأ َُا٤ٔ  َٔ ايٖػ َٔ  ِِ ٍَ َيُه َِْع ََٚأ َٚاَ٭ِضَض  َٚأت  َُا ًََل ايٖػ ِٔ َخ َٖ َأ

ْ٘ ًَ َٖا َأ٥ٔ ِٓٔبُتٛا َؾَذَط ِٕ ُت ِِ َأ َٕ َيُه ََا َنا َِٗذ١ٕ  ّْ  َسَسا٥َٔل َشاَت َب ِٛ ِِ َق ُٖ  ٌِ َََع اهلٔل َب

َٕ َٞ َِٜعٔسُيٛ َٚأغ َٗا َض ٌَ َي ََٚدَع َٗاّضا  ِْ َٗا َأ ًَاَي ٌَ ٔخ ََٚدَع ٌَ اَ٭ِضَض َقَطاّضا  ِٔ َدَع َٖ َأ

َٕ ُُٛ ًَ َِٜع ِِ َيا  ُٖ ٌِ َأِنَجُط َََع اهلٔل َب  ْ٘ ًَ ٔٔ َسأدّعا َأ٥ٔ ِٜ َٔ ايَبِشَط ِٝ ٌَ َب ِٔ ََٚدَع َٖ َأ
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ُِٕهَطٖط ٔإَشا َََع اهلٔل  ُٜٔذُٝب ا  ْ٘ ًَ ًََؿا٤َ اَ٭ِضٔض َأ٥ٔ ِِ ُخ ًُُه َِٜذَع َٚ ـُ ايٗػ٤َٛ  َِٜهٔؿ َٚ  ُٙ َزَعا

َٕ ََا َتَصٖنُطٚ ًّا  ًٝٔ َٜاَح َق ٌُ ايطِّ ُِٜطٔغ  ِٔ ََ َٚ َٚايَبِشٔط  َُأت ايَبطِّ  ًُ ُٚ ِِ ٔؾٞ  ِٗٔسُٜه َٜ  ِٔ َٖ َأ

َََع اهلٔل َتَعاَي٢ اهلُل  ْ٘ ًَ ٘ٔ َأ٥ٔ َُٔت ِٟ َضِس ََٜس  َٔ ِٝ َٕ ُبِؿّطا َب ُِٜؿٔطُنٛ ُٖا   َع

 .{63:62:61:60ايٌُٓ:}

  َُٔٝس ِٕ َت َٞ َأ َٚأغ ََٚأِيَك٢ ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َض َٗا  َْ ِٚ َُٕس َتَط ِٝٔط َع َٚأت ٔبَػ َُا ًََل ايٖػ َخ

 ِّ ِٔ ُن َٔ َٗا  َٓا ٔؾٝ َِْبِت ََا٤ّ َؾَأ َُا٤ٔ  َٔ ايٖػ َٔ َٓا  َِْعِي ََٚأ ِّ َزاٖب١ٕ  ِٔ ُن َٔ َٗا  ََٚبٖح ٔؾٝ  ِِ ٔبُه

ِٕٚز َن َِٕظ َٕ ٔطٜ ُُٛ ٖٛأي ٌٔ اي ٘ٔ َب ْٔ ِٔ ُزٚ َٔ  َٔ ًََل اٖئصٜ ََاَشا َخ  ْٞٔ ًُِل اهلٔل َؾَأُضٚ ََٖصا َخ

ٌٕ َُٔب  ٍٕ ًَا   .{11:10يكُإ:} ٔؾٞ َن

، ٚعاقب١ اجملطٌَ ايتعطف ع٢ً ْٗاٜات ايٛإٌَٚٔ ؾك٘ ايػٝاس١:  -3

ط ايٓؿؼ إٍ إٔ ايعاقب١ يًُتكٌ ٚايٓك َٚكرل ايطػا٠ ٚاؾباضٜٔ، يتط٦ُٔ

 يًُ٪ٌَٓ، ٚإٔ زٚي١ ايباطٌ غاع١ ٚزٚي١ اؿل إٍ قٝاّ ايػاع١.

  :ٍقاٍ تعا..  َعأقَب١ُ َٕ ـَ َنا ِٝ ُُٛطٚا َن ِٓ َٝ َٜٔػرُلٚا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َؾ  ِِ ًَ َأَؾ

َٕ ًُٛ ًَا َتِعٔك ِٛا َأَؾ َٔ اٖتَك ًٖٔصٜ ِْٝط ٔي ََٚيَساُض اَٯٔخَط٠ٔ َخ  ِِ ٔٗ ًٔ ِٔ َقِب َٔ  َٔ  .{109ٜٛغـ:} اٖئصٜ

 ٍغبشاْ٘: ٚقا َعأقَب١ُ َٕ ـَ َنا ِٝ ُُٛطٚا َن ِٓ َٝ َٜٔػرُلٚا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َؾ  ِِ ًَ َأَؾ

 ٢َٓ َُا َأِغ ََٚآَثاّضا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َؾ  ٠ّٖٛ ََٚأَؾٖس ُق  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ُْٛا َأِنَجَط  ِِ َنا ٔٗ ًٔ ِٔ َقِب َٔ  َٔ اٖئصٜ

َٕ َِٜهٔػُبٛ ُْٛا  ََا َنا  ِِ ُٗ ِٓ  .{82غاؾط:}َع

 :٘ٚقاٍ دٌ د٬ي َٜ  ِِ ًَ َٕ َعأقَب١ُ َأَؾ ـَ َنا ِٝ ُُٛطٚا َن ِٓ َٝ ٔػرُلٚا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض َؾ

َٗا ََِجاُي َٔ َأ ًَِهأؾٔطٜ َٚٔي  ِِ ٔٗ ِٝ ًَ ََٖط اهلُل َع ِِ َز ٔٗ ًٔ ِٔ َقِب َٔ  َٔ  .{10قُس:} اٖئصٜ

تأنٝس ضباْٞ ع٢ً غ١ٓ ايتساؾع بٌ اؿل ٚايباطٌ غتٓتٗٞ ٫ قاي١  إْ٘

َِْكٔصُف ٚيٛ بعس سٌ  باْتٛاض اؿل ٚأًٖ٘، ٖٚع١ّ ايباطٌ ٚدٓسٙ..  ٌِ َب

ْٖٔل  َٛ َظا ُٖ ُ٘ َؾٔإَشا  ََُػ َِٝس ٌٔ َؾ ٢ًَ ايَبأط     .{18ا٭ْبٝا٤:} ..ٔباَؿلِّ َع

ٗ إٔاْٝا َطضْا َكط قٝاز٠ )ٖتًط( ـ ايطاٜذ ـ ايصٟ أطبكت دٝٛؾ٘ ٗ  -

ؾذل٠ َٔ ايعَٔ ع٢ً ضٚغٝا َٚعِٛ ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ.. ثِ أقبح أثطّا بعس 

 ..اضٜذ بعس ٖع١ّ ْهطا٤عٌ، ٚشنط٣ يًت
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ٚٗ إٜطايٝا تٓصنطْا َا ؾعً٘ ايسٜهتاتٛض َٛغٛيٝ:ي، َٚا اقذلؾ٘ َٔ  -

َُػتصنطٜٔ ثٛض٠  دطا٥ِ عل ايؿعٛب ا٭ٚضٚب١ٝ ٚبعض ايؿعٛب ايعطب١ٝ 

ٚاْتؿان١ ايؿعب ايًٝيب إػًِ. ؾايعاقب١ يًُتكٌ ٫ٚ عسٚإ  إدتاض  طعُ

 إ٫ ع٢ً ايٛإٌ..  

ٕٖ يؿطاع١ٓ ايكسا٢َ ٚاؾسز ًُِٚٚٗ ٚبػِٝٗ ٚٗ َكط تٓصنطْا ا - ٔإ

َُٜصبُِّح   ِِ ُٗ ِٓ َٔ ـُ َطا٥َٔؿ١ّ  َِٜػَتِهٔع َّٝعا  َٗا ٔؾ ًَ ِٖ ٌَ َأ ََٚدَع ًَا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض  َٕ َع ِٛ ٔؾِطَع

 َٔ َٔ  َٕ ُ٘ َنا ْٖ ِِ ٔإ ُٖ َْٔػا٤َ  ٞٔٝ َِٜػَتِش َٚ  ِِ ُٖ َٓا٤َ ََٔأِب ُِٕؿٔػٔسٜ ُْٔطُٜسا َٚ  ٢ًَ ٖٔ َع ُُ َْ  ِٕ َأ

َٔ ا ٌَاٖئصٜ َٛأضٔث ُِ اي ُٗ ًَ َِْذَع َٚ  ١ُّٖ ِِ َأ٥ٔ ُٗ ًَ َِْذَع َٚ  ِغُتِهٔعُؿٛا ٔؾٞ اَ٭ِضٔض 

  .{4:5ايككل:}

ٚٗ ؾًػطٌ َطضْا بايبشط إٝت ٚتصنطْا قك١ آٍ يٛٙ ٚإكرل  -

َنٖصَبِت ا٭غٛز ايصٟ يكٝ٘ أٌٖ )غسّٚ ٚعُٛض٠( بػبب ؾشؿِٗ ٚؾصٚشِٖ.. 

ُٓٗصٔض ٕٙ ٔباي ُّ ُيٛ ِٛ ْٖا َأِضَغَق ِِ ٔبَػَشٕطٔإ ُٖ َٓا ِٝ َْٖذ  ٕٙ ٍَ ُيٛ ِِ َسأقّبا ٔإٖيا َآ ٔٗ ِٝ ًَ َٓا َع ًِ 

 .{34:33ايكُط:}

ِٓط ببًس إ٫ ٚايعدل٠ َاث١ً:  ِٚ َأِيَك٢ ٖٚهصا ٫ ْهاز  ًِْب َأ ُ٘ َق َٕ َي ِٔ َنا َُ ٔي

ْٗٔٝس َٛ َؾ ُٖ َٚ َُِع     .{37م:} ايٖػ

 

ٔ عًّٛ َا يس٣ اٯخطٜٔ َٚايػؿط ايتٓعطف ع٢ً  َٚٔ ؾٛا٥س ايػٝاس١ -4

: ٚاؿه١ُ نُا ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ٚؾٕٓٛ َٚػتذسات َٚبتهطات ٚأغايٝب.

 ))اؿه١ُ ناي١ إ٪َٔ أ٢ْ ٚدسٖا ؾٗٛ أسل بٗا((.

اؿٝا٠ َسضغ١ تتػع ٚتهٝل بكسض اتػاع أٚ نٝل زا٥ط٠ َتعطف اإلْػإ عًٝٗا 

ظَاّْا َٚهاّْا ٚٚطؾّا.. ؾاإلْػإ ابٔ قٝط٘. ؾُٔ نإ سبٝؼ بٝت٘ نإ 

ت٘، َٚٔ نإ سبٝؼ قطٜت٘ أٚ َسٜٓت٘ أٚ بًسٙ نإ ابٔ ٖصٙ ايسا٥ط٠. ابٔ بٝ

أَا َٔ اضؼٌ ٗ أضض اهلل ايٛاغع١، ٜتًُؼ ايعدل، ٜٚكًب ايؿهط، ٜٚػتطًع 

ا٭سٛاٍ ٚايجكاؾات ٚإعاضف ٚا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚايتذاضب.. ؾإْ٘ ٫ ؾو 
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ح ٜهٕٛ ابٔ غٝهٕٛ أٚغع ْٛطّا، ٚأعُل تكٛضّا، ٚأنجط خرلا، ٚأعِٛ أثطا، سٝ

 عكطٙ.

 ٬عَٚٔ ؾٛا٥س ايػٝاس١ ا٫ٓط :ايعًّٛ ٚإعاضف ٚاتػاع إساضى ؽاقتبا -5

ع٢ً َا يس٣ اٯخطٜٔ َٔ عًّٛ ٚثكاؾات ٚسهاضات ٚخدلات ٚػاضب 

َُٕؿعٌ يًسٚض، ٚإطٛض  َٚٗاضات ٚعازات ٚتكايٝس.. ٚا٭خص بإؿٝس َٓٗا، ٚا

 يًُؿطٚع، ٚإكٟٛ يٮزا٤.. 

٫ ىطدٕٛ َٔ زا٥ط٠ ب٦ٝتِٗ، َٚٓاطل ٫ٚزتِٗ ٚا٬ٕسٜ إٔ ايصٜٔ 

ًٕٛٓٛ أنٝل أؾكّا، ٚأقٌ َعطؾ١ ٚإزضانّا، ٚأبطأ تكٛضّا، ٚأقٌ عطا٤ّ  ٚغهِٓٗ ٜ

ٛٓيٕٛ ٗ أضض اهلل ايٛاغع١، ٜٚتٓكًٕٛ بٌ ايب٬ز  َٔ أٚي٦و ايصٜٔ ٜتذ

 ٚايؿعٛب.

ٕٝٓٛ بؿهٌ خام َطايبٕٛ بايػٝاس١ ٕعطؾ١ ظَاِْٗ َٚا ؾٝ٘  ٚاإلغ٬َ

ٚسهاضات ٚكذلعات ٚؼسٜات ٚخكا٥ل، يًتعًِ ٚايتعًِٝ، َٔ ق٣ٛ 

ؾاز٠ ٚاإلغتؿاز٠ َٓ٘ ٗ ن٤ٛ اإلٚا٭خص ٚايعطا٤، ٚا٫ستهاى بايػرل ٚ

    ايكاعس٠ ايٓب١ٜٛ ))اؿه١ُ ناي١ إ٪َٔ أ٢ْ ٚدسٖا ؾٗٛ أسل بٗا((. 

بِٗ َٔ سطب  ا٫عتباض بتذاضب اٯخطٜٔ َٚا َٓطَٚٔ ؾٛا٥س ايػٝاس١  -6

٢ٓ ٚؾكط، ٚتكسّ ٚؽًـ.. ٚاغتهؿاف ِ، ٚغ٠، ٚقش١ ٚغَكًِ، ٚنعـ ٚقٛٚٔغ

أغباب نٌ شيو ٚا٫غتؿاز٠ َٔ نٌ شيو ع٬ُّ بإجٌ ايكا٥ٌ ))َٔ ضأ٣ 

 ايعدل٠ ٗ غرلٙ ؾًٝعتدل((.

 ٚيكس نإ اشلسف َٔ ايككل ايكطآْٞ ايتعًِ ٚا٫قتباؽ ٚا٫عتباض..

ََٚيَك َٗا  َِْبا٥ٔ ِٔ َأ َٔ َِٝو  ًَ َُْكٗل َع ًَِو ايُكَط٣  َُا ٔت َٓأت َؾ ِّ ِِ ٔبايَب ُٗ ًُ ِِ ُضُغ ُٗ ِس َدا٤َِت

ًُٛٔب  ٢ًَ ُق َِٜطَبُع اهلُل َع ٌُ َنَصٔيَو  ِٔ َقِب َٔ َُا َنٖصُبٛا  ُٓٛا ٔب َٔ ٪ُِٝ ُْٛا ٔي َنا

َٔ   {101ا٭عطاف:}ايَهأؾٔطٜ

َٚٔ ايؿٛا٥س اؾ١ًًٝ يًػٝاس١ ايسع٠ٛ إٍ اإلغ٬ّ غٛا٤ّ ٭ٌٖ ايب٬ز أٚ  -7

 ٖٓاى. يًذاي١ٝ اإلغ١َٝ٬ إٛدٛز٠
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ٚايّٝٛ بات ا٭َط غ٬ّٗ َٚٝػٛضّا يٛدٛز إػادس ٚإطانع ٚإٓتسٜات 

 اإلغ١َٝ٬ ع٢ً اَتساز ايعامل.

 ١ٓٓ ؾايسع٠ٛ إٍ اإلغ٬ّ ٗ ايب٬ز إدتًؿ١ شلا ؾٛا٥س نجرل٠ َٚٓاؾع 

 يًساع١ٝ ٚيًٓاؽ.

ؾايبٓػب١ إٍ ٖ٪٤٫ ؾإٕ َأَثط ايكازٌَ عًِٝٗ َٔ بعٝس أندل َٔ أثط 

 بِٝٓٗ، ثِ ِٖ عاد١ إٍ َٔ ٜػتؿتْٛ٘ ٗ َؿانٌ ُغِطبتِٗ إكٌُٝ

 ٚسٝاتِٗ اؾسٜس٠.

أَا بايٓػب١ إٍ ايسعا٠ ؾإٕ إط٬يتِٗ ا٫غذلاب١ٝ َٚا ؼتاد٘ َٔ إضؾاز 

ٚتٛدٝ٘ ٚتؿكٝ٘ ٜتٓاغب َع ايب٬ز اييت ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا، ٚإؿه٬ت اييت 

ِ باؾسٜس َٔ ، ٜٚكسح ظْاز عكًٗاتٜعطِٝٗ إعٜس َٔ اـدل.. ٜٛادْٗٛٗا

ٚقسم اهلل  اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ٚا٫دتٗازات اييت تتٓاغب َع نٌ ب١٦ٝ ٚبًس..

ِّ ايعِٛٝ سٝح ٜكٍٛ:  ِٔ ُن َٔ ََْؿَط  َِٛيا  ًَ ِٓٔؿُطٚا َناٖؾ١ّ َؾ َٝ َٕ ٔي ُٛٓ َٔ ٪ُِٕ َٕ ا ََا َنا َٚ

ِِ ُٗ ََ ِٛ ِٓٔصُضٚا َق ُٝ َٚٔي  ٔٔ ُٗٛا ٔؾٞ ايسِّٜ ََٝتَؿٖك ِِ َطا٥َٔؿ١ْ ٔي ُٗ ِٓ َٔ ِِ  ٔؾِطَق١ٕ  ٔٗ ِٝ ٔإَشا َضَدُعٛا ٔإَي

َٕ َِٜشَصُضٚ  ِِ ُٗ ًٖ   .{122ايتٛب١:} َيَع

َٚٔ ؾٛا٥س اييت َؾٔطٔ إيٝٗا اٯخطٕٚ ٚغبكْٛا إيٝٗا َا ٜتعًل باؿطن١  -8

 ا٫قتكاز١ٜ ٚايٓؿاٙ اإلِا٥ٞ.

إٕ ايػٝاس١ ّهٔ إٔ تهٕٛ بابّا ٚاغعّا َٔ أبٛاب ايتجُرل، ٚإقا١َ 

قتكاز١ٜ، ٚتبازٍ ايػًع َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ إؿاضٜع ايكٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ ٚا٫

 ايتكسٜط ٚا٫غترلاز.

ٚإؿطٚع اإلغ٬َٞ َٔ خ٬ٍ تهاًَ٘ وتاز إٍ ايك٠ٛ ا٫قتكاز١ٜ، 

)ضادع ٚغاق١ ٗ عكط بات ايكطاض ايػٝاغٞ َبّٓٝا ع٢ً ا٫عتباض ا٫قتكازٟ 

 .ؾك٘ ايتػدرل ٗ نتابٓا "مٛ قش٠ٛ إغ١َٝ٬ ع٢ً َػت٣ٛ ايعكط"(

ع٢ً شيو ٖا ٚقٌ إيٝ٘ ايٝٗٛز َٔ ١ُٖٓٝ ع٢ً اقتكاز ايعامل  ٫ٍَٚٓ أَز

 عضاع١ٝ ٚغرلٖا..يٚقطاعات٘ ايػٝاس١ٝ ٚإكطؾ١ٝ ٚايكٓاع١ٝ ٚا
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 ٚيكس أزضى ا٭ٚيٕٛ َٔ غًؿٓا أ١ُٖٝ ٖصا ا٭َط ؾؿهًٛا ايكٛاؾٌ

ايتذاض١ٜ، ٚدابٛا أقطاض ا٭ضض، ّاضغٕٛ ػاض٠ ايسْٝا ٚايسٜٔ.. ٚناْٛا 

َٛ اٯخط ٚمل  ٜتٓكًٕٛ ع٢ً اؿُرل ًِ ٚايبػاٍ ٚأؾُاٍ.. ؾٝككسٕٚ ايبًس ٔت

ٟٕ َٔ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ اؿسٜج١  ..تهٔ يسِٜٗ طا٥طات ٫ٚ غٝاضات ٚقطاضات أٚ أ
 )ضادع نتاب ضس٬ت ٗ ب٬ز ايؿاّ يًسنتٛض أْٝؼ ا٭بٝض(.

 ٚاـطٚز َٔ أغط ايطٚتٌ ،ايذلٜٚح عٔ ايٓؿؼَٚٔ ؾٛا٥س ايػٝاس١  -9

ٚٓسٛا عٔ ايكًٛب : ))ع٬ُّ بكٍٛ ايطغٍٛ  إه:ي يًذػِ إٌُ يًٓؿؼ، َض

 ((.غاع١ بعس غاع١ ؾإٕ ايكًٛب إشا نًٓت عُٝت

ؾايػٝاس١ ُتذسز ايٓؿاٙ، ٚتبعح اؿ١ٜٛٝ، ٚتؿشص اإلضاز٠،  -10

ًكت ٚتككٌ ايٓؿؼ، ؾٝعٛز اإلْػإ إٍ بًسٙ ٚنأْ٘ خًل َٔ دسٜس، ُٚخ

 ا.َع٘ طاقات مل ٜهٔ يٝؿعط بٗا، ٚؾتشت أَاَ٘ آؾام مل ٜهٔ يرلاٖ

 

 ووقع ودوص الغياحة

 يف وؾاصيع اآلخضيَ

يكس أزضى اٯخطٕٚ َٔ غرل إػًٌُ ٚاإلغ٬ٌَٝ ق١ُٝ ايػٝاس١،  

ؾػٓدطٖٚا ـس١َ َؿاضٜعِٗ، ٚسؿسٚا شلا نٌ إَهاْٝاتِٗ، ٚضقسٚا شلا 

ايهجرل َٔ أَٛاشلِ، نُٔ َٓٗذ١ٝ َذلابط١ ٖازؾ١ ؼكل غاٜاتِٗ اييت 

 .ٜطدْٛٗا ٚأٖساؾِٗ اييت ٜعًُٕٛ بٗا

أْؿأٚا يصيو ؾبهات ايؿٓازم ٚفُٛعات إكاضف، َٚهاتب ايػؿط 

ٚايػٝاس١ )دّٛا بطّا ٚعطا( ٚدٓسٚا آ٫ف ايعاًٌَ يٝهْٛٛا ٗ خس١َ 

بػتكباي٘ ع٢ً إطاض، ْٚكً٘ إٍ ايؿٓسم،  ايػٝاح.. ؾإشا بدلْاَر ايػا٥ح ٜبسأ

 ك١ٝ.ٚأخصٙ إٍ إطعِ، ٚتِٓٛٝ دٛيت٘ ايػٝاس١ٝ، ٚايذلؾ١ٝٗٝ، ٚايتػٜٛ

س َٔ أدٌ شيو ٦َات ايؿٓازم ٚايؿكل إؿطٚؾ١ ٚإطاعِ ٓٓؾُتَذ 

ٚايٓٛازٟ اي١ًًٝٝ ٚإطاقل ٚإكاقـ ٚإػابح ٚزٚض ايًٗٛ ٚاحمل٬ت ايتذاض١ٜ 
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خ٬ٍ َٓٗذ١ٝ َٓشطؾ١ ػعٌ ايػٝاس١ ٚغ١ًٝ إؾػاز، ٚؾطق١  ٬ؾ٘، َٔٚخ

ٚا٭تكٝا٤ ابتعاظ. ؾكس ٜكع ٗ سبا٥ٌ ٖصٙ ايطس٬ت ايهجرل٠ َٔ ا٭بطٜا٤ 

ٚيصيو  ٚا٭ْكٝا٤ يعسّ ٚدٛز ايبسٌٜ ايػٝاسٞ ايٓٛٝـ ايعؿٝـ ايؿطٜـ.

ٓٓ ا ٕؿاضٜع اٯخطٜٔ ٗ ا٭ضض، ٜٓٗبٕٛ اـرلات، ٜٚػػًٕٛ ْهٕٛ قس َه

ُٜ  ؿػسٕٚ ا٭خ٬م، ٜٚٛؾطٕٚ نٌ ٚغا٥ٌ ايطش١ًٜ ٚا٫مطاف.ا٭زَػ١، ٚ

 

 أٜٔ َٛقع ايػٝاس١ ٗ إؿطٚع اإلغ٬َٞ؟ 
 

 ١ يس٣ اإلغ٬ٌَٝ ْٝعّا؟ؾأٜٔ َٛقع ايػٝاس

 أٜٔ إهاتب اييت َتُعس بطاَر غٝاس١ٝ ٖازؾ١ ْٚٛع١ٝ؟..

 أٜٔ ؾطنات ايطرلإ، أٚ ايٓكٌ ايدلٟ ٚايبشطٟ شات اـًؿ١ٝ اإلغ١َٝ٬؟

 أٜٔ ايكطاع ايؿٓسقٞ ايطاقٞ ٚإًتعّ؟..

 أٜٔ ايٓٛازٟ ايطٜان١ٝ ٚإػابح ايٓٗط١ٜ ٚايبشط١ٜ ايٓٛٝؿ١؟..

ّهٔ إٔ تكاّ شلصا ايػطض، ؾتهٕٛ َهاّْا يًُبٝت، أٜٔ إدُٝات اييت 

َٚػذسّا يًك٠٬، ٚبطن١ يًػباس١، َٚهاّْا يًطٜان١ ٚايذلؾٝ٘، ٚقاع١ يًهتب، 

ٚفًػّا يًتٛدٝ٘، ًَٚتك٢ أقشاب ا٭عُاٍ َٔ ا٫قتكازٌٜ ايصٜٔ ٜدلَٕٛ 

 ا٫تؿاقات ٜٚعكسٕٚ ايكؿكات؟

٠ ٗ َٓٗذ١ٝ عٌُ اؿكٝك١ إٓط٠ إٔ ايػٝاس١ ـ نُا غٛاٖاـ غرل ٚاضز

 اإلغ٬ٌَٝ، ٚزٚضٖا َعطٌ أٚؾب٘ َعطٌ.

ؾإٕ عًٝٓا ٚاؿاي١ ٖصٙ ٚست٢ ٫ ْهتؿٞ بايبها٤ ع٢ً أْؿػٓا ٚع٢ً سايٓا، 

إٔ ْعٝس ايٓٛط ٗ ناٌَ زٚضْا، ٚلطٟ َػشا بهٌ ايٛغا٥ٌ اييت ّهٔ إٔ 

ُتَػدط ٗ خس١َ َؿطٚعٓا، يٓدطز َٔ زا٥ط٠ ايسضؽ ٚإٛع١ٛ ٚإٗطدإ 

غط٠ ٚاؿًك١ ـ ٚاييت ؼتاز ٖٞ نصيو إٍ إعاز٠ ْٛط ٚتؿعٌٝ ـ ٚا٭ٚاـطب١ 

ب١ طإٍ زا٥ط٠ ايتُهٌ ٗ ا٭ضض بايعكٌ ٚايعٌُ، بايؿهط٠ ٚإؿطٚع، باـ

 غػ١..٪ٚإ
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مٔ َػٝؼ اؿاد١ إٍ تػدرل نٌ َا سٛيٓا َٔ اَهاْٝات بؿط١ٜ 

ػت٣ٛ َٚاي١ٝ ٚػاض١ٜ َٚ٪غػ١ٝ ٚتك١ٝٓ ٚع١ًُٝ ٗ خس١َ اإلغ٬ّ ٚع٢ً َ

 ، ٚعٓسٖا ؾك٘ ّهٔ إٔ ْهٕٛ أ٬ّٖ يٛضاث١ ا٭ضض.ايعكط

َٚا أنجط ايؿه٣ٛ َٔ عسّ تٛاؾط إاٍ ٚسا٫ت ايؿكط يس٣ اإلغ٬ٌَٝ،  -

 ٚأَاَِٗ ٦َات َؿاضٜع ا٫غتجُاض..

 َا أنجط ايؿه٣ٛ َٔ اضتؿاع ْػب١ ايبطاي١، ٖٚٓاى آ٫ف ؾطم ايعٌُ.. -

ع٬ّ، ٚايكطاعات َا أنجط ايؿه٣ٛ َٔ اَت٬ى ايٝٗٛز يٛغا٥ٌ اإل  -

إكطؾ١ٝ ٚايؿٓسق١ٝ ٚؾطنات ايٓكٌ ٚا٫تكاٍ، ٚايكٓاعات إدتًؿ١، 

ٚاحمل٬ت ايتذاض١ٜ ايهدل٣، ٚغرلٖا. ٚيهٔ َا أقٌ إبازضات اييت تٓكٌ 

اإلغ٬ٌَٝ َٔ زا٥ط٠ ايؿه٣ٛ ٚا٭ٌْ ايػًب١ٝ إٍ زا٥ط٠ ايتٓاؾؼ 

 اإلهابٞ ٚيٛ خط٠ٛ بعس خط٠ٛ.

عإٞ مل ٜٓؿأ خ٬ٍ ّٜٛ أٚ ي١ًٝ ٫ٚ بعؿ١ٜٛ إٕ ايًٓٛبٞ ايكْٗٝٛٞ اي

ٚع٢ً اَتساز عكٛز  اض٠ بصيت ع٢ً نٌ قعٝسٚإِا دا٤ ْتٝذ١ دٗٛز دٓب

 ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ ٫ٚ تعاٍ.

ٓٓا َتأخطٜٔ.. أّ ْبك٢ ْؿتِ اي٬ّٛ  ؾٌٗ ْهٕٛ َٔ ايباز٥ٌ ٚيٛ ن

 زٕٚ إٔ ْه٤ٞ سلع١؟

ب َٔ بكطاس١.. مٔ عاد١ إٍ ِ٘ َٔ ايتؿهرل دسٜس، ٚأغًٛ

ٚايتدطٝ٘ َتطٛض.. عاد١ إٍ عكٍٛ ْرل٠، ْٚؿٛؽ َتٛثب١، ايعٌُ 

  ِٖٚٗ عاي١ٝ.

عاد١ إٍ إٔ نطز َٔ عٓل ايعداد١ اييت سبػٓا أْؿػٓا ؾٝٗا 

بأْؿػٓا: ؽًؿّا ٚد٬ّٗ ٚتؿا٩َّا ٚإسباطّا ٜٚأغّا ٭ْٓا مٔ إعٕٓٝٛ بكٛي٘ 

َٝٔت َؾٔإَشا تعاٍ: ًَا٠ُ ُقٔه َِْتٔؿُطٚا ايٖك ِٔ َٚاِبَتُػٛا اَ٭ِضٔض ٞٔؾ َؾا َٔ ٌٔ  اهلٔل َؾِه

ِِ َنٔجرّلا اهلَل َٚاِشُنُطٚا ًُٖه َٕ َيَع ًُٔشٛ ٚعػاْا مػٔ يػع١ ، {10:اؾُع١}ُتِؿ

شيو ا٭عطابٞ  )ايسض٠ ـ ايعكا( اييت خٓل بٗا ايؿاضٚم عُط بٔ اـطاب 
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إٓهؿ٧ ٗ إػذس ٚقس خطز ايٓاؽ يعُاض٠ اؿٝاٚ باإلغ٬ّ، ْٚػذلدع 

 ت٘ إؿٗٛض٠ )قِ ٫ ُتُت عًٝٓا زٜٓٓا أَاتو اهلل(.قٛي

 

 َُ  ز٠ ايؿعا٥ط:تعٓسايػٝاس١ عباز٠ 

إْ٘ يٝؼ غطٜبّا إٔ هُع اهلل تعاٍ ٗ آ١ٜ َٔ آٜات نتاب٘ ايهطِٜ 

ٚاٯَطٜٔ  ايعابسٜٔ ٚاؿاَسٜٔ ٚايطانعٌ ٚايػادسٜٔبٌ ايتا٥بٌ ٚ

ٚبٌ ايػا٥شٌ،  ٚاؿاؾٌٛ ؿسٚز اهلل.. ٚايٓاٌٖ عٔ إٓهط بإعطٚف

ٚنإٔ ايػٝاس١ إسس٣ أِٖ ايعبازات شات ايؿٛا٥س ٚايؿعا٥ط ٚايكِٝ 

 إتعسز٠..

ؾإشا أؾهت ايػٝاس١ إٍ ايتؿهرل بآٜات اهلل ٗ خًك٘ َٔ سٝح ايتٓٛع  -

ايبؿطٟ، ٚايتٓٛع ٚايتعسز اؾػطاٗ ٚإٓاخٞ ٚايطبٝعٞ، ٖا ٜ٪زٟ إٍ 

ص إضاز٠ اؾٗاز ٗ ايتعطف ع٢ً غٓٔ اهلل ٜٚكٟٛ اإلّإ ب٘، ٜٚؿش

 غبًٝ٘..

ٚإشا أزت ايػٝاس١ إٍ انتػاب ايهجرل َٔ إعاضف ٚايجكاؾات ٚاـدلات  -

 ٖا ٜؿٓعٌ ايسٚض اإلغ٬َٞ..

ٚإشا ُدعًت ايػٝاس١ َٓدلّا َٔ َٓابط ايسع٠ٛ إٍ اهلل، ٚتبًٝؼ أَطٙ ٚؾطع٘  -

ٓدطت ٗ ابتػا٤ ؾهٌ اهلل ٚعُاض٠ أضن٘، ٚؼكٌٝ ضظق٘، ٚسٝاظ٠ نُا ُغ

 إطًٛب١ ٚا٭غباب إطغٛب١ ي٬غتد٬ف ٗ ا٭ضض.. ايك٠ٛ

..ؾإشا ناْت ايػٝاس١ تؿهٞ إٍ نٌ ٖصٙ ايٓعِ، ٚؼكل نٌ تًهِ 

ايكِٝ، ؾإْٗا تػتشل إٔ تهٕٛ قٌ زضاغ١ ٚتأٌَ َٔ اإلغ٬ٌَٝ، ٚإٔ 

ٜهٕٛ شلا زٚض َٛد٘ ؾاعٌ ٗ إطاض إؿطٚع اإلغ٬َٞ. ٫ٚ أٚٔ أْٗا 

 نصيو سايّٝا.
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 ٚ غٝاس١:بٌ غٝاس١ 

 

ؾُٝا غبل تهًُٓا عٔ غٝاس١ إػًِ، ٚنٝـ أْٗا تتشٍٛ إٍ 

 عباز٠ ٜٓاٍ خ٬شلا ا٭دط ٚايجٛاب..

ٖٚٓايو غٝاس١ ٜكّٛ بٗا آخطٕٚ ؽتًـ اخت٬ؾّا دصضّٜا عٔ 

 ايػٝاس١ اإلغ١َٝ٬، ٜٚعٛزٕٚ بعسٖا َجكًٌ با٭ٚظاض.

ؾُا أعِٛ ايؿاضم بٌ غٝاس١ ايطاع١ ٚغٝاس١ إعك١ٝ، غٝاس١ 

 دط ٚغٝاس١ ايٛظض.ا٭

ؾًُٝشل ايػا٥ح غٝاست٘، ٚيٝشسز ٚدٗت٘ َٚككسٙ، ٚيٝتؿهط 

أْ٘ قاٍ: ))إِا ا٭عُاٍ  َٔ دسٜس ٚبعُل ٗ سسٜح ضغٍٛ اهلل 

بايٓٝات ٚإِا يهٌ اَط٨ َا٣ْٛ ؾُٔ نإ ٖذطت٘ إٍ اهلل ٚضغٛي٘ 

ؾٗذطت٘ إٍ اهلل ٚضغٛي٘، َٚٔ نإ ٖذطت٘  يسْٝا ٜٛقٝبٗا أٚ اَطأ٠ 

 ذطت٘ إٍ َا ٖادط إيٝ٘(( ضٚاٙ ايبداضٟ َٚػًِ.ٜٓهشٗا ؾٗ

ٓٓٛط ٚايؿهط ٚايٓؿؼ ٗ خًل ايػُاٚات  َا أسٛدٓا إٍ غٝاس١ اي

ٚا٭ضض.. غٝاس١ إ٪ٌَٓ ٗ أْؿػِٗ، ٚؾُٝا سٛشلِ َٔ كًٛقات 

ٖٕٚأنٛإ ٚعٛامل  ًِٔل ٔؾٞ ٔإ َٚأت َخ َُا ًَأف َٚاَ٭ِضٔض ايٖػ ٌٔ َٚاِخٔت ِٝ ًٖ  اي

َٗأض ٖٓ َٔاَ٭ِيَبأب ٔيُأٚٔيٞ َٜإتَيَآ َٚاي َٕ اٖئصٜ َّا اهلَل َِٜصُنُطٚ َٝا  َُٚقُعّٛزا ٔق

٢ًَ ِِ ََٚع ٔٗ ُٓٛٔب َٕ ُد ََٜتَؿٖهُطٚ ًِٔل ٔؾٞ َٚ َٚأت َخ َُا َٓا َٚاَ٭ِضٔض ايٖػ ًَِكَت ََا َضٖب  َخ

ًّا ََٖصا ََْو َبأط َٓا ُغِبَشا ٖٓأض َعَصاَب َؾٔك  .{191:190:عُطإ آٍ} اي

٠ إٍ غٝاسات ٗ عامل ا٭نٛإ ٚايؿها٤ َا أسٛز ايسعا

ٚاجملطات ُتبكٓطِٖ بع١ُٛ اهلل ٚقسضت٘ ُٚتشؿعِٖ ع٢ً طاعت٘ 

 ٚعبازت٘..
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رل ايكاؿٌ إٍ غٝاسات تاضى١ٝ ٗ ٔغ ٠َٚا أسٛز ايسعا

ُٜ ِٖ ددلٕٚ ب٤٬ِٖ ٚقدلٚتطادِ ايعُٛا٤ َٔ غًؿٓا ايكاحل 

   ٝاتِٗ يٝهٕٛ شلِ بِٗ اقتسا٤..هشٚت

٠ إٍ غٝاسات عدل قطاعات اؿل َع ايباطٌ، َٚا أسٛز ايسعا

يرلٚا نٝـ ناْت تتشطِ ع٢ً قدط٠ اإلغ٬ّ عطٚف ايطػا٠ 

َٚها٥س اؿاقسٜٔ. ٚيٝعًُٛا إٔ زٚي١ ايباطٌ غاع١ ٚزٚي١ اؿل إٍ 

ًَِت َقِسقٝاّ ايػاع١. ٚقسم اهلل تعاٍ سٝح ٜكٍٛ:  ِٔ َخ َٔ ِِ ًُٔه  َقِب

ْٔ َٓ ُٛ اَ٭ِضٔض ٔؾٞ َؾٔػرُلٚا ُغ ِْ ـَ طٚاَؾا ِٝ َٕ َن ٌَ َعأقَب١ُ َنا َُٕهصِّٔب  ََٖصاا

ْٕ َٝا ٖٓأؽ َب ُّٖس٣ ٔيً َٚ ١َْٛ ِٛٔع ََ َٚ ٌَ ُُٖتٔك ًِ ُٓٛا ََٚيأي ٔٗ ُْٛا ََٚيا َت ُِ َتِشَع ُِْت  ََٚأ

َٕ ِٛ ًَ ِٕ اَ٭ِع ِِ ٔإ ُِٓت ٌَ ُن ٔٓ َٔ ٪َُِ {ٍ139:138:137:عُطإ آ}.     

ٗ اؿٝا٠ َٔ ٗ دػُ٘ ٚٚايساع١ٝ ايصٟ ٜبكط زقا٥ل خًل اهلل 

سٛي٘، ٗ إا٤ ٚاشلٛا٤ ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ، ٜٚط٣ ع١ُٛ خًك٘ ٗ 

 اخت٬ف أيػ١ٓ ايٓاؽ ٚأيٛاِْٗ ٚأَعدتِٗ ٚأؾهاشلِ ٜػسٚ أؾس إّاّْا

ي٘ ٚتعُّٛٝا يكسضٙ ٚقسضت٘، ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ:  ٚأؾس خؿ١ّٝ

َُأإ ِٔ اهلَل َِٜدَؿ٢ ْٖ َٔ ٔٙ َُا٤ُ ٔعَبأز ًَ  .{28:ؾاطط}ايُع

ٚيصيو سض ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايػٝاس١ ٚايتؿهرل ٚايتسبرل ٗ 

ٌِنجرل َٔ آٜات٘، َٓٗا قٛي٘ تعاٍ:  ُُٛطٚا اَ٭ِضٔض ٔؾٞ ٔغرُلٚا ُق ِْ  َؾا

ـَ ِٝ ًَِل َبَسَأ َن ـَ ِٖ ا ِٓٔؿ٧ُ اهلُل ُث ِٖٓؿَأ٠َ ُٜ ٕٖ اَٯٔخَط٠َ اي ٢ًَ اهلَل ٔإ ِّ َع ٤ِٕٞ ُن  َؾ

َِِأَؾ..، {20:ايعٓهبٛت} َقٔسْٜط ُُٛطٚا اَ٭ِضٔض ٔؾٞ َٜٔػرُلٚا ًَ ِٓ َٝ ـَ َؾ ِٝ  َن

َٕ َٔ َعأقَب١ُ َنا ِٔ اٖئصٜ َٔ ِِ ٔٗ ًٔ ِْٝط اَٯٔخَط٠ٔ ََٚيَساُض َقِب َٔ َخ ًٖٔصٜ ِٛا ٔي ًَا اٖتَك  َأَؾ

َٕ ًُٛ ِِ، {109:ٜٛغـ} َتِعٔك ًَ َٕ اَ٭ِضٔض ٔؾٞ َٜٔػرُلٚا َأَؾ ِِ َؾَتُهٛ ُٗ ًُْٛب َي  ُق

َٕ ًُٛ َٗا َِٜعٔك ِٚ ٔب َْٕآَش َأ َٕ ا َُُعٛ َٗا َِٜػ َٗا ٔب ْٖ ٢َُ َيا َؾٔإ ِٔ اَ٭ِبَكاُض َتِع ٢َُ ََٚئه  َتِع

ًُُٛب ِِ، {46:اؿر}ايٗكُسٚٔض ٔؾٞ اٖئتٞ ايُك ًَ  اَ٭ِضٔض ٔؾٞ َٜٔػرُلٚا َأَؾ

ُُٛطٚا ِٓ َٝ ـَ َؾ ِٝ َٕ َن َٔ َعأقَب١ُ َنا ِٔ اٖئصٜ َٔ ِِ ٔٗ ًٔ ُْٛا َقِب ِِ َأِنَجَط َنا ُٗ ِٓ َٔ 
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٠ّٖٛ ََٚأَؾٖس َُا اَ٭ِضٔض ٔؾٞ ََٚآَثاّضا ُق ٢َٓ َؾ ِِ َأِغ ُٗ ِٓ ُْٛا ََا َع  َنا

َٕ ِِ، {82:غاؾط}َِٜهٔػُبٛ ًَ ُُٛطٚا اَ٭ِضٔض ٔؾٞ َٜٔػرُلٚا َأَؾ ِٓ َٝ ـَ َؾ ِٝ َٕ َن  َنا

َٔ َعأقَب١ُ ِٔ اٖئصٜ َٔ ِِ ٔٗ ًٔ ََٖط َقِب ِِ اهلُل َز ٔٗ ِٝ ًَ َٔ َع ًَِهأؾٔطٜ َٗا َٚٔي ََِجاُي  َشٔيَوَأ

ٖٕ َٔ َِٛي٢ََ اهلَل ٔبَأ ُٓٛا اٖئصٜ ََ ٕٖ َآ َٔ ََٚأ َِٛي٢ َيا ايَهأؾٔطٜ ََ ِِ ُٗ ، {11:10:قُس} َي

ٌِ ُُٛطٚا اَ٭ِضٔض ٔؾٞ ٔغرُلٚا ُق ِْ ـَ َؾا ِٝ َٕ َن ٌَ َعأقَب١ُ َنا َٔ ُِٕذٔط  ََٚياا

ِٕ ِِ َتِشَع ٔٗ ِٝ ًَ ِٔ ََٚيا َع ِٕٝل ٔؾٞ َتُه ُٖا َن َٔ َٕ ُُِهُطٚ َٜ{ٌُٓ70:69:اي}. 

 

 

 وقات اهللاحلكىة يف خمم

ؾُا أسٛز اإلْػإ إٍ إٔ ٜتعطف ع٢ً اؿهِ ايبًٝػ١ ايها١َٓ ٗ 

 َا خًل اهلل ٜٚػتهؿـ َٔ خ٬ٍ غٝاست٘ ايسضٚؽ ٚايعدل.

ٚيعٌ ايهتاب ايصٟ سكك٘ زلاس١ ايسنتٛض ايؿٝذ قُس 

ضؾٝس ايكباْٞ َؿيت اؾُٗٛض١ٜ ايًبٓا١ْٝ )اؿه١ُ ٗ كًٛقات اهلل( 

، خرل َعٌ ع٢ً زاض إسٝا٤ ايعًّٛ(ساض )إقيإلَاّ أبٞ ساَس ايػعايٞ 

 اغتهؿاف ٖصٙ ايهٓٛظ ٚإعاضف.

ٚسػيب إٔ أْكٌ ٖٓا ايؿكطات ايتاي١ٝ آ٬َّ َٔ ايكاض٨ إٔ ٜػع٢ 

 إٍ اقتٓا٤ ايهتاب إصنٛض ٕا ؾٝ٘ َٔ قِٝ ْٚؿا٥ؼ.
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 فقضات وَ وقزوة احملقق

 س:اؿُسهلل، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ضغٍٛ اهلل، ٚبع

، أزلاٙ )اؿه١ُ ؾٗصا ايهتاب ْازْض ْٚؿٝؼ يإلَاّ ايػعايٞ 

ٖٚٛ ع٢ً قػط سذُ٘، س٣ٛ نجرلّا َٔ اؿهِ، َٔ كًٛقات اهلل(. 

اييت ٜتطًع اإلْػإ إٍ َعطؾ١ أغطاضٖا، ؾكس عح ؾٝ٘ ايػعايٞ: 

سه١ُ خًل ايؿُؼ، ٚايكُط، ٚايهٛانب، ٚا٭ضض، ٚايبشاض، ٚإا٤، 

ػإ، ٚايطرل، ٚايبٗا٥ِ، ٚايٓشٌ، ٚايٌُٓ، ٚاشلٛا٤، ٚايٓاض، ٚاإلْ

كاب، ٚاؿسأ٠، ٚاؿطبا٤، ٚغبع ٚايعٓهبٛت، ٚزٚز ايكع، ٚايصباب، ٚايُع

ايصباب، ٚايصض، ٚايبعٛض، ٚايػُو، ٚايٓبات ع٢ً أؾهاي٘ ٚأيٛاْ٘ 

ٝٓٔ ٗ نٌ باب َاؾٝ٘ َٔ عذا٥ب سه١ُ اهلل تعاٍ ٗ  ٚأْٛاع٘، ٚب

١ُ يع٬ّٓ ايػٝٛب، ؾٗٛ خًك٘، َٚا تػتؿعط ب٘ ايكًٛب َٔ ايعٛ

نتاب دسٜط بإٔ ٜكت٢ٓ، ٜٚؿٝس َٓ٘ نٌ إْػإ، َٚٔ ٖٓا نإ 

 اٖتُاَٞ بتشكٝك٘ ْٚؿطٙ.

 

 

 ؾكطات َٔ َكس١َ إ٪يـ

)اؿُسهلل ضب ايعإٌ ايصٟ دعٌ ْعُت٘ ٗ ضٜاض دٓإ 

إكطبٌ، ٚخٓل بٗصٙ ايؿه١ًٝ َٔ عبازٙ إتؿهطٜٔ، ٚدعٌ ايتؿهط ٗ 

ايٝكٌ ٗ قًٛب عبازٙ إػتبكطٜٔ، َكٓٛعات٘ ٚغ١ًٝ يطغٛر 

بكؿت٘ ؾعًُٛٙ، ؾٗٛ ايكا٥ِ بايكػ٘ ٗ اغتسيٛا عًٝ٘ غبشاْ٘ 

ْٝع ا٭سٛاٍ، ِٖٚ ايؿٗسا٤ ع٢ً شيو بايٓٛط ٚا٫غتس٫ٍ، ؾعًُٛا 

َٗٔسأْ٘ اؿهِٝ ايكازض ايعًِٝ، نُا قاٍ ٗ نتاب٘ ايهطِٜ:   اهلُل َؾ
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ُ٘ ْٖ َ٘ َيا َأ َٛ ٔإٖيا ٔإَي ًَا٥َٔه ُٖ َٕ ِٔ َُٚأُٚيٛ ١َُٚا ًِ ُّا ائع ٘ٔ َقا٥ٔ َ٘ َيا ٔبائكِػ َٛ ٔإٖيا ٔإَي ُٖ 

ُِ ايَعٔعُٜع  .{18:عُطإ آٍ} اَؿٔهٝ

ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس إطغًٌ، ٚإَاّ إتكٌ، ٚؾؿٝع 

 إصْبٌ، قُس خامت إٓبٌٝ، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘.

و أَا بعس، ؾاعًِ ٜا أخٞ ٚؾكو اهلل تٛؾٝل ايعاضؾٌ، ْٚع ي

خرل ايسْٝا ٚايسٜٔ، أْ٘ ٕا نإ ايططٜل إٍ َعطؾ١ اهلل غبشاْ٘، 

ايتعِٛٝ ي٘ ٗ كًٛقات٘، ٚايتؿهرل ٗ عذا٥ب َكٓٛعات٘، ٚؾ٘ 

َاؿهِ ٗ أْٛاع َبتسعات٘، ٚنإ شيو ٖٛ ايػبب يطغٛر ايٝكٌ، 

ٚؾٝ٘ تؿاٚت زضدات إتكٌ، ٚنِعُت ٖصا ايهتاب يعكٍٛ أضباب ا٭يباب، 

ِهِ َٔ أؿَهِ ٚايٓعِ، اييت ٜؿرل إيٝٗا َعِٛ آٟ بتعطٜـ ٚدٛٙ اؿ

ٌُٓ ٖساٖا بايٛسٞ، ٚأَط  ايهتاب، ؾإٕ اهلل تعاٍ خًل ايعكٍٛ، ٚن

٘، ٚايتؿهط ٚا٫عتباض َا أٚزع٘ َٔ أضبابٗا بايٓٛط ٗ كًٛقات

ٌٔعذا٥ب ٗ َكٓٛعات٘، يكٛي٘ غبشاْ٘  ُُٛطٚا ُق ِْ  ٔؾٞ ََاَشا ا

َٚأت َُا َٓاٚقٛي٘:  {101:ْٜٛؼ}َٚاَ٭ِضٔض ايٖػ ًِ َٔ ََٚدَع َٕا٤ٔ َٔ ٌٖ ا ٤ِٕٞ ُن  َؾ

ًَا سٍَّٞ َٕ َأَؾ ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ {30:ا٭ْبٝا٤} .ايبٝٓات إٍ غرل شيو َٔ اٯٜات ،

)ايهًُات اييت بٌ ٚايس٫٫ت ايٛانش١، اييت ٜؿُٗٗا )نٌ شٟ عكٌ سهِٝ( 

ْٝٗا ٜعِٛ ، ٚايذلقٞ ٗ اخت٬ف َعاقٛغٌ ٖهصا، ظٜاز٠ َٔ احملكل يتٛنٝح ايه٬ّ(

إعطؾ١ باهلل غبشاْ٘، اييت ٖٞ غبب ايػعاز٠، ٚايؿٛظ َا ٚعس ب٘ 

 عبازٙ َٔ اؿػ٢ٓ ٚظٜاز٠.

ِٛبت٘ أبٛابّا، ٜؿتٌُ ٜؿتٌُ نٌ باب َٓٗا ع٢ً شنط ٚد٘  ٚقس َب

اؿه١ُ َٔ ايٓٛع إصنٛض ؾٝ٘ َٔ اـًل، ٚشيو سػب َا تٓٓبٗت ي٘ 

اـ٥٬ل ع٢ً إٔ  عكٛيٓا ؾُٝا أؾطْا إيٝ٘، َع أْ٘ يٛ ادتُع ْٝع

ٜصنطٚا ْٝع َا خًل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، َٚا ٚنع َٔ اؿهِ ٗ 

كًٛم ٚاسس َٔ كًٛقات٘، يعذعٚا عٔ شيو. َٚا أزضنت٘ اـ٥٬ل 
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ي٘ َٔ ضب٘ َٔ شيو )ٖٛ( َا ٖٚب اهلل غبشاْ٘ يهٌ َِٓٗ، َٚا غبل 

 غبشاْ٘، ٚاهلل إػ٪ٍٚ إٔ ٜٓؿعٓا ب٘ بطٓت٘ ٚدٛزٙ( اْت٢ٗ.

 

 ملالئكةعياحة ا

ٕٚا ناْت ايػٝاس١ ٗ اهلل عباز٠ تتعاسِ ؾٝٗا ايؿٛا٥س ٚتتهاثط 

ايعدل، ؾكس أؾاضت ايػ١ٓ إطٗط٠ إٍ إٔ ي٥٬ًُه١ غٝاس١، نصيو، 

 أضزت إٔ أثبتٗا ٗ ٖصا إكاّ. 

ٗ ا٭ضض ؾه٬ّ  : ))إٕ هلل ٥٬َه١ غٝاسٌٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل 

ايصنط، ؾإشا  عٔ نٌ ايٓاؽ، ٜطٛؾٕٛ ٗ ايططم، ًٜتُػٕٛ أٌٖ

ُٓٛا إٍ ساداتهِ، ؾٝشؿِْٛٗ  ٚدسٚا قَّٛا ٜصنطٕٚ اهلل تٓازٚا: ًٖ

ِ ضبِٗ، ٖٚٛ أعًِ َِٓٗ: َا بأدٓشتِٗ إٍ ايػُا٤ ايسْٝا، ؾٝػأشل

عبازٟ؟ ؾٝكٛيٕٛ: ٜػبشْٛو، ٜٚهدلْٚو، ٚوُسْٚو، ٜكٍٛ 

يْٛو اؾ١ٓ، ّٚذسْٚو، ؾٝكٍٛ: ؾُا ٜػأيْٛٞ؟ قٝكٛيٕٛ: ٜػأ

كٛيٕٛ: ٫ ٚاهلل ٜاضب َا ضأٖٚا، ؾٝكٍٛ: ؾهٝـ ؾٝؾٝكٍٛ: ٌٖٚ ضأٖٚا؟ 

يٛ أِْٗ ضأٖٚا؟ ؾٝكٛيٕٛ: يٛ أِْٗ ضأٖٚا ناْٛا أؾس سطقّا، ٚأؾس شلا 

قٝكٛيٕٛ: َٔ ايٓاض،  ٕٚ؟ششلا ضغب١، قاٍ: ؾُِ ٜتعٛطًبّا، ٚأعِٛ 

ؾٝكٍٛ اهلل: ٌٖ ضأٖٚا؟ ؾٝكٛيٕٛ: ٫ ٚاهلل ٜاضب َا ضأٖٚا، ؾٝكٍٛ: 

ٛ ضأٖٚا ناْٛا أؾس شلا ؾطاضّا، ٚأؾس شلا ؾهٝـ يٛ ضأٖٚا؟ ؾٝكٛيٕٛ: ي

كاؾ١، ؾٝكٍٛ: ؾأؾٗسنِ أْٞ قس غؿطت شلِ، ؾٝكٍٛ ًَو َٔ 

ا٥٬ٕه١: ؾِٝٗ ؾ٬ٕ يٝؼ َِٓٗ، إِا دا٤ ؿاد١! ؾٝكٍٛ: ِٖ ايكّٛ 

 ٗكٞ(.ٝايبس ٚ)ضٚاٙ أ٫ٓ ٜؿك٢ بِٗ دًٝػِٗ((. 

ٜٚكٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: ))إٕ هلل تعاٍ ٥٬َه١ غٝاسٌ ٗ 

 .(ضٚاٙ أٓس ٚاؿانِ ٚايٓػا٥ٞ) ٜبًػْٛٞ َٔ أَيت ايػ٬ّ((. ا٭ضض،

 



 

23 
 

  :أ١ُٖٝ ايطس٬ت     

يٮر  ٚيكس يؿت ْٛطٟ َا دا٤ ٗ نتاب )ضس٬ت ٗ ب٬ز ايؿاّ(

ؼت عٓٛإ )أ١ُٖٝ  ايععٜع ايسنتٛض أْٝؼ ا٭بٝض. ٚغاق١ّ

 سٝح ٜكٍٛ: 11ايطس٬ت( قؿش١ 

كتًـ دٛاْب اؿٝا٠  )ُتؿهٌ ٖصٙ ايطس٬ت َاز٠ غ١ٝٓ دسّا ٗ

، ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يػهإ ب٬ز ايؿاّ

٫ٚ ٜٓتػع اجملاٍ إلبطاظ ناؾ١ تًو اؾٛاْب، ٚايٛقٛف ع٢ً ْٝع 

ايطس٬ت اييت قاّ بٗا ايطسايٕٛ إٍ ايسٜاض ايؿا١َٝ، يصيو غٓشاٍٚ 

ٗ ٖصا ايهتاب ا٫نتؿا٤ بتػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً أِٖ ايٓٛاسٞ 

دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اييت شنطٖا أقشاب ٖصٙ ا٫

ْٚٓٛٙ َٔ َعًَٛات تاضى١ٝ ثط١ٜ.  َُعتُسٜٔ ع٢ً َا ز ايطس٬ت، 

ٚتكهٞ ا٭َا١ْ إٔ ْؿرل إٍ أ١ُٖٝ نتب ايطساي١ إذل١ْ، ٚإٍ 

م إعًَٛات إتعًك١ بٗا، نُا زاؾٗس ايصٟ بصي٘ إذلْٕٛ يٓكٌ أ

إٍ أ١ُٖٝ بعض ايهتب، َٚٓٗا  إلؾاض٠أْٓا ْٓتٗع ٖصٙ إٓاغب١ ي

ايهتاب ايصٟ قسض عٔ َعٗس اإلِا٤ ايعطبٞ سٍٛ )٬ََح ايتػٝرل 

َٔ خ٬ٍ  )ْؿش١  ا٫دتُاعٞ ٗ ب٬ز ايؿاّ ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط(

ايؿاّ( يًؿٝذ قُس عبساؾٛاز ايكاٜاْٞ، ٚايصٟ أقسضٙ ايسنتٛض 

ايتػٝرل ايصٟ أٓس ططبٌ، إش أَهٔ َٔ خ٬ي٘ ايٛقٛف ع٢ً ٬ََح 

أقاب اجملتُع ايعطبٞ ٗ ب٬ز ايؿاّ ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط أنـ إٍ 

ٛاٖط ايتطٛض ا٫قتكازٟ شيو تطنٝع قاسب ايهتاب ع٢ً َ

 ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ ايصٟ أقاب ايسٜاض ايؿا١َٝ.

َٓٛا ب٬ز ايؿاّ  ٗ كتًـ ايعكٛض نجرلٕٚ ِٖ ايطساي١ ايصٜٔ أ

ا ٚأسٛاشلا ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ قسّٗا ٚسسٜجٗا، ٚزضغٛا تاضىٗ

بٛا عٔ كتًـ ايؿعٛب اييت ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايعُطا١ْٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ْٚٓك
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أسٝاّْا أخط٣، ٚؼٓطٚا أغًٛب  أسٝاّْا، َٚػتٛط١ّٓ ٚؾست إيٝٗا غاظ١ّٜ

سٝاتِٗ ٚططم َعاٜؿِٗ ٚزٜاْاتِٗ، ٚتكايٝسِٖ ٚعازاتِٗ ٚأسٛاشلِ 

ْٚٓٛا َا  كاؾ١ٝ، ثِ قؿًٛا عا٥سٜٔجا٫دتُاع١ٝ ٚاي إٍ ب٬زِٖ، ؾس

ٌٓ  ؾاٖسٚا ٗ تًو ايطس٬ت. ٚقس ٜهٕٛ َٔ بٌ ٖ٪٤٫ ايطساي١ َٔ ن

ٗ نتابات٘ ٚاغتٗسف يًٓكس ؾُٝا زْٚ٘ ٚؾاٖس َٔ غرل تسقٝل أٚ 

 قكس، أٚ عٔ َط٢َ َككٛز. غرل إٔ ٖ٪٤٫ ايطساي١، تطنٛا يٓا إضثّا

أَاٙ غعٜط إعاضف، َتٓٛع إٛانٝع، َٔ َ٪يؿاتِٗ دِ ايؿٛا٥س، 

عٔ خؿاٜا عسٜس٠ َٔ تاضٜذ ايب٬ز ايؿا١َٝ، ٚآثاضّا ناْت إَا  ايًجاّ

َس١ْٚ ٗ بطٔ ا٭ضض ؾذعًٖٛا، أٚ ١ًَُٗ مل ٜهٔ أغ٬ؾٓا ٜٗتُٕٛ 

 (.5)نطّ ايبػتاْٞ: َؿاٖسات ٗ يبٓاْل بٗا، ؾأسٝٛا َعإٗا 

٦َات ايهتب اييت ؼسثت عٔ  َٚكسٚض ايباسح إسقل إٔ ٜٛؿط

ٗ كتًـ بكاع ا٭ضض، نُا ؼؿٌ إهتب١ غٝاسات ايطساي١ 

ايعطب١ٝ بايعسٜس َٔ نتب ايطس٬ت. َٚٔ ا٬ٕسٜ إٔ عسزّا نبرلّا 

َٔ ايهٓتاب إعاقطٜٔ وطقٕٛ بٌ ؿ١ٛ ٚأخط٣، ع٢ً إٔ ٜسْٚٛا 

ٖٚٓاى ٖٚٓايو، ٚشيو ٗ س٬تِٗ َٚؿاٖساتِٗ ْٚك٬تِٗ ٖٓا ض

ٕ ٚغا٥ٌ نتب َػتك١ً شلا طابعٗا اـام، ٜػاعسِٖ ع٢ً شيو أ

ا٫تكاٍ اؿسٜج١ ٚايعًِ ٚايتك١ٝٓ، قس ٜػطا ا٫ْتكاٍ إٍ أقك٢ 

ا٭ضض، بٌ بعٝسّا عٔ ا٭ضض، سٝح ٜٛدس ايكُط، ِٖٚ ٜػتعٕٝٓٛ ٗ 

َات ٚايٛثا٥ل ٚايتؿٜٛل نتابتِٗ يطس٬تِٗ بايكٛض ٚإعًٛ

إكاض١ْ ٚاـدل٠ ٚايجكاؾ١ ٚايط١ٜ٩، ٖٚٞ بايتأنٝس ٚايذلغٝب ٚ

ايهتابات اييت خًٓؿٗا ا٭ع٬ّ  عٔ تًو تًـ نجرلّانتابات ؽ

عكٛبٞ، ٚايبًدٞ، ٚابٔ سٛقٌ، ٜٚاقٛت ٝايطٚاز، َجٌ ابٔ خطزشاب١، ٚاي

 اؿُٟٛ ٗ )َعذِ ايبًسإ( ٚأبٞ زيـ ًٌَٗٗ ايؿاعط ٗ )عذا٥ب

ايبًسإ( ٚإػعٛزٟ ٗ )َطٚز ايصٖب( ٚأبٞ ايطوإ قُس ايبرلٚتٞ 
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ْسيػٞ ٗ )إػايو ٗ )تاضٜذ اشلٓس( ٚأبٞ عبٝس٠ ايبهطٟ ا٭

ٚيكس . (134ـ  133م  1980 2ى  30ايػ١ٓ  338)غٝس ساَس ايٓػاز: ف١ً ايعطبٞ ع ٚإُايو( 

ٛٓاب اٯؾام ٜطتازٕٚ بكاع إعُٛض٠ نأِْٗ  ٌٚ ايطسايٕٛ ايطٚاز ُٚد

َهًؿٕٛ بؿها٤ ا٭ضض ٜصضعْٛٗا ؾؿا٤ ٕا ٗ ايٓؿؼ غطٜط٠ اضتٝاز 

ٖ٪٤٫ ايطسايٌ غسٚز ٫ٚ  ٚمل تكـ زٕٚ اجملٍٗٛ ٚنؿـ إدب٤ٛ.

قٝٛز َٓص أٜاّ ٖرلٚزٚت ٚزٜٛزٚض ايككًٞ ٗ ايعكٛض ايكس١ّ، ٚابٔ 

نٛ بٛيٛ ٗ ايعكٛض ايٛغط٢، ٚبطتٕٛ طبطٛط١ ٚابٔ دبرل َٚ

)قُس عبايػ:ي سػٔ: غطا٥ب َٔ ٚغٝتٍٛ ٚؾٛبٓؿٛضت ٗ ايعكٛض اؿسٜج١ 

 .(5ايطس٬ت م 

ز٠ يهتب إٔ ٖٓاى اػٗات َتعسٚػسض اإلؾاض٠ ٖٓا إٍ 

ايطس٬ت، ؾٗٓاى ضس٬ت شات اػاٙ زٜ:ي، ٚأخط٣ شات اػاٙ دػطاٗ 

ٚتاضىٞ. ٚثايج١ شات اػاٙ ادتُاعٞ ٚثكاٗ، ٚخاَػ١ بككس تسٜٚٔ 

ايطس١ً ٗ سس شاتٗا، ٖٚٛ َا ٜػتسعٞ تكٓٝؿّا َٛنٛعّٝا يًطس٬ت 
  (.135)غٝس ساَس ايٓػاز: إطدع ايػابل م 

ٚاؾط َٔ ايؿدكٝات، َٔ ٫ٚ ؾو إٔ نٌ ضس١ً سؿًت بعسز 

َػتٜٛات ادتُاع١ٝ ٚؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ كتًؿ١، نٝـ تعاٌَ ناتب 

ايطس١ً َع ٖصٙ ايؿدكٝات، ٚأٟ ْٛع َٔ ايبؿط سطم ع٢ً تكسّ٘ 

ت٘ شلصا اؾاْب ٚٚقؿ٘ يًؿدكٝات ٚنٝؿ١ٝ َعاؾ ٗ ضسًت٘،

يًٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ ٚا٫قتكازٟ ايصٟ ٜتػِ ب٘ ايبًس ايصٟ ٚ

ايطس١ً، ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب١ يٛقـ ا٭َانٔ، قكسٙ قاسب 

 اْت٢ٗ. (136)غٝس ساَس ايٓػار: إطدع ْؿػ٘ م ٚتسٜٚٔ ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ 
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 مناذج من رحالت دعوية

 عرب العامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 القزؼ إىل صحمة

 1960وحضوص املؤمتض اإلعالوي العاً 

 

 ٣٠ ظعُا٤ ٚقازتٓاز 1948بعس ٖع١ّ ايعطب ٗ ؾًػطٌ عاّ 

اؿطنات اإلغ١َٝ٬ ٫دتُاع عكس ٗ زَؿل سهطٙ ٖجًُٕٛ َٔ 

 َعِٛ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬.

نإ َِٓٗ: ايؿٗٝس غٝس قطب، ٚايؿٗٝس ْٛاب قؿٟٛ، إطسّٛ 

ايسنتٛض َكطؿ٢ ايػباعٞ، إطسّٛ ايسنتٛض غعٝس ضَهإ، 

ـ إطسّٛ ا٭غتاش قُس قُٛز ايكٛاف، ا٭غتاش ناٌَ ايؿطٜ

 ٚغرلِٖ.

 "إ٪ُط اإلغ٬َٞ ايعاّ"ٚيكس قطض اجملتُعٕٛ تؿهٌٝ َا زلٞ بـ

ي٬ٖتُاّ بايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ َٚٛاد١ٗ ايتشسٜات ايك١ْٝٛٝٗ 

 ع٢ً نٌ قعٝس..

غٓست إٍ َٚٓص شيو اؿٌ زضدت أَا١ْ إ٪ُط اإلغ٬َٞ، اييت ُأ

ايسنتٛض غعٝس ضَهإ ْٚا٥ب٘ ا٭غتاش ناٌَ ايؿطٜـ ع٢ً عكس 

ط غٟٓٛ ٗ ايكسؽ إلبكا٤ ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ س١ٝ ٗ نُرل َ٪ُ

 ايعامل اإلغ٬َٞ.

بًشٛم( إ٪ُط  )ّ. َع ا٭ر إطسّٛ اؿاز ُتِطَهَس 1960عاّ 

إصنٛض ايصٟ اْعكس ٗ )إسضغ١ ايعُط١ٜ( ايٛاقع١ ٗ ؾٓا٤ إػذس 

 ا٭قك٢ ٚظٛاض َػذس قب١ ايكدط٠.

"أنطّ ظعٝذل" ايصٟ أيك٢  نإ عطٜـ ا٫ستؿاٍ إطسّٛ ا٭غتاش

ؾتهًِ ا٭غتاش ناٌَ  نًُت٘ بإٓاغب١ ٚضاح ٜكسّ اـطبا٤ يًه٬ّ..

ايؿطٜـ، ؾايسنتٛض غعٝس ضَهإ، ؾا٭غتاش قُس عبسايطٓٔ 

 خًٝؿ١، ؾُُجٌ إٜطإ ايػٝس قُٛز طايكاْٞ، ٚغرلِٖ..
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 إ٪يـ ًٜكٞ ن١ًُ ٗ إ٪ُط

 

٢ إٔ ٖع١ّ ايعطب ٚيكس أيكٝت َٜٛٗا ن١ًُ يبٓإ َ٪نسّا عً

 ناْت بػبب تطنِٗ يإلغ٬ّ: عكٝس٠ ٚؾطٜع١، ْتٝذ١ 1948عاّ 

َٔ ُعٜل  "غاٜهؼ ـ بٝهٛ"٘ َعاٖس٠ عًِتإغكاٙ اـ٬ؾ١، َٚا َؾ

 يٮ١َ، ٚإسٝا٤ يًٓعطات ايطا٥ؿ١ٝ ٚإصٖب١ٝ ٚايك١َٝٛ..

 ع٢ً إٔ ا٭١َ َسع٠ٛ إٍ ا٭َٛض ايتاي١ٝ: تٚأنس-

 . ايعٌُ ع٢ً إسٝا٤ اـ٬ؾ١ 

 ع٢ً إسٝا٤ ا٭خ٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ٚايٛسس٠ ايعطب١ٝ.ايع ٌُ 

 .إسٝا٤ ؾطٜه١ اؾٗاز 

ٚأشنط أْٞ َطضت َػذس قب١ ايكدط٠ ؾٛدست ٚضؾ١ عٌُ ؾٛم 

ايكب١، ؾػأيت عٔ شيو ؾكايٛا إِْٗ ٜهعٕٛ )قؿا٥ح شٖب١ٝ( ؾٛم 

ايكب١ ؾكًت ٌٖٚ هٛظ إٔ ْٓؿػٌ بٗصا ٚإػذس ا٭قك٢ ٚبٝت 

 إكسؽ ٚنٌ ؾًػطٌ ٗ خطط؟؟
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ٜبسٚ ٗ ايكٛض٠ إ٪يـ ٚا٭غتاش قُس بٔ عبسايطٓٔ خًٝؿ١ 

 ٜٚٛغـ ايعِٛ ٚعسز َٔ أعها٤ ايٛؾٛز

 

َٔ شنطٜات ٖصٙ ايطس١ً ظٜاضتٓا يكط١ٜ )قٛض باٖط( اييت نإ 

خٛإ إػًٌُ كط ايعػهطٟ يكٛات فاٖسٟ سطن١ اإلؾٝٗا إ

ًٛا ٗ ايصٜٔ دا٤ٚا َٔ كتًـ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬، ٚايصٜٔ أب

ٚاغتٝاٍ إطؾس ايعاّ  دٗازِٖ أسػٔ ايب٤٬، ي٫ٛ خٝا١ْ إًو ؾاضٚم،

اإلَاّ "سػٔ ايبٓا" )ضٓ٘ اهلل( ٚا٭َط ايصٟ قسض باعتكاٍ آ٫ف 

 اجملاٖسٜٔ ٚإٜساعِٗ ايػذٕٛ يس٣ عٛزتِٗ إٍ َكط بسٍ تهطِّٗ.

َٚٔ ايصنطٜات أْٓا بعس إٔ غبشٓا ٗ ايبشط إٝت )عرل٠ 

ػآَا ع١ً بٝها٤ َٔ ؾس٠ اضتؿاع ْػب١ َاز٠ يٛٙ( انتػت أد

)ايبٛتاغّٝٛ( ٗ إٝاٙ.. ؾاغتصنطْا قك١ )غسّٚ ٚعُٛض٠ ـ قّٛ يٛٙ( 

، نٝـ قًب اهلل تعاٍ عايٞ قطٜتِٗ ايصٜٔ قهٛا بكاضع١ َٔ ايػُا٤

غاؾًٗا، ٚؼٛيت إٍ عرل٠ ٫ تعاٍ ْػب١ إٛاز احملذلق١ َٛدٛز٠ 

ؾطنات ٫غتدطاز ايهجرل َٔ  ٚع٢ً نؿاؾٗا تكّٛؾٝٗا ست٢ اٯٕ، 
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ؾٌٗ َٔ َعتدل؟ ٌٖٚ َٔ إٛاز َٚاز٠ ايبٛتاغّٝٛ بؿهٌ خام.. 

ُٖاط يكٛي٘ تعاٍ: نٓسَ ًَ َْا َدا٤َ َؾ َُِط َٓا َأ ًِ َٗا َدَع َٝ َٗا َعأي ًَ  َغأؾ

َْا ََِطِط َٗا ََٚأ ِٝ ًَ ِٔ ٔسَذاَض٠ّ َع َٔ ٌٕ ُِٓهٕٛز ٔغذِّٝ ََ {82:ٖٛز}. 

 

  

 ا ٗ باس١ إػذس ا٭قك٢إ٪يـ ؾٛم َٓدل ظنطٜ    
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 تقضيض عَ أعىاه املؤمتض اإلعالوي العاً

 الشي عقز ي القزؼ

 1960  2ك 27بتاصيذ 

 

  ايٛؾٛز إؿاضن١ 

 أعُاٍ إ٪ُط 

 َٞايبٝإ اـتا 
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 وفود العامل اإلعالوي

 تمتقي يف املؤمتض العاً بالقزؼ

 

 ٚؾس أؾطٜكٝا ايػطب١ٝ:-

 ايؿٝذ تٛضٟ. َجًٗا ا٭غتاش :

)ٚشلا ؾطٚع ٗ  1953تأغػت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٗ زاناض 

أؾطٜكٝا ايػطب١ٝ( ايػٓػاٍ، ايػٛزإ ايؿطْػٞ، غٝٓٝا، ٚؾاط٧ ايعاز، 

ٚزيتا ايعًٝا، غرلايٕٝٛ.. ٖٚصٙ ايؿطٚع ١َُٛٓ ٜٚتبعٗا َساضؽ تسضؽ 

 ايسٜٔ اإلغ٬َٞ، ٚايًػ١ ايعطب١ٝ.

ناْت اؿه١َٛ تعاضض  أٜاّ ا٫غتعُاض ايؿطْػٞ ٚاإلْهًٝعٟ..

هَٛات ؿْؿاٙ اؿطنات اإلغ١َٝ٬، ٚٚقـ إٍ داْب ا

بإغ٬م إساضؽ  1954َؿاٜذ ايططم ايصٜٔ طايبٛا غ١ٓ ا٫غتعُاض١ٜ 

 ٚططز قاز٠ اؿطن١.

ٚبعس ا٫غتك٬ٍ ايساخًٞ خؿت َكا١َٚ اؿه١َٛ يًشطن١ 

 اإلغ١َٝ٬ ٭ٕ ا٭َط أقبح بٝس ا٭ٖايٞ.

ٜٚؿطف ع٢ً اؿطن١ ا٭غتاش ٚيًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ْٛاّ 

 ايؿٝذ )تٛضٟ( ٖٚٛ ؾاب ٜتٛقس إّاّْا ٚعًُّا ٚع٬ُّ.
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 ٚؾس غ٬ٕٝ:-

 ًٗا:ََٓج

 ايػٓاتٛض ععٜع -1

 اؿاز عبسايطظام.-2

ًَٕٝٛ،  8ٗ غ٬ٕٝ ْكـ ًَٕٝٛ َٔ أقٌ  ٜبًؼ عسز إػًٌُ

ا خطدٛا َٔ اؾعٜط٠ َٚإػًُٕٛ ٜٓشسضٕٚ َٔ أقٌ عطبٞ عٓس

عهٛإ ٗ فًؼ ايؿٝٛر أسسُٖا ايػٓاتٛض ععٜع  ايعطب١ٝ، ٚشلِ

 أسس أعها٤ ٚؾس غ٬ٕٝ إٍ إ٪ُط اإلغ٬َٞ.

 تٛدس ْعٝتإ إغ٬َٝتإ ٗ غ٬ٕٝ:

َػًِ يٝر.. ٖٚٞ ١َُٛٓ غٝاغ١ٝ.. تٓاقـ ايكٛاٌْ،  -1

 ٚتتسخٌ ٗ ا٫ْتدابات..

ٜعًُٕٛ ع٢ً تطب١ٝ ايؿباب  ١َُٛٓ ايؿباب إػًِ ِٖٚ -2

ٚتؿذعِٗ ع٢ً ا٭عُاٍ  خ٬م اإلغ١َٝ٬ع٢ً ا٭

 ا٫دتُاع١ٝ.

ـ بك١ٝ ايطٛا٥ـ ايٛٚا٥ ٚعٓسَا ْايت غ٬ٕٝ اغتك٬شلا أخصت

ا١ُٕٗ ٚبكٞ إػًُٕٛ ٗ اـاضز.. ٚتٓاٍ ْع١ٝ ايؿباب إػًِ 

 ا٭ضانٞ، ٚأعُاٍ ايدل.. ات َٔ ايسٚي١ ٭ْٗا تكّٛ باغتط٬حَعْٛ

ٚايػٓاتٛض ععٜع ٖٛ َسٜط ن١ًٝ )ٚٗرل٠( أندل ن١ًٝ ٗ 

 ٛيَٛدل ٚاؿاز عبسايطظام ٖٛ َٔ نباض ػاض غ٬ٕٝ.ن
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 ٚؾس اشلٓس-

 ا٭غتاش ق٬ح ايسٜٔ غ٬ّ ضغٍٛ. :ّجًٗا

يكس اْتؿطت اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٗ اشلٓس عٔ ططٜل ايتذاض٠ 

باإلناؾ١ إٍ تاضٜذ اشلٓس ايصٟ ٜؿرل إٍ سازث١ اْؿكام ايكُط اييت 

 از ايبكط.ٚأٜسٖا تاضٜذ بعض اشلٓٛز عب شنطٖا ايكطإٓ،

ٚتكّٛ ٗ اشلٓس ْع١ٝ ايعًُا٤ ٚاػاٖٗا غٝاغٞ واضب ايِٓٛ 

ايؿاغس٠، ٜٚسعٛ إٍ ا٭خص بٓٛاّ اإلغ٬ّ ٗ ايسٚي١ ٚاؿطب 

ٚا٫قتكاز. ْع١ٝ ايتبًٝؼ ٜٚٗتُٕٛ بايكًٛات اـُؼ ٚتسضٜؼ 

 ايكطإٓ ٚايسٜٔ..

 اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ ٚع٢ً ضأغٗا أبٛ اؿػٔ ايٓسٟٚ.

  ن١ اإلغ١َٝ٬ عكبات أُٖٗا:ٗ ٚد٘ اؿط ـٚتك

 دل ايب٬ز ٚاتػاعٗا.ٔن-1

 عسّ ٚدٛز ١َُٛٓ تطع٢ ايؿهط٠ اإلغ١َٝ٬.-2

إٕ ايسٚي١ ٫ تػُح يًبعجات اإلقا١َ ٗ ايب٬ز ٭ٕ اإلْهًٝع -3

 أتٛا ع٢ً ؾهٌ بعجات ػاض١ٜ.

ًَٕٝٛ َػًِ. ٚغ٘ اشلٓسٚؽ،  200ٚعسز إػًٌُ ٗ اشلٓس 

 س٠ ايعٓاقط ا٭ضبع١(.ٚإػشٌٝ، ٚايباضغٝعٌٜ )عب

 

 ٚؾس بانػتإ:-

 ّجًٗا ا٭غتاشإ:

 ٚؿط أٓس أْكاضٟ.-1

 إْعاّ اهلل خإ.-2

 تٛدس ٗ بانػتإ ْاعات إغ١َٝ٬ عسٜس٠ َٓٗا:
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ْع١ٝ ايعًُا٤، ْع١ٝ عًُا٤ اإلغ٬ّ، ْع١ٝ ايؿ٬ح، ٖٚصٙ 

اؾُعٝات تًتكٞ سٍٛ اإلغ٬ّ نسغتٛض يًُػًٌُ، ٚتًتـ سٍٛ 

 ١ٝ اإلغ١َٝ٬: قه١ٝ ؾًػطٌ، اؾعا٥ط.ايكهاٜا ايعطب

َٚٔ َٛاٖط تأٜٝس ؾعب بانػتإ يًعطب ٚخاق١ قه١ٝ 

ؾًػطٌ إٔ اؿه١َٛ ضؾهت إعطا٤ إٓسٚب اإلغطا٥ًٝٞ تأؾرل٠ 

)إ٪ُط ا٫قتكازٟ ٯغٝا   ECAFEزخٍٛ بانػتإ ؿهٛض َ٪ُط 

.. ٚقس قطح ُٖط ؾٛيس أْ٘ إشا ضؾهت بانػتإ ٚايؿطم ا٭قك٢(

ٓسٚب اغطا٥ٌٝ سهٛض إ٪ُط ايصٟ غٝعكس ٗ نطاتؿٞ ايػُاح ٕ

 بؿباٙ اؿايٞ، ؾإْ٘ غٝعكس ٗ آشاض ٗ بٓهٛى.. ٖٚهصا نإ...

ٜٚكّٛ ايتعًِٝ ايسٜ:ي ٗ إساضؽ بكٛض٠ إيعا١َٝ ست٢ ايجأَ 

شطظ َٔ ايعُط، ٚؽٛض اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٖٓاى ا٫ْتداب، ُٚت

ض ٖٓاى إغ٬َّٝا قطآّْٝا. اْتكاضات باٖط٠، ا٭َط ايصٟ غٝذعٌ ايسغتٛ

ٜٚكٛز اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬، ؾًٝػٛف اإلغ٬ّ ايع١َ٬ أبٛ ا٭ع٢ً 

 إٛزٚزٟ.

 ٚؾس أْسْٚٝػٝا:-

 أعها٤ ايٛؾس:

 ٖاضٕٚ ْاغٛتٝإ.-1

 ٜاغٌ عع ايسٜٔ.-2

ايسنتٛض ضؾٝس، ض٥ٝؼ ايٛؾس، ٚقس نإ غؿرلّا ٭ْسْٚٝػٝا -3

ٛض٠ بٛسؿ١ٝ.. ٗ إٜطايٝا، ٕٚا قاَت قٛات غٛناضْٛ بهطب ايج

 اغتكاٍ َٔ َٓكب٘ ٚاْهِ إٍ سه١َٛ ايجٛض٠ نس غٛناضْٛ.

ٚؾس أْسْٚٝػٝا ّجٌ سعب َاؾَٛٞ، اؿعب اإلغ٬َٞ ايصٟ 

ٜكٛز ايجٛض٠ نس زٜهتاتٛض١ٜ غٛناضْٛ، ٜٚؿذلى ٗ ٖصٙ ايجٛض٠ 

 إػًُٕٛ ٚإػٝشٕٝٛ.. َٚباز٨ ايجٛض٠ ٖٞ:
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 اؿط١ٜ ايس١ٜٝٓ ؾُٝع ايطٛا٥ـ.-1

 عٌٝ عٔ اؿهِ ٚاإلزاض٠.إبعاز ايؿٝٛ-2

 ًكّٝا ٚغٝاغّٝا.إعاز٠ اؿٝا٠ اإلغ١َٝ٬ ُخ-3

 إٕ ايجٛض٠ ٫ تٓتٗٞ إ٫ بابتعاز غٛناضْٛ عٔ اؿهِ.-4

أعًٓت سه١َٛ ايجٛض٠ قُس ٚؿط ايسٜٔ  1958ٚٗ ؾباٙ عاّ 

 ض٥ٝؼ اؿه١َٛ.

 : ٚنٌٝ سه١َٛ ايجٛض٠ )ٚض٥ٝؼ سعب َاؾَٛٞ(.ْاقط قُس

 دٝـ ايجٛض٠. نٛيٌْٛٝ أٓس سػٌ: قا٥س

ٚايصٟ ٜٚكـ ظاْب ايجٛض٠: سعب َاؾَٛٞ، ْٗه١ ايعًُا٤. 

ٜكـ نس ايجٛض٠: اؿعب ايؿٝٛعٞ، اؿعب ايٛط:ي )ايصٟ أغػ٘ 

 غٛناضْٛ(.

 

 ٚؾس ا٭ضزٕ:-

 ايؿٝذ عبساهلل غٛؾ١. -1

 ايؿٝذ عبساؿُٝس ايػا٥ح. -2

 ا٭غتاش أنطّ ظعٝذل. -3

 ايؿٝذ غعس ايسٜٔ ايعًُٞ. -4

 ايؿٝذ َؿٗٛض ايهأَ. -5

 ش ضٚسٞ اـطٝب.ا٭غتا -6

 ا٭غتاش عاضف ايعاضف. -7

 ا٭غتاش إبطاِٖٝ َٓهٛ. -8
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 ٚؾس تطنٝا:-

 ا٭غتاش ع٢ً ؾ٪از باؾهٌٝ. -1

 ا٫غتاش ؾ٪از غٝعدٌ غٝعنٌ. -2

 ا٭غتاش ٓسٟ قكاب أٚغًٛ. -3

 ٚؾس إٜطإ:-

 ساز غٝس قُٛز طايكاْٞ.

 قسضا٥ٞ أؾهٛضٟ.

 اؿاز َرلظا خًٌٝ نًطَاٟ.

 د٬ٍ ايسٜٔ ض٥ٞ ؾاْٞ.

 .َكطؿ٢ ناؾؿٞ

 د٬ٍ فس بٛض.

قؿٟٛ انطٗست سطن١ ؾسا٥ٝإ ْٛاب بعس إعساّ ايؿٗٝس 

إغ٬ّ.. إ٫ إٔ زع٠ٛ اهلل ٫ بس شلا َٔ دٓٛز وًُٕٛ ايًٛا٤ ٜٚساؾعٕٛ 

عٔ ضغاي١ اهلل، ؾكاَت اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ يًُٗٓسغٌ )ألُٔ 

إغ٬َٞ َٗٓسغٌ( ٚاؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ يٮطبا٤، ٚاؾُاع١ 

 اإلغ١َٝ٬ يًط٬ب.

ٜكٍٛ إٕ تكاضع ايؿٝٛع١ٝ َعٓا قس أؾػح يٓا اجملاٍ يًعٌُ 

ض إٜطإ ف١ً طًٛع اإلغ٬ّ. ُسَكيٓػتؿٝس َٔ ٖصٙ ايؿطق١.. َٚت

 تعاجل إؿانٌ اؿانط٠ ع٢ً ن٤ٛ اإلغ٬ّ.

 ٚؾس اؾعا٥ط:-

ٌ اؾعا٥ط َٓسٚب اؿه١َٛ اؾعا٥ط١ٜ اؿط٠ ٗ ا٭ضزٕ ٓجََ

سطبّا نطٚؽ بهاؾ١  ا٭غتاش عبسايطٓٔ ايعكٕٛ ٚاؾعا٥ط ؽٛض
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)نٌ إعًَٛات ٚا٭ضقاّ تعٛز  ٞػ٦ٖٝاتٗا نس ا٫غتعُاض ايؿطْ

 .1960يتاضٜذ اْعكاز ايؿطعٞ عاّ 

 

************ 

ٜبسٚ ٗ ايكٛض٠ ايؿٗٝسإ غٝس قطب ْٚٛاب قؿٟٛ ٚبعض 

 أعها٤ ايٛؾٛز

 

 

 ٌزوة املؤمتض اإلعالوي

 تٍاقؿ قضايا العامل اإلعالوي

 

 اؾًػ١ ا٭ٍٚ:-

قباح ايػاع١ ايتاغع١ َٔ ايٓس٠ٚ اإلغ١َٝ٬ ٗ  اقتتشت

 1960ْٕٛ ايجاْٞ غ١ٓ نا 27إٛاؾل  1379ضدب غ١ٓ  28ـ  ا٭ضبعا٤ـ

، آٟ َٔ ايصنط اؿهِٝ اٌَ سهٛض ايٛؾٛز اإلغ١َٝ٬ بت٠ٚ٬تهبعس 

نتٛض غعٝس ضَهإ ا٭ٌَ ايعاّ يًُ٪ُط اإلغ٬َٞ سثِ ضسب اي

سع٠ٛ ٚزعا إٍ اْتداب أعها٤ بايٛؾٛز إؿاضن١ ٚؾهط شلا تًبٝتٗا اي

َهتب إ٪ُط، ؾتكطض إٔ تهٕٛ ض٥اغ١ اؾًػات زٚض١ٜ، ٚإٔ ٜهٕٛ شلا 

ٚن٬ٕٝ ٚأٌَ غط َٚػاعس ي٘ زا٥ُٕٛ، ؾاْتدب إلزاض٠ اؾًػ١ 

ا٭ٍٚ ايسنتٛض أبٛ بهط أٓس عبسايععٜع ض٥ٝؼ ٚؾس غ٬ٕٝ، نُا 

ٚايػٝس  اْتدب ايػٝس قُس ايؿاشيٞ ايٓٝؿط ض٥ٝؼ ٚؾس تْٛؼ

زاٚز ض٥ٝؼ ٚؾس إػطب ٚنًٌٝ زا٥ٌُ ٚايػٝس أنطّ ظعٝذل س ُق

)ا٭ضزٕ( أٌَ غط يًٓس٠ٚ، ٚايػٝس أٓس زضٜط٠ )تْٛؼ( َػاعسّا ي٘، 
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ُٜسٜط دًػ١  نُا تكطض إٔ تهٕٛ ض٥اغ١ اؾًػات ايكاز١َ نُا ًٜٞ: 

ايٛؾس ايذلنٞ، ٚدًػ١ قباح ض٥ٝؼ َػا٤ ا٭ضبعا٤ ايػٝس ع٢ً ؾ٪از 

ض٥ٝؼ ٚؾس أؾطٜكٝا ايػطب١ٝ، ٚدًػ١ َػا٤  اـُٝؼ ايؿٝذ )تٛضٟ(

ٟ ض٥ٝؼ ٚؾس ظا خًٌٝ نُطَااـُٝؼ زلاس١ ايؿٝذ اؿاز َرل

إٜطإ، ٜٚذلأؽ دًػ١ قباح اؾُع١ ايػٝس ٚؿط أٓس أْكاضٟ 

 ض٥ٝؼ ٚؾس بانػتإ.

ٚبعس إٔ أخص أعها٤ إهتب أَانِٓٗ، أيك٢ ٖجًٛ ايٛؾٛز  

از٠: ؾتشٞ ٜهٔ ٚؾٛزِٖ ِٖٚ ع٢ً ايتٛايٞ ايػ تاإلغ١َٝ٬ نًُا

إ٪ُط ؼٝات  إٜطإ(، ٚقس ٌٓ إٍ)يبٓإ( قسضا٥ٞ أؾهٛضٟ )

نبرل فتٗسٟ ايؿٝع١ آ١ٜ اهلل بطٚدطزٟ، ٚايسنتٛض ضؾٝس 

َٔ إػًٌُ   ٚقس ٌٓ إٍ إ٪ُط ؼٝات مثاٌْ ًَّْٝٛا )أْسْٚٝػٝا(

ٓٝ ١ ض٥ٝؼ ايسٚض٠ ايجا١ٝ٥ يًُ٪ُط اإلغ٬َٞ ايػٝس َٔ أْسْٚٝػٝا ٚؼ

ْاقط، ٚايسنتٛض ؾ٪از باؾهٌٝ )تطنٝا( ٚق٬ح ايسٜٔ قُس 

قُس ضغٍٛ )اشلٓس(، ٚايؿٝذ تٛضٟ )أؾطٜكٝا ايػطب١ٝ( ٚأٓس زضٜطٙ 

)تْٛؼ( ٚٚؿط أٓس أْكاضٟ )بانػتإ( ٚايؿٝذ عبسايطظام 

ٌ ضغايتٌ يًُ٪ُط )إػطب( ٚقس ٓقُس زاٚز ٚايكاحل )ايهٜٛت( 

ٝس ع٬ٍ ايؿاغٞ ٚض٥ٝؼ َٔ ايؿٝذ كتاض ايػٛغٞ ٚظٜط ايتاز ٚايػ

سعب ا٫غتك٬ٍ، ٚايسنتٛض ععٜع )غ٬ٕٝ( ٚأنطّ ظعٝذل )ا٭ضزٕ(. 

ٚقس أعطب إتهًُٕٛ ْٝعِٗ عٔ ابتٗادِٗ باْعكاز ٖصٙ ايٓس٠ٚ 

غعٝس ضَهإ  أٖساؾٗا، ثِ تٍٛ ايسنتٛض َعاٖسٜٔ ع٢ً خس١َ 

ؾطح ضغاي١ إ٪ُط اإلغ٬َٞ َٔ ّٜٛ ْؿأ ؾكاٍ: )إٕ إ٪ُط أْؿ٧ 

١ ؾًػطٌ، ثِ تب٢ٓ ٗ زٚضت٘ ايجا١ْٝ قه١ٝ اؾعا٥ط بٛقؿٗا يكهٝ

ايٓػب١ يًُػًٌُ ْٝعّا، ٚؼسخ عٔ اـطٛات بقه١ٝ ايػاع١ 

ايط٥ٝػ١ٝ اييت خطاٖا إ٪ُط ٗ خس١َ ايكهٝتٌ، ثِ قاٍ: إٕ 
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اـطٛٙ ايط٥ٝػ١ٝ اييت ّتاظ  بٗا َ٪ُطْا َٔ ّٜٛ قاّ، ٖٞ أْ٘ 

عًٝ٘ ٚسس٠ ايعامل اإلغ٬َٞ  ٜعطف إٔ ا٭غاؽ ايصٟ هب إٔ ت٪غؼ

ٖٛ ا٭غاؽ اإلٜسٜٛيٛدٞ. ٖصا ا٭غاؽ ايصٟ ْ٪َٔ زا٥ُّا إٔ ٚدٛزٙ 

ّهٔ إٔ وُٞ نٝآْا َٔ ْٝع عٛاٌَ اشلسّ اـاضد١ٝ 

 ٚايساخ١ًٝ..

١ُ عٔ ايكه١ٝ عٞ أنطّ ظعٝذل )ا٭ضزٕ( إليكا٤ نًثِ ُز

غاع١ نا١ًَ. اغتعطض ؾٝٗا أطٛاض ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ اغتػطقت 

ؿًػط١ٝٓٝ ٗ ايػٓٛات ا٭خرل٠ قسزا َهاغبٗا ٚخػا٥طٖا، َٚا اي

ٖٞ عًٝ٘ ٗ سانطٖا، َكسَّا َكذلسات بؿأْٗا. قتكطض طبع ايه١ًُ 

بايعطب١ٝ ٚا٫ْهًٝع١ٜ ٚتٛظٜعٗا ع٢ً ا٭عها٤ ٭ُٖٝتٗا. ثِ أخص 

ا٭عها٤ ٗ َٓاقؿ١ ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ ٚايتعًٝل ع٢ً بٝإ ايػٝس 

 ظعٝذل.

ا٭ٍٚ ع٢ً إٔ تعكس اؾًػ١ ايجا١ْٝ ٗ  ثِ اْكهت اؾًػ١

 اـاَػ١ بعس ايٛٗط.

 :يجا١ْٝاؾًػ١ ا-

ٚعكست ايٓس٠ٚ دًػتٗا ايجا١ْٝ ٗ ايػاع١ اـاَػ١ َػا٤ّ 

بط٥اغ١ ايػٝس عًٞ ؾ٪از باؾهٌٝ ض٥ٝؼ ايٛؾس ايذلنٞ، ٚزعا ايط٥ٝؼ 

إٍ َٓاقؿ١ بٝإ ايػٝس ظعٝذل ٗ ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ ا٭عها٤ 

أؾطٜكٝا )َٓسٚب  سات ٗ ؾأْٗا. ؾتهًِ ايػاز٠: تٛضٟٚتكسِٜ إكذل

ٚؾتشٞ ٜهٔ )يبٓإ( ٚعاضف ايعاضف ٚعبساؾُٝس ايػا٥ح  (ايػطب١ٝ

)إٜطإ(  ٟٚأٓس زضٜط٠ )تْٛؼ( ٚآ١ٜ اهلل خًٌٝ نُ٪ا)ا٭ضزٕ( 

)إ٪ُط(  ٚناٌَ ايؿطٜـ ٚقُس زاٚز )إػطب( ٚغعٝس ضَهإ

ب ايبشح ٗ ايكه١ٝ ٚإْعاّ اهلل خإ )ايبانػتإ( ثِ أقؿٌ با



 

41 
 

ايؿًػط١ٝٓٝ ٚتكطض إٔ ٜكسّ ا٭عها٤ َكذلساتِٗ ٗ ؾأْٗا إٍ 

 َهتب إ٪ُط يٝتٍٛ ٚنع ايكطاضات إتعًك١ بٗا.

عٞ ايػٝس ؾ٪از غٝعدٌ )َٓسٚب تطنٝا( يًه٬ّ باغِ ايٛؾس ُٚز

 ايذلنٞ.

 اؾًػ١ ايجايج١ ٚايطابع١:-

تٛضٟ  ٚعكست قباح اـُٝؼ اؾًػ١ ايجايج١ بط٥اغ١ ايؿٝذ

طغا٥ٌ ٚقس ت٬ أٌَ غط ايٓس٠ٚ ايدلقٝات ٚاي)أؾطٜكٝا ايػطب١ٝ( 

از٠ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ إؿيت ايٛاضز٠ ع٢ً ايٓسٚض٠ َٔ ايػ

ا٭ندل يًًُُه١ ايػعٛز١ٜ ٚعبساهلل ايؿانٌ إٗساٟٚ )ايػٛزإ( 

ٚاجملًؼ ا٭ع٢ً يًشعب اإلغ٬َٞ داناضتا )أْسْٚٝػٝا( ٚاؿعب 

ٛ( َٚٓكٛض احملذٛب َػتؿاض احمله١ُ ايعًٝا اإلغ٬َٞ )ا٬ٕٜ

ا٫ؼاز١ٜ بططابًؼ ايػطب ٚغعٝس ؾاٌَ )قؿكاغٝا( ٚعٝػ٢ 

ايباتهٌ )تطنػتإ( ٚعسْإ زبؼ )ْٝذرلٜا( ٚظاٖس اهلل أغٝـ 

 .(ايػعٛز١ٜ)ْع١ٝ إغ٬ّ )إغباْٝا( ٚؾؿٝل أغعس 

عٞ ايػٝس عبسايطٓٔ ايعكٕٛ ٖجٌ اؿه١َٛ اؾعا٥ط١ٜ ثِ ُز

ٗ أٚناعٗا ٚآخط تطٛضاتٗا َٚا ّهٔ إٔ تطدٛٙ َٔ  ؾت٬ بٝاّْا

 ايعإٌ ايعطبٞ ٚاإلغ٬َٞ.

ْٚاقؿ٘ ٚزعا إٍ ْكط٠  ايػٝس ايعكٕٛل ع٢ً بٝإ ًٓٚقس ع

أٜٝس سهَٛتٗا ايػاز٠: ايؿاشيٞ ايٓٝؿط )تْٛؼ( ٚقُس اؾعا٥ط ٚت

زاٚز )إػطب( ٚؾتشٞ ٜهٔ )يبٓإ( ٚناٌَ ايؿطٜـ )إ٪ُط( ٚأنطّ 

ضزٕ( ٚساز غٝس قُٛز طايكاْٞ )إٜطإ( ٚعبساهلل غٛؾ١ ظعٝذل )ا٭

)ا٭ضزٕ( ٚايسنتٛض ضؾٝس )أْسْٚٝػٝا( ٚقُس ععٜع )غ٬ٕٝ( 

َٚكطؿ٢ ناؾؿٞ )إٜطإ( ثِ ؽ٢ً ايط٥ٝؼ  ٚأٓس زضٜط٠ )تْٛؼ(

َُ ٜٓعٔ َٓك١ ايط٥اغ١ يٝتهًِ   سّا اؾعا٥ط.٪
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 يكٝاغ١ ايكطاضات. ثِ تأيؿت ؾ١ّٓ

 َ٪ُط ايؿعٛب ا٭ؾطٜك١ٝ إٓعكس ٗ ٚقس أبطم َهتب ايٓس٠ٚ إٍ

ٓٝ ُٜتْٛؼ ق تدص َٔ َكطضات ٗ قه١ٝ اؾعا٥ط، ّٝا َٚ٪ٜسّا َا 

َػتٓهطّا ععّ ؾطْػا ع٢ً تؿذرل ايكٓب١ً ايصض١ٜ، ٫ؾتّا ْٛط إ٪ُط 

 إٍ قه١ٝ ؾًػطٌ، َطايبّا بهطٚض٠ َٛاٖط٠ سكٛم أًٖٗا ايعطب..
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 صحالت احلخ

 1974و  1961عاً 

 

  ّ1961ا٭ٍٚ: بطؾك١ ايؿٝذ عكاّ ايطاؾعٞ عا. 

 .ايجا١ْٝ: بطؾك١ ظٚديت ٚبعض ا٭خ٠ٛ 

 .ايجايج١ بطؾك١ ايٛايس٠ ضٓٗا اهلل 

 يكس أنطَ:ي اهلل تعاٍ بتأز١ٜ ؾطٜه١ اؿر أنجط َٔ َٓط٠..

ؾُٔ شام عطف، َٚٔ عطف يص٠ ظٜاض٠ ايبٝت ايعتٝل ٚايطٛاف سٍٛ 

ٚإط٠ٚ ٚايٛقٛف بعطؾات ٚإبٝت  ؾ١ ٚايػعٞ بٌ ايكؿاايهعب١ إؿٓط

٢َٓ، ٚضَٞ اؾُطات، َٚا ؼًُ٘ نٌ ؾعرل٠ َٔ ٖصٙ ايؿعا٥ط َٔ 

ٕٕ، َٚا تذلن٘ ٗ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ َٔ آثاض ٕا تطزز عٔ ايكٝاّ  َعا

بصيو نٌ عاّ. ؾٓػأٍ اهلل تعاٍ إٔ هعٌ سذٓا َدلٚضّا، ٚغعٝٓا 

 تٓا ئ تبٛض.ضَؿهٛضا، ٚػا

 :ٍٚاؿذ١ ا٭ 

سٝح نإ بطؾكيت ؾه١ًٝ  1961ذ١ ا٭ٍٚ عاّ ناْت اؿ

 ايؿٝذ عكاّ ايطاؾعٞ.

بعس أزا٤ ايعُط٠ عسْا إٍ دس٠ ْٚعيٓا بهٝاؾ١ ايؿٝذ قُس 

ْكٝـ ضٓ٘ اهلل دس ايسنتٛض عبساهلل ْكٝـ ايصٟ نإ عًُّا َٔ 

زاضت٘ إ٪يؿ١ َٔ طبكتٌ أع٬ّ إًُه١ ٚضَعّا َٔ ضَٛظٖا. ٚناْت 

ايسعا٠ ايكازٌَ َٔ نٌ أما٤ ايعامل اغتكطاب ايعًُا٤ ٚ َطنع

 اإلغ٬َٞ.

٫ أْػ٢ أْ٘ نإ هًؼ بعس ق٠٬ ايؿذط َٔ نٌ ّٜٛ ع٢ً -

ؾٝ٘ )بًهٕٛ( ٗ ايطابل ا٭ضنٞ َطٌ ع٢ً ايؿاضع ٚأَاَ٘ قٓسٚم 
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ست٢ ٜؿطؽ َاٍ ٜتكسم ب٘ ع٢ً أٌٖ اؿاد١، ٫ٚ ٜٓٗض َٔ َهاْ٘ 

ُٝ هلل ض١ٓ ٚاغع١ ُٮ ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ َٔ دسٜس.. ضٓ٘ اايكٓسٚم ي

 ايٓعِٝ. تْٚعٓا ب٘ ٗ دٓا

َٚٔ ايصٜٔ ضاؾكٓاِٖ ٗ ٖصٙ اؿذ١ ا٭غاتص٠: ايسنتٛض -

َكطؿ٢ ايػباعٞ، ٚناْت آخط سذ١ ي٘ قبٌ ٚؾات٘ ضٓ٘ اهلل، 

ٚإطسّٛ غعٝس ضَهإ، ٚإطسّٛ ا٭غتاش عبساؿهِٝ عابسٜٔ 

ػ٢ )ايػهطترل ايعاّ ايػابل يإلخٛإ إػًٌُ ٗ َكط( ثِ ٫ أْ

 ٚايصٟ نإ هللإكط٨ اـام باإلَاّ ايؿٗٝس سػٔ ايبٓا ضٓ٘ ا

ٓٓ  س١ٜ طٛاٍ ؾذل٠ تأزٜتٓا يًُٓاغو.ٜططب قًٛبٓا بكطا٤ت٘ اي

 اؿذ١ ايجا١ْٝ: ٚناْت بطؾك١ ظٚديت ٚعسز َٔ ا٭خ٠ٛ:-

ٚناْت بطؾكيت  1974ثِ أنطَ:ي اهلل تعاٍ عر بٝت٘ ٗ ايعاّ 

ايؿٝذ ؾٝكٌ َٛيٟٛ  خ٠ٛايعٚد١ ايػاي١ٝ أّ ب٬ٍ، ٚبكشب١ ا٭

 نٓاٟٚ. ضؾٝس إٝكاتٞ، ٚا٭غتاش قُس عًٞٚايؿٝذ 

١ ؾسٜس٠ ايٛطأ عًٞ، ؾبعس اؿر قُٓا بعٜاض٠ ٓذناْت ٖصٙ أؿ

قبت ؾٝٗا ع٢ُٓ ؾسٜس٠ اضتؿعت اؿطاض٠ خ٬شلا إس١ٜٓ إٓٛض٠، ُٚأ

زضد١، ٚيكس أساطت:ي ظٚديت بعٓا١ٜ بايػ١ َػتكس١َ َا  41إٍ 

 ا٭طبا٤ ٚيهٔ زٕٚ دس٣ٚ..تٝػط شلا َٔ 

ؾكطضْا ا٫ْتكاٍ إٍ دس٠ يًع٬ز سٝح ْعيٓا ٗ أسس ايؿٓازم ٗ 

 سٌ اتكًت ٖٞ ببعض ا٭خ٠ٛ يتأٌَ إعاؾ١.

ًٓ ٚب كٝٓا ٗ دس٠ سٝح يعَت ايؿطاف سٛايٞ أغبٛع إٍ إٔ اَ

ؾشُست اهلل، ثِ ؾهطت يعٚديت َهابستٗا  اهلل عًٞ بايؿؿا٤.

إٔ هعٌ نٌ شيو ٗ َٝعإ سػٓاتٗا ّٜٛ َٚعاْاتٗا، ٚغأيت اهلل 

ايكٝا١َ، ٚإٔ ٜهٕٛ َطنٞ ٖصا قّٛا يًػ٦ٝات ٚضؾعّا يًسضدات 

ٚطٗٛضّا، ٚغاق١ أْ:ي اغتبؿطت خرلّا سٌ قطأت ٗ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ 
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ُٓ ٢ بعس تأز١ٜ َٓاغو إٔ َعِٛ ايكشاب١ ناْٛا ٜكابٕٛ باؿ

 ؿاع اؿطاض٠..ٚأزَػتِٗ تػًٞ َٔ اضت اؿر، ٫ٚ ٜكًٕٛ إس١ٜٓ إ٫ٓ

 

 أسب ايكاؿٌ ٚيػت َِٓٗ

 عػاْٞ إٔ أْاٍ بِٗ ؾؿاع١                                          

 

ٚٗ ايططٜل ٜؿا٤ اهلل إٔ تٓؿذط عذ١ً ايػٝاض٠ ا٭َا١َٝ ٚاييت 

ناْت تػرل بػطع١ د١ْٝٛٓ، بطغِ نٌ تٓبٝٗاتٓا يػا٥كٗا، 

ٕٓٚباْؿذاض ايعذ١ً امطؾت ايػٝاض٠ عٔ ايططٜل،  ا١ٕٝٓ قس ٚاؾتٓا..  ٚأ

تٛقؿت ايػٝاض٠ ٚغ٘ عاقؿ١ َٔ ايػباض، ٚيهٔ اهلل غًِ، ٚمل ٜكب 

 اؿُسهلل..ٚأسس بأش٣، ؾتِ إق٬ح ايعذ١ً ٚتابعٓا ايططٜل 

نإ طعِ ٖصٙ اؿذ١ خاقّا ٜؿٛح َٓ٘ اـؿٛع ٚعبل ا٭خ٠ٛ 

 ٞ َٔ ؾٝٛنات إٓاغو.ٚاؿب ٗ اهلل ٚايتًُٓ

تًو اؿذ١ َجاي١ٝ، ْػأٍ اهلل ٌ عابطٜٔ يهاْت سازثٚي٫ٛ 

 تعاٍ ايكبٍٛ.

َه١، سٝح ؾكس ا٭ر ايؿٝذ ضؾٝس أَا اؿازخ ا٭ٍٚ ؾهإ ٗ 

 َٝكاتٞ نٌ َا وٌُ َٔ َاٍ خ٬ٍ ايطٛاف.

ٚأَا اؿازخ ايجاْٞ ؾكس ٚقع يٓا خ٬ٍ اْتكايٓا بايػٝاض٠ َٔ 

دس٠ إٍ إس١ٜٓ. ؾكس نٓت سطٜكّا ع٢ً تهطِٜ ا٭خ٠ٛ بهٌ َا 

طًبت َٔ ايػا٥ل إٔ ٜتٛقـ بٓا ق٬ًّٝ عٓس )َٛقع١ بسض( أغتطٝع، ؾ

يٓكًٞ ضنعتٌ ٗ َػذسٖا، ْٚػتصنط عدلٖا، ْٚأخص ْكٝبّا َٔ 

ايطاس١ ٗ )اغذلاستٗا( ٚيهٓ٘ ضؾض ٚأب٢ بهٌ غ١ًٛ.. ؾأؿشت 

عًٝ٘، ٚقًت إٕ ٖ٪٤٫ ايؿباب دا٤ٚا َٔ َهإ بعٝس ٚنًِٓٗ ؾٛم إٍ 
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ٚيهٓ٘ أَعٔ ٗ ايطؾض  ،اقتؿا٤ نٌ أثط َٔ آثاض ضغٍٛ اهلل 

 ٚايعٓاز.

ط يًٛقٛف َٚا إٔ ابتعسْا ق٬ًّٝ ست٢ خؿـ غرلٙ، ٚنأْ٘ ٜتشٓه

عٓس إسس٣ ا٫غطاسات، ٚبسٕٚ سٝا٤ قاٍ: )أْا عاٚظ أتٓاٍٚ نأؽ 

 ؾاٟ(!!.

ٓٗهت َٔ َهاْٞ ؾًِ أُايو ْؿػٞ ٚنٓت دايػّا خًؿ٘، ؾ

َُجبت ا٫مطاف ٛز ع٢ً ايططٜل، َاْعّا إٜاٙ َٔ ّا إِكٚأَػهت بٝسٜ٘ 

قا٬ّ٥: )أ٫ تٓتكٞ اهلل ٜاضدٌ.. يكس بايػٝاض٠ باػاٙ ا٫غذلاس١، 

اغتشًؿٓاى َطاضّا يتكـ بٓا عٓس اغذلاس١ بسض يًك٠٬ ٚايتأٌَ 

ؾأبٝت، ثِ أْت أٯٕ تطٜس ايٛقٛف يتٓاٍٚ ايؿاٟ.. ثِ أقػُت بأْ:ي 

 ئ أزع٘ ٜتٛقـ بعس اٯٕ ست٢ ٚقٍٛ إس١ٜٓ(.

ا ٗ َػت٣ٛ اإلغ٬ّ أزا٤ّ ٓا، ٚدعًٓعؿا اهلل عٓا ٚسٓػٔ أخ٬ق

  ، ٚسػبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ..ٚغًٛنّا
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 صحالت احلخ

 1970عاً 

 

 .بطؾك١ ايٛايس٠ ضٓٗا اهلل 

ٚناْت سذيت ايجايج١ بطؾك١ إطس١َٛ ايٛايس٠ أنطّ اهلل 

َجٛاٖا ٚأعِٛ ْعشلا ٚضنٞ اهلل عٓٗا ٚأضناٖا، ٚناْت ٗ 

 ايػبعٝٓات.

ٗ خس١َ ايٛايس٠ ٦َّٝٗا شلا نٌ َا  يكس سطقت إٔ أنٕٛ

ٜطوٗا ٜٚهٌُ سذٗا. ٫ٚ أْػ٢ َا بصي٘ ا٭ر ايهطِٜ ايؿٝذ َايو 

ايؿعاض بٗصا اـكٛم، ٚنإ سٝٓٗا ٜتابع زضاغت٘ ٗ اؾاَع١ 

اإلغ١َٝ٬ بإس١ٜٓ، ؾهإ شلا ابّٓا باضّا أساطٗا بهٌ عٓا١ٜ ٚضعا١ٜ، 

 دعاٙ اهلل عٓا ٚعٓٗا نٌ خرل.

اؿر قُٓا بعٜاض٠ إس١ٜٓ إٓٛض٠، ٚنإ ْعٚيٓا  بعس أزا٤ َٓاغو

ٗ ؾٓسم ظٛاض اؿطّ ايٓبٟٛ يٓػتُتع بايك٠٬ ؾٝ٘ ٚاؾًٛؽ ٗ 

 ايطٚن١ ايؿطٜـ.
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 (1صحمة إيطاليا)

 1967يف )بريوجيا( عاً 

 

بسع٠ٛ َٔ إطنع اإلغ٬َٞ ٗ إٜطايٝا سهطت إ٪ُط ايصٟ 

ا إطنع ايط٥ٝػٞ يتعًِٝ عكس ٗ َس١ٜٓ )بطٚدٝا( ٚإعطٚؾ١ بأْٗ

 ايًػ١ اإلٜطاي١ٝ يًطًب١ ايصٜٔ ٜطغبٕٛ َتابع١ زضاغتِٗ ٗ إٜطايٝا.

 َ٪ُط بطٚدٝا:

أيكٝت غًػ١ً قانطات سٍٛ )زٚض ايؿباب اإلغ٬َٞ( -

عهٛض عسز َٔ ا٭خ٠ٛ ايصٜٔ ٜتابعٕٛ ايسضاغ١ ٗ إٜطايٝا ٚغاق١ 

 .ٗ إطاض ايطب ايعاّ ٚايطب ايكٝ:ي

 

   يؿباب ٚايتػٝرل يًُ٪يـ()َتابع١ نتاب ا

   

 صحمة اجلظائض

 1972واملمتقى الغادؼ لمفكض اإلعالوي 

 

نإ ايٛؾس ايًبٓاْٞ إٍ اؾعا٥ط ؿهٛض إًتك٢ ايطابع يًؿهط 

قُس ٌْٝ بِٝٗ، غتاش إطسّٛ ا٭ اإلغ٬َٞ نبرل سٝح نِ:

ٚإطسّٛ عُط ؾطٚر، ٚايػٝس َٛغ٢ ايكسض، ٚايؿٝذ ط٘ ايكابٛلٞ، 

ّ سػٌ ايكٛتًٞ، ٚايؿٗٝس قبشٞ ايكاحل، ٚايساع١ٝ ؾتشٞ ٚإطسٛ

 نتٛض٠ ٢َٓ سساز ٜهٔ، ٚغرلِٖ.سٜهٔ، ٚاي
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أقًتٓا طا٥ط٠ ٚاسس٠ َٔ برلٚت إٍ ايعاق١ُ اؾعا٥ط١ٜ عدل 

ايؿ٪ٕٚ َطاض ضَٚا، ٚنإ ٗ اغتكبايٓا ع٢ً أضض إطاض ٚظٜط 

اض٠ )غٞ َٛيٛز قاغِ( ٚسؿس َٔ ٚظ ايس١ٜٝٓ ٚايتعًِٝ ا٭ًٖٞ إطسّٛ

 ايذلب١ٝ.

احملط١ ا٭ٍٚ ٗ ضسًتٓا ناْت ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ -

ٚايتعًِٝ ا٭ًٖٞ، سٝح أخصْا قػطّا َٔ ايطاس١ ٚايهٝاؾ١ ثِ أقًتٓا 

غٝاض٠ )ايبٝذٛ( إٍ َس١ٜٓ "تٝعٟ أٚظٚ" ناْت ايٝاؾطات ٚا٭ع٬ّ 

بهٝٛف  ٚايؿعاضات اـاق١ بإ٪ُط ُٮ ؾٛاضع إس١ٜٓ َطسب١ّ

 َٞ َٔ ايعًُا٤ ٚايسعا٠..ايعامل اإلغ٬

ٓٝ ع إ٪ُط عهٛض ْٛعٞ نجٝـ َٔ ايعًُا٤ نإ َِٓٗ: ُ

إطسّٛ ايؿٝذ قُس أبٛ ظٖط٠، ٚايؿٝذ أٓس ايؿطباطٞ، ٚايؿٝذ 

إطسّٛ قُس ايػعايٞ، ٚايساع١ٝ ظٜٓب ايػعايٞ، ٚايسنتٛض 

َكطؿ٢ ايعضقا٤، ٚايسنتٛض َعطٚف ايسٚايٝيب، ٚا٭غتاش قُس 

 إطاقب ايعاّ يإلخٛإ إػًٌُ ٗ ا٭ضزٕ. ؿ١خًٝعبسايطٓٔ 

ت اْتؿاضّا نجٝؿّا يًؿباب اؾعا٥طٟ ٜؿذلف ايؿٛاضع ٫سٛ-

ٚايػاسات ايعا١َ ٖا ٜ٪نس ٚدٛز ْػب١ نبرل٠ َٔ ايبطاي١ 

 ٚايعاطًٌ عٔ ايعٌُ..

ب ع٢ً يٛس١ ٗ ٚظاض٠ ايذلب١ٝ وصض ٔتيؿت:ي إع٬ٕ ُن-

ٓٓا  َػذلغًٞ ؾعطِٖ ع٬ق١ قػط١ٜ ٗ ْٗا١ٜ َس٠ قسز٠، ٚٚٓ

 ابتسا٤ّا إٔ اإلع٬ٕ َٛد٘ يًط٬ب.. ؾإشا ب٘ خام با٭غاتص٠!!.
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 :طبٝع١ إ٪ُط 

نإ إ٪ُط ٜسٚض سٍٛ عسز َٔ قاٚض ايؿهط اإلغ٬َٞ عَُّٛا 

إٍ اؿهاض٠  إناؾ١ ،ٚعسز َٔ ايكهاٜا اـ٬ؾ١ٝ ٗ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ

 اإلغ١َٝ٬.

 :طبٝع١ إزاض٠ اؾًػات 

ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚايتعًِٝ ا٭ًٖٞ ٜكّٛ بإزاض٠ نإ ٚظٜط 

اؾًػات بٓؿػ٘ بايطغِ َٔ ٚدٛز ؾ١ٓ شلصا ا٭َط، إِا نإ زٚضٖا 

 َعط٬ّ بايه١ًٝ..

ايعكب١ٝ ٚإعاد١ٝ اييت ناْت تتػِ بٗا ؾدك١ٝ ايٛظٜط 

إطسّٛ َٛيٛز قاغِ أنؿت ع٢ً إ٪ُط ايطابع ايكُعٞ 

 ايسٜهتاتٛضٟ..

ٕ ايٛظٜط نإ قس ٚنع ع٢ً داْيب ٚقس ٫ ٜكسم َٔ ٜكطأ أ

إٓك١ ؾططٌٝ ٜػتعٌ بُٗا ع٢ً إْعاٍ َٔ ٫ ٜعذب٘ ن٬َ٘ أٚ 

 ٜعتدلٙ خادّا عٔ إٛنٛع.

قس طًب َٔ مل أقسم ابتسا٤ّ إٔ ايٛظٜط ـ ضٓ٘ اهلل ٚعؿ٢ عٓ٘ ـ 

١ ايؿطْػٌٝ ٖٔ اعتٓكٛا ايؿططٌٝ ٚقـ ن٬ّ أسس ايؿ٬غؿ

َا طًب أسس ا٭غاتص٠ ايه٬ّ ـطٚد٘ عٔ إٛنٛع" ٚعٓس "اإلغ٬ّ

 اْتكاضّا يًؿًٝػٛف مت غشب٘ َٔ ع٢ً إٓك١.

ٚدا٤ زٚض إيكا٤ قانط٠ يًسنتٛض َكطؿ٢ ايعضقا٤ )أسس 

ؾُا إٕ بسأ قانطت٘  عًُا٤ ب٬ز ايؿاّ ٚأسس ؾكٗا٥ٗا اجملسزٜٔ(

ست٢ بسأ ايٛظٜط ْاقسّا َٚٓسزّا، ثِ طايبّا َٓ٘ ايتٛقـ عٔ إتابع١ 

 ٙ، ٖٚهصا نإ.ٚايعٛز٠ إٍ َكعس

 ب ا٭غتاش قُس عبسايطٓٔ خًٝؿ١ ايه٬ّ..ٚع٢ً ا٭ثط، طً

َٚا إٕ اعت٢ً إٓك١ َبّٝٓا َها١ْ ايسنتٛض ايعضقا٤ ٚٚدٛب إْعاي٘ 
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َٓعيت٘، ست٢ طًب ايٛظٜط إْعاي٘ عٔ إٓك١. ٖٚهصا نإ ايتكطف َع 

 ايكاحل.. ٞإطسّٛ ايسنتٛض قبش

 اي١ شٍٖٛ..سٝاٍ َا نإ هطٟ نٓت ٚايهجرلٜٔ ٗ س

ٗٓعٟ ْؿػو  ّٝٓا ثِ طًبت إشّْا بايه٬ّ، ٚقًت يعٚديت د ؾهطت ًَ

ُٓت ع٢ً أَط.ٚيًدطٚز،   أزضنت أْ:ي قس قُ

ّٓط ٚقت طٌٜٛ ست٢ دا٤ زٚضٟ يًه٬ّ، ؾاعتًٝت إٓك١  مل 

: )٫ أضٜس إٔ أتهًِ ٗ أٟ ٚٚدٗت خطابٞ إٍ َعايٞ ايٛظٜط قا٬ّ٥

خاطب ٖصا ا٭غًٛب ايكُعٞ ٗ َٛنٕٛع ٚإِا أضٜس إٔ أخاطبو أْت.. أ

ثِ  إزاض٠ اؾًػات ٚايتعاطٞ َع أٌٖ ايؿهٌ َٔ ايعًُا٤ ٚايسعا٠(

تابعت ٚبػطع١ )يكس أتٝٓا إٍ اؾعا٥ط يٓتهًِ ٤ٌَ أؾٛآٖا، ٫ يٝشذط 

ُٜطب٘ كازض أؾهاضْا. أَا ٚاؿاي١ ٖصٙ ع٢ً أيػٓتٓا، ُٚت ع٢ً عكٛيٓا، ٚ

، يهطا١َ عًُا٥ٓا ٚزعاتٓا  أعً:ي اْػشابٞ َٔ ٖصا إ٪ُط غهبّاؾإْ:ي

 َٚؿهطٜٓا(.

ٚع٢ً ا٭ثط ْعيت َٔ ع٢ً إٓك١ ٚخطدت َٔ ايكاع١ ٚخطز َعٞ 

عسز نبرل َٔ ايعًُا٤، ٚشٖبٓا ؾٛضّا إٍ ايؿٓسم ٚقعست إٍ غطؾيت 

 ٚتٗٝأت يًػؿط.

مل تٓكٔض ؾذل٠ ط١ًٜٛ ست٢ ٚقٌ إٍ ايؿٓسم ايػٝس َكتس٣ 

ُس أبٛ ظٖط٠ ضٓ٘ اهلل، ايكسض ٜطاؾك٘ ايٛظٜط اؾعا٥طٟ ٚايؿٝذ ق

ََٚعَس بتػ١ٜٛ ا٭َط ٚعٗس بإزاض٠ اؾًػات إٍ ايًذ١ٓ إهًؿ١.  سٝح 

ثِ عًُت بعس شيو بإٔ سطم ايٛظٜط ع٢ً لاح ايعٌُ نإ 

ٜسؾع٘ ٭ٕ ٜتٍٛ تٓؿٝص نٌ َا ٜتعًل ب٘ بٓؿػ٘.. ثِ عًُت أْ٘ طبع 

١ٝ، ٚإٔ بٓؿػ٘ ايب٬ؽ ايصٟ قطأْاٙ ع٢ً يٛس١ اإلع٬ْات ٗ ٚظاض٠ ايذلب

 إخ٬ق٘ ٚغرلت٘ ع٢ً اإلغ٬ّ ٜؿؿعإ ي٘ ٖصٙ ايتكطؾات..

 ضٓ٘ اهلل ٚعؿا عٓا ٚعٓ٘، ٚختِ يٓا ْٝعّا غا١ُ اإلسػإ.
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 صحمة اعباٌيا 

 وحضوص املؤمتض اخلاوػ 

 لمحىعية اإلعالوية يف اعباٌيا

 }1974متوط {

ؾاضنت:ي ٗ ضسًيت ٖصٙ إٍ اغباْٝا ظٚديت ايععٜع٠ أّ ب٬ٍ، 

 س١ً ساؾ١ً بايسضٚؽ ٚايعدل..ٚناْت ض

نإ ٗ اغتكبايٓا ع٢ً أضض َطاض َسضٜس إطسّٛ ايؿٗٝس ْعاض 

ايكباؽ ٚعسز َٔ ا٭خ٠ٛ، سٝح اْتكًٛا بٓا إٍ أسس إٓتذعات 

ع٢ً ايبشط١ٜ َهإ اْعكاز إ٪ُط ٗ بًس٠ )ناغتٌٝ زٌٜ ؾطٚ( 

 ؾاط٧ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘.

نٝٛف إ٪ُط ٖٛ بعس ٚقٛيٓا بكًٌٝ ٚقٌ نٝـ آخط َٔ 

ا٭غتاش ا٭زٜب قُس أٓس ْاٍ َٔ ايػعٛز١ٜ، ثِ ايسنتٛض 

 عبسايػ٬ّ اشلطاؽ َٔ إػطب.

 :تٛطٌ ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٗ ب٬ز إػطب 

باْٝا ٗ بساٜات٘، ٖا زؾع إٍ غنإ ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٗ ا

اإلغ٬ّ ٗ ايػطب، ٚا٭غايٝب ايٓادش١ ايذلنٝع ع٢ً َٛنٛع أ١ُٖٝ 

ايع١ًُٝ، ابتسا٤ّ باـطاب ا٥٬ِٕ.. ٚق٫ّٛ إٍ ايسع٠ٛ بًػإ ٗ ٖصٙ 

 اؿاٍ، َٚٔ خ٬ٍ ايػًٛى اإلغ٬َٞ اؾاشب.

ٚقس تٛاٍ ع٢ً ايه٬ّ ا٭غتاش ْاٍ ٚايعبس ايؿكرل ٚظٚدت٘ ثِ 

 ايسنتٛض اشلطاؽ ٚايسنتٛض ايؿاضٚقٞ.
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دل بهجرل َٔ ؾذل٠ ايه٬ّ، ؾذل٠ اؿٛاض إدكك١ أنٚناْت 

هٛض ؾطق١ يططح ايعسٜس َٔ ا٭غ١ً٦، ٬ََٚػ١ ٖا أتاح يًش

 ايعسٜس َٔ إؿانٌ، ٚايٛقٍٛ إٍ ايهجرل َٔ ايجٛابت.

 :دٛي١ ٗ ب٬ز ا٭ْسيؼ 

بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ إ٪ُط ضاؾكٓا إطسّٛ ْعاض ايكباؽ بػٝاضت٘ 

َُٛنٔٓشّا.  اـاق١ إٍ ب٬ز ا٭ْسيؼ، ؾاضسّا، 

 :سهاض٠ اؿذط ٚإؾ٬ؽ ايبؿط 

 ٚقؿٓا أَاَٗا بسٖؿ١ َؿٗسإ َتٓاقهإ ٗ َٔ إؿاٖس اييت

 ايبعس اؿهاضٟ.

: ٜٚتش٢ً ٗ ابتهاض ططٜك١ يٓكٌ ا٭قٛات بٌ غطف ا٭ٍٚ-

ْذلؾٕٛ( ٚشيو َٔ خ٬ٍ ؾتشأت ٚثكٛب ا٫قكط اؿُطا٤ َا ٜؿب٘ )

نُا ٜتذ٢ً  تتػع ابتسا٤ّ ٚاْتٗا٤ّ ؾتٓكٌ ايكٛت إٍ أضدا٤ ايككط.

جابت بؿهٌ هعٌ ايٌٛ إتشطى ٗ غاع١ قُِ عكطبٗا ايعُٛزٟ اي

 َ٪ؾطّا ع٢ً ايٛقت.

: ٚأَاّ ايتكسّ اؿهاضٟ ا٭ٍٚ ٜدلظ َؿٗس ٫ سهاضٟ ايجاْٞ-

تٓعسّ ؾٝ٘ ايكِٝ ٜٚؿرل إٍ ساٍ ا٫مطاٙ ا٭خ٬قٞ ايصٟ بًػ٘ 

بعض ًَٛى ب:ي ا٭ٓط. ؾأَاّ ؾطؾ١ ايككط )بطن١ يًػباس١( 

حملٛٝات تطتازٖا ٗ َٛاقٝت قسز٠ فُٛع١ َٔ اؾٛاضٟ ٚا

ّاضغٔ ايػباس١ عاضٜات إٍ إٔ ٜطٌ قاسب ايككط عًٝٗٔ ٜٚكصف 

 َٔ ىتاض َٔ بٝٓٗٔ بٛضز٠ ٗ ٜسٙ يتهٕٛ َٔ ْكٝب٘ ٗ تًو اي١ًًٝ!!

بعس إٔ اغتُعت إٍ ايؿطح إؿكٌ ٚإدذٌ قًت ٗ ْؿػٞ: 

يٝؼ عذبّا إٔ ىػط إػًُٕٛ ا٭ْسيؼ.. ٚإٔ تٓشػط عٓٗا ضا١ٜ 

 اإلغ٬ّ..
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 ضصحمة الضيا

 وحضوص المقاء الضابع ملٍظىة

 1979الٍزوة العاملية لمؾباب اإلعالوي 

 

بسع٠ٛ َٔ ا٭َا١ْ ايعا١َ ١ُٕٛٓ ايٓس٠ ايعا١ٕٝ يًؿباب 

اإلغ٬َٞ سهطت ايًكا٤ ايطابع يًٓس٠ٚ ٚايصٟ اْعكس ٗ ايطٜاض 

 .1979َاضؽ  18بتاضٜذ 

تتح ايًكا٤ به١ًُ ٚظٜط ايتعًِٝ ايعايٞ ٚض٥ٝؼ ايٓس٠ٚ ؾٚقس ا

سٝح ضسب باؿهٛض قا٬ّ٥:  ؿٝذ سػٔ بٔ عبساهلل آٍ ايؿٝذ،اي

)أضسب بهِ ضدا٫ّ آَٓٛا باهلل، ٚتٛٓؾطٚا ع٢ً ايعٌُ يٓكط٠ زٜٓ٘ ٗ 

نٌ َهإ. قس ٖايهِ َا ٜعاْٝ٘ ايعامل ايّٝٛ َٔ ؾً َٚٛامل 

ٗٝاضات ٚقساَات، ٚعًُتِ إٔ طٛم ايٓذا٠ َٔ نٌ َاًٜك٢ ْٚا

اإلغ٬ّ إؿطق١، ٚاييت اختاضٖا  ٜٚعاْٞ ٖٛ ٗ قسم ا٫ْتُا٤ يعكٝس٠

 .(اهلل يًعامل

تٛض ثِ ناْت ن١ًُ ا٭ٌَ ايعاّ يًٓس٠ٚ ايعا١ٕٝ ايسن

 ا٤ ؾٝٗا َا ًٜٞ:عبساؿُٝس أبٛ غًُٝإ ٚاييت د

ث١، أقـ أقـ ٗ ٖصا إٛنع بعس أعٛاّ ث٬إْٗا يًش١ٛ غاَط٠ إٔ 

٭سٝٝهِ، أسٝٞ ٚدٖٛهِ. ٚيهٞ أدسز ايذلسٝب بهِ، أضسب بهِ 

دٛز ٠ٛ فاٖسٜٔ ٗ غبٌٝ اهلل، غبٌٝ اـرل ٚاؿل، غبٌٝ ايأخٛ

ا٭ؾهٌ، ايٛدٛز ا٭ؾعٌ، أخ٠ٛ فاٖسٜٔ ٗ أخطط َٝسإ ٚأضسب 

َٝسإ.. ايسع٠ٛ ٚايعكٝس٠.. َٝسإ ايؿباب، ٚبٓا٤ ايؿباب ٚتهأَ 

ايؿباب ـ ث٬ث١ أعٛاّ، َٔ أقٌ أعٛاّ مثا١ْٝ ٖٞ عُط ٖصٙ ا١ُٕٛٓ 

١َُٛٓ ايٓس٠ٚ ايعا١ٕٝ يًؿباب اإلغ٬َٞ. ايؿاب١، ا١ُٕٛٓ ايؿاك١، 
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ٚبؿهٌ اهلل ثِ بؿهًهِ، بؿهٌ ٚعٝهِ، ٚبؿهٌ ععَهِ، ٚبؿهٌ 

اإلخ٬م ٚايبصٍ ايصٟ قٓهتِ ايٓس٠ٚ ٚقه٘ إٜاٖا نٌ كًل 

، أَهٔ شلصٙ ا١ُٕٛٓ ٚعاٌَ َٚػ٪ٍٚ، بؿهٌ اهلل ثِ بؿهًهِ ْٝعّا

عٜع٠ بهِ إٔ ٜهتٌُ بٓا٩ٖا، ٚإٔ تطغٞ قٛاعسٖا، ٚإٔ تكـ ايّٝٛ ع

قازض٠ ٗ خس١َ ا٭١َ تعٌُ َٔ أدٌ خس١َ ؾباب ا٭١َ ٗ غبٌٝ 

٘ ٚتطق١ٝ ثكاؾت٘، تٛسٝس ؾهطٙ ٚأَاْٝقؿا٤ عكٝس١ٜ ٚقؿا٤ ض٩ٜت٘ 

ؾع١ ضٚتطًعات٘ ٗ غبٌٝ ؼكٝل ايصات، ٚٗ غبٌٝ خس١َ ا٭١َ ٚ

ٚبٓا٤ ا٭١َ. تعٌُ ٗ خس١َ ايؿباب بسعِ ْؿاطات٘ ٚضعا١ٜ 

يتٛؾرل إعطؾ١، تٛؾرل ايهتاب اؾٝس، َ٪غػات، ٚاغتهُاٍ أزٚات٘ 

ٚاحملانط اؾٝس، ٚإطبٞ اؾٝس، ٚاـبرل ٚإسضب اؾٝس، تعٌُ ٗ 

٘، ٚبطاَر تسضٜب٘ إػًِ بتٛؾرل أزٚات٘ ٚكُٝات عًُخس١َ ايؿباب 

ٚتٛؾرل إٛاضز اي٬ظ١َ ٭زا٥٘، ٚايػعٞ يس٣ نٌ كًل ٗ ساد١ 

 ٚؼكٝل ضغبات٘ ٚتطًعات٘.

جرل ٖا تٗسف إيٝ٘ ٚأضغت س سككت ايٓس٠ٚ ايها٭خ٠ٛ: يكأٜٗا 

زعا٥ِ ايهجرل ٖا تػع٢ إٍ ؼكٝك٘، ٚأقاَت إ٪غػات إدتك١ ٗ 

 خس١َ تًو ا٭ٖساف ٗ َٝسإ ايهتاب ٚايتعًِٝ ٚايتٌُٜٛ.

أٜٗا ا٭خ٠ٛ ايهطاّ: ٚأْا أغًِٓ ا٭َا١ْ ٗ ٖصا ايًكا٤، أضدٛ إٔ 

ا ايٓب١ًٝ ايػا١َٝ. سًُّا تٛاقٌ ايٓس٠ٚ َػرلتٗا إباضن١ مٛ غاٜاتٗ

ٚزضبّا ؾػٝشّا ّتس ع٢ً أؾل ايٛعٞ ٚايكسض٠. بععَهِ أقبح سكٝك١ 

بإخ٬قهِ بكسضاتهِ بؿذاعتهِ، بعَاّ إبازض٠ ٗ أٜسٜهِ ايؿاب١ 

غٝهٕٛ َؿ١٦ٝ اهلل غسّا أؾهٌ، تبٕٓٛ ٭ْؿػهِ، ٚت٪ًٖٕٛ أْؿػهِ، 

ٛعٝهِ ب ٚتػتهًُٕٛ عستهِ، ٚتتبٕٝٓٛ َٛاقعهِ، بهِ َٚ٪غػاتهِ

ٚبٛسستهِ ٚبٛنٛح ض٩ٜتهِ ئ ٜهٕٛ غس ا٭١َ َؿ١٦ٝ اهلل إ٫ اؿاٍ 

  ا٭ؾهٌ ٚا٭َجٌ.



 

56 
 

أٜٗا ا٭خ٠ٛ: باإلّإ، بايكدل، باجملايس٠، بإجابط٠، بايعٌُ، بهِ 

تب٢ٓ ا٭َِ ٚتكاؽ إكا٥ط ٚتؿُذ اؿهاضات. ازلشٛا يٞ أٜٗا 

بايؿهٌ ض باغِ فًؼ أَا١ْ ايٓس٠ٚ. إقطا ،ا٭خ٠ٛ بازلهِ ْٝعّا

ّا باؾٌُٝ ٚتكسٜطّا يًذٗس ٚاإلخ٬م، إٔ أتكسّ غايل ٚعطؾاْ

ايؿهط ٚعِٛٝ ايتكسٜط إٍ َعايٞ ض٥ٝؼ ايٓس٠ٚ، ايؿٝذ سػٔ بٔ 

عبساهلل آٍ ايؿٝذ، ٚإٍ سه١َٛ ٖصا ايبًس اإلغ٬َٞ اؿبٝب، إٔ 

أتكسّ إيِٝٗ ْٝعّا ٚإٍ نٌ كًل ٚعاٌَ َٚػ٪ٍٚ غاِٖ ٚبصٍ 

ِ غايل ايؿهط ٚعِٛٝ ايتكسٜط ٕا قسَٛٙ ٚنش٢، ٚإٔ أتكسّ إيٝٗ

 ٚأعاْٛا ب٘ َٔ دٗس ٚتهشٝات.

أٜٗا ا٭خ٠ٛ: إْٗا بسا١ٜ ايططٜل، إٕ ا٭١َ ٗ أضدا٤ ا٭ضض 

تتطًع إٍ ادتُاعٓا ٖصا ٚيتػُع َٓهِ، ٚتتًُؼ َػتكبًٗا ٗ 

خطابهِ َٚط٢َ أبكاضنِ، إٕ ايعب٤ ثكٌٝ ٚاؿٌُ ؾام ٚإػ٪ٚي١ٝ 

 هل.بايػ١ ٚيٝؼ ٕػًِ إٔ ٜٓ

٥هِ ٖصا نٌ ايتٛؾٝل، ٕٚػرلتهِ ٗ أٜٗا ا٭خ٠ٛ: أضدٛ يًكا

ٖٕخس١َ ا٭١َ ٚايسع٠ٛ نٌ ايؿ٬ح، ٚقسم اهلل،  ُِّط َيا اهلَل ..ٔإ  ََا َُٜػ

ّٕ ِٛ ُِّطٚا َسٖت٢ ٔبَك ِِ ََا َُٜػ ٔٗ ُِْؿٔػ َٔ، {11:ايطعس}.. ٔبَأ َُٖسٚا َٚاٖئصٜ َٓا َدا  ٔؾٝ

ِِ ُٗ ٖٓ َٜ ِٗٔس َٓ َٓا َي ًَ ٕٖ ..  ،{69:ايعٓهبٛت}.. ُغُب ُِٓكَط َٝ ِٔ اهلُل ََٚي ََ ُٙ ُِٓكُط َٜ 

َٔ ََٚبؿِّٔط..، {40:اؿر}  .{155:ايبكط٠}ايٖكأبٔطٜ

  ثِ تٛاٍ ع٢ً ايه٬ّ ا٭غاتص٠ :

 *عبساؿًِٝ َٓتكط                             *أٓس سؿٜ

 *عبساهلل ا٭ٚقـ                 *قُس عًٞ اشلاسلٞ

 * قُس َعطٚف ايسٚايٝيب                   شٞ عجُإ*قُس ؾت

 *عبسايًطٝـ إبطاِٖٝ            قُس ؾطٜس عبساـايل*

 *عًٞ عبساهلل ايسؾاع               *قُس ازلاعٌٝ ضاؾس
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 بطٜٚع َٓٛٛض*غٝس     قُس ايباضى                     *

 *قٝكط أزٜب َاخٍٛ   *آس سػٔ ؾطسات             

 سهِٝ اَتٝاظ سػٌ *       *غًُٝإ قُس ايطشاٟٚ

ُٓ  قُس َٓٛٛض عامل *            إ*قُس عبساهلل ايػ

 أٓس ؾٕٛ زْؿط *          *عًٞ عبساؿًِٝ قُٛز

 ْبٌٝ قبشٞ ايطٌٜٛ *                          عط١ٝ غًِٜٛ*

 ايتٗاَٞ ْكط٠ *                 قُس عًٞ نٓاٟٚ*

 سػإ ستشٛت *                         تطىعجُإ أٚظ*

 ايؿٝذ قُس ايػعايٞ *                       عبس٠ ناغٛظٟ*

 قُس ق٬ح ايسٜٔ *                  قُس ضأؾت غعٝس*

 َػعس غٝس عٜٛؼ *                   قُس ؾٛظٟ ٓس*

 ؾاضٚم بسضإ *                      عبساجملٝس ايعبس*

 ؾ٪از غعنٌ *                          ٓاز٠ؾاضٚم *

 َٛضٜؼ بٛناٟ *                 ازلاعٌٝ ايؿاضٚقٞ*

 ٜٛغـ ايعِٛ *                       َٗسٟ بٔ عبٛز*

 دعؿط ايؿٝذ أزضٜؼ *                أٓس قُس ْاٍ*

 خٛضؾس أٓس*

ييت ٚنإ َٛنٛع احملانط٠ اييت أيكٝتٗا )ايؿباب ٚايتػٝرل( ٚا

 ؾُٝا بعس.أقسضتٗا بهتاب 

ٚٗ ختاّ إ٪ُط قسضت ايتٛقٝات إجبت٘ ٗ اجملًس ايصٟ قسض 

   عٔ ايٓس٠ٚ.
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 صحالت إىل دوؾق

 ولقاءات الضئيػ حافظ األعز

1979-1985-1988 

 

ضس٬تٓا إٍ زَؿل نجرل٠، ٚأنجط َٔ إٔ ؼك٢، إِا اخذلت 

ايٓٛع١ٝ ٚإُٝع٠  ٗ ٖصا إكاّ ايه٬ّ عٔ بعض ايعٜاضات ٚايًكا٤ات

 ٚؼسٜسّا تًو اييت ناْت َع ايط٥ٝؼ ايػٛضٟ ساؾٜ ا٭غس.

ٚقس ؾاضن:ي ؾٝٗا ا٭خ٠ٛ  1979ايعٜاض٠ ا٭ٍٚ ناْت عاّ 

خط٣ ناْت عهٛض ايسنتٛض إبطاِٖٝ إكطٟ ٚعبساهلل بابيت، ٚا٭

 ٚايؿٝذ قطّ ايعاضٗ، ٚأخط٣ نٓت ؾٝٗا يٛسسٟ ٖٚهصا.عًٞ عُاض 

ٍٚ سٛايٞ ا٭ضبع غاعات، مت خ٬شلا اغتػطقت ايعٜاض٠ ا٭

 اغتعطاض ايهجرل َٔ ايكهاٜا، ٚتٓاٍٚ ايعسٜس َٔ إٛنٛعات.

 ٖا ٜتُٝع ب٘ ايط٥ٝؼ ا٭غس عٔ غرلٙ:-

 أْ٘ ٜعرل إتشسخ زلع٘ ٚاْتباٖ٘ بؿهٌ نًٓٞ..-1

٫ ٜؿعط اؾايػٌ إيٝ٘ َُٗا طاٍ ايٛقت بأٟ ًٌَ، طإا إٔ -1

 ١.ٖٓاى َٛنٛعات ؼتاز إٍ َٓاقؿ

يسٜ٘ اغتعساز ي٬غتُاع َٚٓاقؿ١ ايطأٟ اٯخط ٚيٛ نإ -3

 كايؿّا يطأٜ٘ ٚبهٌ ٖس٤ٚ َٚٛنٛع١ٝ.

٫ ؽًٛ اؾًػات َع٘ َٔ َساخ٬ت ؼٌُ ايسعاب١ -4

ُٚتِكؿٞ ع٢ً اؾًػ١ دّٛا َٔ ا٫ضتٝاح، ٚتعٌُ ع٢ً ػسٜس س١ٜٛٝ 

 اؿٛاض.
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امل بعاز اييت أسسثتٗا ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ ٗ ايععٓس ا٭تٛقؿٓا 

 ٚاٯثاض اييت خًؿتٗا ع٢ً إْػا١ْٝ اإلْػإ ٚايكِٝ اؿهاض١ٜ.

ٚتٓاٚيٓا نتاب "ايػاع١ اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ" إذلدِ عٔ 

ايطٚغ١ٝ إٍ ايعطب١ٝ، ٚايصٟ وهٞ ؾٝ٘ َ٪يؿ٘ قك١ اإلْػإ ايصٟ 

أقبح دع٤ّا َٔ اٯي١ ٚاؿٝا٠ ايكٓاع١ٝ، ٚنٝـ إٔ ايبؿط١ٜ ؼتاز 

ػ١ ٚايعؿطٜٔ اييت تعٝس ايك١ُٝ اإلْػا١ْٝ إٍ بعٚؽ ؾذط ايػاع١ اـاَ

 إٍ اإلْػإ.

 .تطابك١ بؿهٌ نًٍٞٛ ٖصٙ ايٛاٖط٠ َٚناْت ٚدٗات ايٓٛط س

ٚاغتططازّا.. اْتكٌ بٓا ايه٬ّ يًشسٜح عٔ اؿطن١ اإلغ١َٝ٬. 

بايهب٘، ١َٝ ٚأشنط إٔ ايط٥ٝؼ ا٭غس غأٍ َاشا تطٜس اؿطن١ اإلغ٬

 ٗ ا٭ضض ع٢ً اعتباض إٔ َٚا ٖٞ أٖساؾٗا؟ قًت: تطبٝل ؾطع اهلل

 اإلغ٬ّ زٜٔ ايبؿط١ٜ، ٚايعطب ِٖ ضغٌ اإلغ٬ّ إٍ ايعإٌ..

تػاع اؿٛاض قًت يًط٥ٝؼ ا٭غس: مٔ ْعتدل غٛضٜا قًع١ اَٚع 

ايعطٚب١ ٚاإلغ٬ّ، ٚأَٓٝتٓا إٔ تتب٢ٓ قٝازتهِ اؿه١ُٝ اإلغ٬ّ َٓٗذّا 

طن١ يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ.. ٚمٔ نش

هِ باإلغ٬ّ غٛا٤ َٔ قبًٓا أٚ َٔ قبٌ ِوإغ١َٝ٬ سطٜكٕٛ ع٢ً إُٔ 

  غرلْا.

 
 إ٪يـ خ٬ٍ ايًكا٤ ايجايح بايط٥ٝؼ ا٭غس                 
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إٕ ايٛٛاٖط تؿرل إٍ تعاٜس اؿؼ ايسٜ:ي.. ٚٗ اعتكازْا إٔ 

 تعُٝل ٖصا اؿؼ ا٭قًٞ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜتذاٚظ بٓا نعطب َٚػًٌُ

، ٚوكل ٫ٚز٠ ايٛسس٠ إٓؿٛز٠ ات إصٖب١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝنٌ اؿػاغٝ

 قططّٜا ٚعطبّٝا ٚإغ٬َّٝا، نُا وكل اْتكاضْا ع٢ً أعسا٥ٓا.. 

إٕ ايعطب ٚإػًٌُ ٗ نٌ َهإ ٜٓتٛطٕٚ اْبعاثّا ٚطّٓٝا 

 ٚإغ٬َّٝا..

 ْٚٛٔ إٔ غٛضٜا يسٜٗا نٌ َكَٛات ٖصا ا٫ْبعاخ..

 

 

 صحمة طّضاُ

 ائي األوريكيةوحضوص وؤمتض إداٌة اجلض

 1980 حظيضاُ 6 - 3 وَ

 

نإ ايٛؾس ايًبٓاْٞ إٍ طٗطإ ؿهٛض إ٪ُط ايسٚيٞ إلزا١ْ 

 اؾطا٥ِ ا٭َرلن١ٝ َٔ أندل ايٛؾٛز سٝح ْاٖع عسز أعها٥٘ إا١٥.

أقًتٓا طا٥ط٠ تابع١ يًدطٛٙ اؾ١ٜٛ اإلٜطا١ْٝ َٔ َطاض برلٚت 

 ٗ ضس١ً خاق١.

ايػٝاغ١ٝ، إناؾ١  ٭سعابَعِٛ ايك٣ٛ ٚاٚيكس َٓجًت ايٛؾٛز 

 عٝات ز١ٜٝٓ.إٍ ؾدكٝات َٚطد

ٚأنتؿٞ ٖٓا بٓكٌ ايتكطٜط ايصٟ ْؿطت٘ ف١ً ا٭َإ عٔ 

 .1980سعٜطإ  12( تاضٜذ 71إ٪ُط إصنٛض ٗ ايعسز )
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 إٜطإ تسٜٔ دطا٥ِ أَرلنا ٚايؿاٙ

 ٗ َ٪ُط عإٞ بطٗطإ

 طٗطإ ا٭غبٛعٗ نٌ ايك٣ٛ إعاز١ٜ يإلَطٜاي١ٝ ناْت 

كس َ٪ُط أزإ ايتسخٌ ا٭َرلنٞ ٗ ؾ٪ٕٚ إٜطإ إانٞ. ؾكس ُع

ايساخ١ًٝ، نِ َٓسٚبٌ عٔ غتٌ زٚي١، ٖٚجًٌ عٔ كتًـ 

اؿطنات اإلغ١َٝ٬ ٚسطنات ايتشطٜط ٗ ايعامل، َا ٗ شيو ٚؾس 

ضاَعٟ ن٬ضى ٚظٜط ايعسٍ ّجٌ قطاعات ايؿعب ا٭َرلنٞ بط٥اغ١ 

 ا٭َرلنٞ غابكّا.

سعٜطإ ٚاْت٢ٗ  2ٗ ايػاع١ ايعاؾط٠ قباح اإلثٌٓ بسأ إ٪ُط 

 بعس َٓتكـ يٌٝ اـاَؼ َٓ٘.

تح إ٪ُط بت٠ٚ٬ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، أعكب شيو ن١ًُ اؾُت

ا٫ؾتتاح أيكاٖا ا٭ٌَ ايعاّ يًُ٪ُط ا٭غتاش أٓس غ٬َتٝإ، 

عٔ تاضٜذ إٛاد١ٗ ايكا١ُ٥ بٌ إٜطإ ٚسه١َٛ اي٫ٜٛات ؼسخ ؾٝٗا 

ٚايعسٚإ ا٭َرلنٞ ع٢ً إٜطإ ْٚاؾس إ٪ُط نؿـ  إتشس٠

 ايتسخٌ ا٭َرلنٞ ٗ إٜطإ.

ٚؾهط اؿانطٜٔ ع٢ً َؿاضنتِٗ باغِ ايؿعب اإلٜطاْٞ 

ايؿاٙ ْتٝذ١ ايتسخٌ ٚباغِ غتٌ أيـ ؾٗٝس قهٛا خ٬ٍ عٗس 

 ٜطإ.ا٭َرلنٞ ٗ إ

ثِ تكسّ ٚظٜط اـاضد١ٝ اإلٜطاْٞ قازم قطب ظازٙ ؾت٬ ع٢ً 

١ًُ اإلَاّ اـُٝ:ي اييت ٚدٗٗا إٍ إ٪ُط ٚدا٤ اؿانطٜٔ ن

 ؾٝٗا:

  َاّ اـُٝ:ي:اإلضغاي١ 

ٗ ايٛقت ايصٟ ٜعٚض ؾٝ٘ ٖجًٛ بعض ايؿعٛب ٚا٭سعاب 

ايػٝاغ١ٝ إٜطإ، ٖصا ايبًس إػًٛب ٚإًّٛٛ، يتساضؽ دطا٥ِ 
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اؿه١َٛ ا٭َرلن١ٝ ٚع٥٬ُٗا َِٚٓٗ ايؿاٙ إدًٛع.. ٜٓبػٞ إٔ 

ٗٛزاتِٗ، إٔ إٜطإ ايسٚي١ ٚايؿعب يٝؼ نط فاٚأْا ؾأشنط 

َػتطاعٗا ْع ٚعطض ناؾ١ ايٛثا٥ل ٚإػتٓسات اييت تجبت 

اؾطا٥ِ اييت اضتهبٗا ايٓٛاّ ايػابل خ٬ٍ اـُػٌ عاَّا َٔ 

سهُ٘، ٚنصيو اؾطا٥ِ اييت اضتهبتٗا اؿه١َٛ ا٭َرلن١ٝ ٗ 

 غهٕٛ ايج٬ثٌ عاَّا إان١ٝ.

يكتٌ ٚايػذٔ ٚايتعصٜب إش نٝـ ّهٔ ْع َػتُػهات ا

ايٛسؿٞ يًٓٛاّ ايسَٟٛ إباز اييت اضتهبٗا ٗ طٍٛ ايب٬ز ٚعطنٗا 

ٗ َس٣ اـُػٌ غ١ٓ إان١ٝ، ٚنٝـ ّهٔ ْع ايٛثا٥ل 

ٚاؿكٍٛ ع٢ً أزلا٤ نٌ ايؿٗسا٤ ايصٜٔ غكطٛا ٗ داَع 

نٖٛطؾاز، ٚاجملاظض اؾُاع١ٝ اييت تهطضت إبإ غًط١ قُس ضنا 

( ٚاييت 1963سعٜطإ  5خطزاز )  15ايؿذل٠ َٔ  إػتكب١ ٚخاق١ ٗ

اظزازت قػ٠ّٛ خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خرل٠ ٚنٝـ ّهٔ عطض ْٝع 

ّ ا٫تؿاقٝات إؿطٚن١ ؾطنّا ع٢ً ؾعبٓا إًّٛٛ َٔ قبٌ سها

ٚنٝـ ّهٔ َؿاٖس٠ قبٛض نٌ أَرلٜها عٔ ططٜل ايؿاٙ اـا٥ٔ؟ 

اغتطاعتٓا ؾٗسا٥ٓا ايصٜٔ اغؿٗسٚا نُٔ اجملاظض اؾُاع١ٝ؟ ٌٖٚ ب

إٔ ْطٜهِ ناؾ١ اؾطس٢ ٚإعٛقٌ ايصٜٔ ٜتٛظعٕٛ ٗ أما٤ 

 ٚست٢ ايػٌٓ ا٭خرل٠؟ 1963َٔ ايب٬ز اعتباضّا َٔ عاّ كتًؿ١ 

ٚبايطغِ َٔ إٔ َعِٛ ايٛثا٥ل ا١ُٕٗ قس ؼٛيت إٍ ضَاز 

)بٛاغط١ َٛٚؿٞ َا ٜػ٢ُ بايػؿاض٠ ا٭َرلن١ٝ( ٫ٚ ّهٔ 

ٖٓ عض ايباقٞ ٜجبت ايتسخٌ ا٭َرلنٞ ٗ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا، ٚيهٔ ٖصا اي

ب٬زْا، ٜٚؿرل إٍ َس٣ ايتسخ٬ت إباؾط٠ اييت نإ ّاضغٗا 

َُٓكطاـدلا٤ ٚإػ  ضات ب٬زْا ا١ًَٕٛٛ.تؿاضٕٚ ا٭َرلنإ ٗ 
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إٕ إْعاٍ ايكٛات ايعػهط١ٜ ٗ بًس َػتكٌ دط١ّ ٫ ُتػتؿط، ٚقس 

إٜطإ، ٖٚٓا  نطض ناضتط قٛي٘ بأْ٘ غٛف ٜعاٚز تسخً٘ ايعػهطٟ ٗ

هب ايكٍٛ إٔ ؾعبٓا مل ٜط ؿس اٯٕ َٔ َعِٛ اؿهَٛات غ٣ٛ 

ٚإٕ أبٓا٤ ؾعبٓا ٗ ٖصٙ اٯ١ْٚ ا٫ْتكاض يًٛامل ٚإزا١ْ إًّٛٛ. 

ٜتطًعٕٛ إيٝهِ ٚأْتِ تتساضغٕٛ دطا٥ِ أَرلنا ٚايؿاٙ إدًٛع، 

 ٜٚتٛقع َٓهِ ايعسٍ ٚاإلْكاف. ْٚطدٛ إٔ تهٕٛ ْتٝذ١ َٓاقؿتهِ

 .إزا١ْ ايٛامل

أغأٍ اهلل تعاٍ إْكاش إػتهعؿٌ ٗ ايعامل، ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ 

 اتبع اشلس٣.

 :ن١ًُ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ أبٞ اؿػٔ ب:ي قسض 

يكس اِخُتتِ ايّٝٛ ٗ ْٗٛض١ٜ ْاؾ١٦، قُِ ؾعبٗا ايٓاٖض 

بإقطاض بعس اْتكاضٙ إصٌٖ ع٢ً أندل ٚأثط٣ ايِٓٛ ايسٜهتاتٛض١ٜ 

ٚتػًشا ٚػٗٝعّا، ع٢ً تػٝرل  ٗ ايعامل ايجايح ٚأنجطٖا ؾطاغ١

أٚد٘ ايع٬قات ايػا٥س٠ بٌ اؿانِ ٚاحملهّٛ ٗ ايعكط اؿانط، 

ٚإظاس١ ايػتاض عٔ ايهصب ٚايسدٌ ايًصٜٔ تػذل بُٗا شيو ايٓٛاّ ٗ 

 اتكا٫ت٘ ايػٝاغ١ٝ َع زٍٚ ايعامل.

ٕٔ ٝع٠ ايػٝاغ١ٝ اييت ُٝعت بٗا ايػٝاغ١ٝ اؿسٜس١ٜ إٕ ا

ت سطنات ايتشطٜط ٗ ايعامل ٖٞ أْٗا زأبت يإلغتعُاض، بعس إٔ تطٛض

ع٢ً ا٫ستؿاٚ بايع٬ق١ بٌ ا٫غتػ٬ٍ ْٚٗب ايجطٚات ٚإسساخ 

تػٝرلات قٛض١ٜ ٗ شيو زٕٚ إػاؽ ظٖٛطٖا ٚعٔ ططٜل خساع 

ايؿعٛب إهب١ً، َٓشٗا اغتك٫ّ٬ ؾهًّٝا ست٢ َتشٍٛ زٕٚ اغتُطاض 

 ٖصٙ ايؿعٛب ٗ َتابع١ ْهاشلا ٚتعُٝل نؿاسٗا.

خرل ِٛشز يصيو اـساع ٚايتهًٌٝ ٚايتٛاٖط بإٛاٖط  إٕ

ُِجٌ ٗ ايع٬قات  ايكٛض١ٜ، ٚا٫ستؿاٚ بايٛاقع إ٪مل، ٚقس 
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عًٝ٘ إثط لاح ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬  َٞٔها٫غتعُاض١ٜ يًٓٛاّ ايصٟ ُق

 اإلٜطا١ْٝ. 

إٕ ٗ عإٓا إهططب ايصٟ تػٛزٙ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ 

سٚي١ٝ، ايكش٘ ٚاجملاع١ ، ايبطاي١ ٚاجملاظض ٚا٭خ٬ق١ٝ، ٚايٓعاعات اي

اؾُاع١ٝ، ايتعصٜب ٖٚسّ ايهطا١َ اإلْػا١ْٝ، ٫ٚ ّهٔ ايٛقٍٛ إٍ 

ايػ٬ّ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚايتدًل َٔ ا٫نططاب إ٫ عٔ ططٜل 

 تٛغٝع ضقع١ ايٓهاٍ.

ٚتعتدل ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ اإلٜطا١ْٝ ِٛشدّا نا٬َّ يهؿاح 

ِت ٚتطعطعت َع ٖصٙ ايٓٛط٠ ايؿعٛب إػتهعؿ١، سٝح 

ُٜٓاٍ إ٫ عٔ ططٜل إظاي١  إػتكب١ًٝ. إٕ ا٫غتك٬ٍ اؿكٝكٞ ٫ 

 ايتبع١ٝ ٭١ٜ غًط١ ١َُٓٝٗ ناْت.

ػتٓس ع٢ً ق٣ٛ غ٣ٛ ايجٛض٠ مل تٓتكط إ٫ ٭ْٗا مل ت إٕ ٖصٙ

تكاض ثٛضتٓا ٫ ٜطدع إٍ ٚدٛز ق٠ٛ َاز١ٜ، بٌ إٕ ْإّإ أبٓا٥ٗا إش إٔ ا

ق٠ٛ ٖصٙ ايجٛض٠ ٖٛ إؾاع١ ايكِٝ اإلْػا١ْٝ ٗ  ايعاٌَ ايط٥ٝػٞ ٗ

فتُع نإ ايتأنٝس ؾٝ٘ ع٢ً اشل١ُٓٝ ٗ ناؾ١ أْٛاعٗا ٚأبعازٖا، 

اؿط َٔ اغتدساّ ناؾ١ ٜتُهٔ اإلْػإ ٚأْ٘ بإظاي١ تًو ايع٬قات 

 َٛاٖب٘ ايبٓا٠٤.

سٖا تهٓبإٕ ؾعبٓا ٜطٜس إٔ ٜعطف َٔ إػ٪ٍٚ عٔ اـػا٥ط اييت 

تٝذ١ يتسخ٬ت اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ طٛاٍ ث٬ثٌ عاَّا ْ

 ٚناؾ١ ايسٍٚ ايهدل٣ ٚايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ.

إٕ غٝاغ١ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ اشلسا١َ أزت إٍ تسَرل 

، نُا أزت إٍ اْٗٝاض اقتكازْا ْٚٗب ثطٚاتٓا، ايعضاع١ ٗ إٜطإ

ت اٯ٫ف َٔ ايؿٗسا٤ ٚاؾطس٢ ٚإؿٌٖٛ، نُا ٚخًؿت عؿطا

نبًت ٦َات ا٭يٛف َٔ إٓانًٌ خ٬ٍ غٌٓ ط١ًٜٛ ٗ عصبت ٚ
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غذْٛٗا ايطٖٝب١، ٚزؾعت ا٬ٌٕٜ َٔ ايؿباب إٖٛٛبٌ إٍ غٝاٖب 

 ايؿػاز ٚايه٬ٍ.

بايٓكط يًجٛض٠ اإلغ١َٝ٬  إٕ أبٓا٤ ؾعبٓا نشٛا بسَا٥ِٗ ؾأتٛا

يهٞ ٜطٚا اغتكطاض اؿل ٚايعسٍ ٗ ناؾ١ أضدا٤ ايعامل. إٕ قٝش١ 

ط١ٜ ٚايعساي١ يب:ي اإلْػإ، ٚاؿكٝك١ ٚايكسم ٗ ثٛضتٓا ٗ اؿ

ببعهِٗ ايبعض. ٚإٕ ٖصٙ ايكٝش١ إطايب١ بايعساي١  ع٬قاتِٗ

٘ ايّٝٛ بايتسخٌ ايعػهطٟ ٚإ٪اَط٠ ٚا٫غتؿعاظ ٚاؿكٝك١ تٛاَد

ٚاؿكاض ا٫قتكازٟ ٚاؿطب ايٓؿػ١ٝ َٔ قبٌ ايك٣ٛ اييت تط٣ ٗ 

 اْط٬م ب:ي اإلْػإ ْٗا١ٜ شلُٝٓتٗا.

س زعْٛانِ، أْتِ ٖجًٛ ايطأٟ ايعاّ ايعإٞ، نٞ تسضغٛا ٗ يك

َ٪ُطنِ ٖصا إكرل إ٪مل ايٓاتر عٔ ايػٝطط٠ ا٭َرلن١ٝ ع٢ً 

ؾعبٓا طٛاٍ ضبع قطٕ َٔ ايعَٔ، تًو ايػٝطط٠ اييت َاظايت أَرلنا 

ـٓ تػع٢ ٫غتُطاضٖا  عٔ شيو ست٢ اٯٕ. ٚمل ته

ْػا١ْٝ ايع٢ُٛ، هب إٔ تعاز إٍ اإلْػإ أَاْٝ٘ ٚقُٝ٘ اإل

ٚتتٛؾط ي٘ ايسٚاؾع يبٓا٤ ايؿدك١ٝ، ٚايٛسس٠ َع أخٝ٘ اإلْػإ، 

نُا هب ايتدًل َٔ يعب١ َٛاظ١ْ ايك٣ٛ ٚايتٓاؾؼ بايك٠ٛ 

 ٚايتسَرل.

ٚٗ ٖصا ايػبٌٝ أضدٛ َٔ ايباضٟ دٌ ٚعع إٔ ٜهًٌ أعُاٍ ٖصا 

 إ٪ُط بايتٛؾٝل.

 :بسا١ٜ أعُاٍ إ٪ُط 

ختٝاض ٚظٜط خاضد١ٝ إٜطإ قازم بعسٖا بسأ إ٪ُط أعُاي٘ با

قطب ظاز٠ ض٥ٝػّا يًُ٪ُط، ٚاختٝاض ٔػ١ َٔ إٓسٚبٌ ّجًٕٛ 

ايكاضات ْٛابّا يًط٥ٝؼ، َِٓٗ ض٥ٝؼ قه١ُ غاضتط اييت أزاْت 

 ا٭َرلنٞ ع٢ً ؾٝتٓاّ َٚٓاطل أخط٣ ٗ ايعامل.ايعسٚإ 
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نإ ايّٝٛ ا٭ٍٚ كككّا يًٛؾس اإلٜطاْٞ ايصٟ قسّ إٍ ٚيكس 

ط زضاغات نؿؿت دٛاْب ايعسٚإ ا٭َرلنٞ ع٢ً إٜطإ إ٪ُ

ٓعاث١ إٜطإْٝٛ زضاغات  تسخًٗا ٗ ؾ٪ْٚٗا ايساخ١ًٝ، ؾأيك٢ٚ

ٚأٚنشت ايتسخٌ ايعػهطٟ ٚايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ، ٚأثط شيو ٗ 

إؾػاز اؿٝا٠ ايعا١َ َٔ نٌ دٛاْبٗا، ٚدط٣ ايذلنٝع ع٢ً أثط 

ي٫ٜٛات إتشس٠ ايتسخٌ ٗ تٛدٝ٘ ايعضاع١ عٝح ؽسّ أغطاض ا

َٚكاؿٗا ٫ َكًش١ ايؿعب اإلٜطاْٞ، ٚٗ اغتدطاز ايٓؿ٘ 

 اإلٜطاْٞ ٚتػٜٛك٘ بايططٜك١ اييت ؽسّ ؾطنات ايٓؿ٘ ا٭َرلن١ٝ

ٚبايػعط ايصٟ ٜطٜسٙ ا٭َرلنٞ، ٚٗ قؿكات ايػ٬ح اييت تطٖل 

إٜطإ ٕكًش١ َٝعإ إسؾٛعات ا٭َرلنٞ ٚيهُإ ايسؾاع عٔ 

 أَرلنا.

ط زٚض اي٫ٜٛات إتشس٠ ٗ ايتسخٌ بؿ٪ٕٚ إٜطإ أٚنح آخنُا 

ْٝػإ  24ايساخ١ًٝ بعس ايجٛض٠، ٖا ؾٗس ايعامل آخط سًك١ َٓ٘ يٌٝ 

إانٞ بعس ؾؿٌ ع١ًُٝ ايػعٚ ا٭َرلن١ٝ ٗ قشطا٤ طٛباؽ. ٚيكس 

كٛض بعض كًؿات طنت ٚثا٥ل اإلزا١ْ َٔ خ٬ٍ ؾطا٥ح ُتُع

ططات ٚأغًش١، ايهَٛاْسٚؽ ا٭َرلنٞ َٔ خطا٥٘ ٚتعًُٝات ٚك

 إناؾ١ إٍ قٛض ايطا٥طات إسَط٠ ٚاؾجح احملطٚق١.

 :نًُات ايٛؾٛز 

ا٤ نٌ ّٜٛ ناْت تعطض أؾ٬ّ ٚثا٥ك١ٝ تكٛض أسساخ ػَٚ

ٗ إٜطإ َٚٛاٖطات ا٭ٜاّ ا٭خرل٠ يًجٛض٠، نُا  ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬

 تكٛض بعض دٛاْب ايتٓاقض ٗ اؿٝا٠ اإلٜطا١ْٝ أٜاّ سهِ ايؿاٙ.

ٌ ايجاْٞ ٚايجايح ناْت ككك١ ٭عها٤ دًػات ايَٝٛ

طٚا ايٛؾٛز إؿاضن١. ٚإشا نإ ٫ بس َٔ ن١ًُ ٖٓا ؾإٕ اـطبا٤ عٓب

عٔ ٚدٗات ْٛطِٖ عط١ٜ تا١َ، ابتسا٤ َٔ ض٥ٝؼ ايٛؾس ا٭َرلنٞ 
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ايصٟ طايب بإط٬م غطاح ايطٖا٥ٔ بعس إٔ أزإ بكػ٠ٛ ايتسخٌ 

ايصٟ زاؾع عٔ  ا٭َرلنٞ ٗ إٜطإ، ٚاْتٗا٤ بإٓسٚب ايػٛؾٝاتٞ

 ٚد١ٗ ْٛط بًسٙ إظا٤ قه١ٝ أؾػاْػتإ.

ٚيكس تػبب نجط٠ عسز ايٛؾٛز ٚتعسازٖا أٚ تٓاقه٘ أسٝاّْا ٗ 

ايكطط ايٛاسس َؿانٌ يط٥اغ١ إ٪ُط. ؾًبٓإ َج٬ّ، ع٢ً قػط 

سذُ٘، نإ ّجً٘ أندل ٚؾس ٗ إ٪ُط، أٟ َاٜعٜس ع٢ً مثاٌْ 

غ١َٝ٬ ٚايٝػاض١ٜ ٚايٛط١ٝٓ. َٓسٚبّا، ّجًٕٛ كتًـ ا٫ػاٖات اإل

ٚيكس أٚقع تعسز ا٫ػاٖات ايٛط١ٝٓ ٚايٝػاض١ٜ ايًبٓا١ْٝ أَا١ْ 

إ٪ُط ٗ إؾها٫ت نجرل٠، ؾإشا تهًِ تِٓٛٝ َا استر آخطٕٚ، ٚإشا 

ُزعٞ ؾ٬ٕ يًه٬ّ ؾتِٓٛٝ ؾ٬ٕ ٜٓػشب، ٖا أز٣ إٍ إبعاز َا ٜعٜس 

ٓا١ْٝ عٔ ايٛط١ٝٓ ايًبعٔ ٔػ١ عؿط َٓسٚبّا يؿكا٥ٌ اؿطن١ 

َٓك١ اـطاب١. ٚأيك٢ ا٭غتاش ؾتشٞ ٜهٔ ا٭ٌَ ايعاّ يًذُاع١ 

 اإلغ١َٝ٬ ٚض٥ٝؼ ٚؾسٖا إٍ إ٪ُط ن١ًُ يبٓإ قاٍ ؾٝٗا:

 :ٔن١ًُ ا٭غتاش ؾتشٞ ٜه 

 سهطات ايػاز٠ ض٥ٝؼ ٚأعها٤ َهتب إ٪ُط..

نجرل ٖٞ ايجٛضات ٗ ايعامل، ٚيهٔ ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ 

ضات ْٝعّا.. غط عُٛتٗا ٚقٛتٗا أْٗا إغ١َٝ٬.. ٚغط غرل تًهِ ايجٛ

 .ؾاعًٝتٗا أْٗا قطآ١ْٝ، ٚغط تٓاَٝٗا أْٗا اَتساز يجٛض٠ قُس

ٚبكسض َا تبك٢ ٖصٙ ايجٛض٠ أ١َٓٝ ع٢ً إغ٬َٗا بكسض َا ٜتعاِٚ 

 تعكٞ ع٢ً قا٫ٚت اشلسّ ٚاشلساٌَ.ػعطا٥ٗا ٜٚعزاز تٖٛذٗا ٚت

نجرل٠ َٔ َٓذعات  يكس ؼسخ إتشسثٕٛ قبًٞ عٔ دٛاْب

 ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬، ٚأٚز إٔ أؼسخ عٔ ٚد٘ آخط َٔ إٓذعات:
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يكس أدٗهت ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ ايكٍٛ بإٔ )ايسٜٔ -1

ط طاقات ايؿعٛب، أؾٕٝٛ ايؿعٛب( ٚبطٖٓت ع٢ً إٔ اإلغ٬ّ ٖٛ َؿٓذ

 ٚقطنٗا ا٭ق٣ٛ ٗ ططٜل ايك٠ٛ ٚايعع٠ ٚاؿط١ٜ.

١َٝ ٗ إٜطإ ايكٍٛ بإٔ اإلغ٬ّ يكس أدٗهت ايجٛض٠ اإلغ٬-2

٣ ٗ ايجٛض٠ ضدع١ٝ ٚؽًـ، ٚبطٖٓت ع٢ً إٔ اإلغ٬ّ ٫ هاَض

   ٚايتكس١َٝ..

ست١ُٝ ايتبع١ٝ  يكس أدٗهت ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ-3

ٝٓس٭سس إعػهطٜٔ اي ٌ، ٚططست ؾعاضّا دصضّٜا اغذلاتٝذّٝا بس٬ّٜ ٚي

 يهٔ إغ١َٝ٬ إغ١َٝ٬(.ٜتُجٌ ٗ ؾعاضٖا )٫ ؾطق١ٝ ٫ٚ غطب١ٝ، ٚ

يكس أدٗهت ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ ايكٍٛ عت١ُٝ -4

 اي٤٫ٛ يٛاؾٓطٔ أٚ َٛغهٛ سٌ دعًت ٤٫ٖٚا هلل ضب ايعإٌ.

يكس أدٗهت ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ ايكٍٛ عت١ُٝ -5

ا٫ْتُا٤ ايعكا٥سٟ يًطأزلاي١ٝ أٚ ايؿٝٛع١ٝ، ٚشيو بططسٗا اإلغ٬ّ 

 . َٓٗذّا يًشٝا٠

 أٜٗا ا٭خ٠ٛ ٚا٭خٛات:

اؿط١ٜ ٚايتشطض ٗ ايعامل، ٚإٕ سطنات ايتشطض ٚٗ  إٕ قهاٜا

َكسَتٗا ايجٛض٠ ايؿًػط١ٝٓٝ، بأَٓؼ اؿاد١ إٍ إٔ ؼصٚ سصٚ 

ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ، ٗ ا٫عتُاز ع٢ً ضٚح اإلغ٬ّ ايجا٥ط ٗ 

كسؽ َٛاد١ٗ إ٪اَطات اـٝا١ْٝ، ٚاعتباض اؾٗاز اإلغ٬َٞ إ

ايبسٌٜ ٫تؿاق١ٝ ناَب زٜؿٝس ٚايططٜل ايٛسٝس يتشطٜط أضض 

إعطاز، ٚايػ٬ح ا٭ق٣ٛ ٗ ايتكسٟ ٚايكُٛز شلذُات ٚاإلغطا٤ 

 اإلَدلٜاي١ٝ ايسٚي١ٝ ٚايك١ْٝٛٝٗ ايعا١ٕٝ.
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يبٓإ، إش ٚأخرلّا.. ؾإْ:ي باغِ ايك٣ٛ ٚاؾُاٖرل اإلغ١َٝ٬ ٗ 

ع٢ً إتاستٗا يٓا ؾطق١ أسٝٞ ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ، ٚأؾهطٖا 

 سهٛض ٖصا إ٪ُط، أعًٔ َا ٜأتٞ:

أ٫ّٚ: ايت٬سِ ايهاٌَ َع ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ ٚاييت ُجٌ 

اـط٠ٛ ا٭ٍٚ ع٢ً ططٜل ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ايهدل٣ َٔ أدٌ قٝاّ 

 ايك٠ٛ ايجايج١ ٗ ايعامل.

اغ١ ثاّْٝا: ايتأٜٝس ايهاٌَ ٕكطضات ٖصا إ٪ُط اييت تسٜٔ ايػٝ

 ا٭َرلن١ٝ ٚاْتٗاناتٗا ؿط١َ ايؿعٛب ٚسطٜاتٗا.

ثايجّا: ْعًٔ إزاْتٓا ٚضؾهٓا يهٌ ايتػٜٛات اييت تطزلٗا اإلزاض٠ 

ا٭َرلن١ٝ ٚايك١ْٝٛٝٗ ايعا١ٕٝ نس ؾعب ؾًػطٌ ٚسكٛق٘ 

 إؿطٚع١ ٚٗ طًٝعتٗا اتؿاق١ٝ ناَب زٜؿٝس ًَٚشكاتٗا اـٝا١ْٝ.

 ؾ٪ٕٚ ايؿعٛب ٚع٢ً ضابعّا: ْعًٔ ؾذبٓا يهٌ تسخٌ أدٓيب ٗ

 ٚد٘ اـكٛم ايػعٚ ايؿٝٛعٞ ٭ؾػاْػتإ إػ١ًُ.

خاَػّا: ْت٢ُٓ ع٢ً إ٪ُط إٔ ٜعًٔ تأٜٝسٙ ي٬ْتؿانات 

ايؿعب١ٝ ٗ ؾًػطٌ احملت١ً، ٚإزاْت٘ يإلدطا٤ات ايتعػؿ١ٝ اييت 

 ُاضغٗا غًطات ا٫ست٬ٍ عل ايؿعب ايؿًػطٝ:ي.

سٙ يهؿاح ايؿعب غازغّا: ْت٢ُٓ َٔ إ٪ُط إٔ ٜعًٔ تأٜٝ

ايًبٓاْٞ ٚضؾه٘ ٕؿاضٜع ايتكػِٝ ٚايتٛطٌ ٚايتػً٘ ايؿ٦ٟٛ أّٜا 

 ناْت.

ٚختاَّا ْهطض ؾهطْا يٮخ٠ٛ قاز٠ ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ، 

 ٚدٗاز ست٢ ايٓكط..ٚمٝٞ ايؿعب اإلٜطاْٞ اجملاٖس.. 

ٚقس قٛطعت ن١ًُ ا٭غتاش ؾتشٞ ٜهٔ َطات عسٜس٠ باشلتاف 

 .ٚايتهبرل ٚايتكؿٝل
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نُا أيك٢ زلاس١ ايؿٝذ قُس َٗسٟ سلؼ ايسٜٔ ن١ًُ 

اإلغ١َٝ٬ اجملًؼ اإلغ٬َٞ ايؿٝعٞ ٗ يبٓإ، سسز ؾٝٗا ايط١ٜ٩ 

يًجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ، ٚططح ْكاطّا يًذلنٝع عًٝٗا ٗ َكطضات 

 إ٪ُط، نُا أثاض قه١ٝ اختؿا٤ اإلَاّ َٛغ٢ ايكسض.

ا٤ ايٛؾٛز، ٚنإ ثِ اضتك٢ َٓك١ اـطاب١ عسز نبرل َٔ ض٩غ

أبطظِٖ ايػٝس ضاَعٟ ن٬ضى ٚظٜط ايعسٍ ا٭َرلنٞ ٚايٓا٥ب ايعاّ 

غابكّا، ايصٟ تطأؽ ٚؾسّا أَرلنّٝا َٔ عؿط٠ أعها٤ ّجًٕٛ كتًـ 

قطاعات ايؿعب ا٭َرلنٞ إظا٤ ايتسخٌ ا٭َرلنٞ ٗ إٜطإ عدل 

 ؾذل٠ سهِ ايؿاٙ َٚا بعس قٝاّ ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطإ.

 ٟن٬ضى: ن١ًُ ضاَع 

ٚيٝؼ اؿه١َٛ  قاٍ: إْ٘ ٜتشسخ باغِ ايؿعب ا٭َرلنٞ

ا٭َرلن١ٝ. ٚأْ٘ َع ٚؾس سهطٚا إٍ إٜطإ يٝتعًُٛا ٜٚطقسٚا 

ػطبتٗا ٚيإلط٬ع ع٢ً ٚثا٥ل تسٜٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ، 

٭ٕ ا٫عتسا٤ ع٢ً سكٛم اإلْػإ ٗ َهإ َا ٜعتدل َػاغّا عكٛم 

 نٌ إْػإ.

غكٛٙ سهِ ايؿاٙ ٗ إٜطإ، ٚإٔ ٖصٙ ايجٛض٠ س ثِ قاٍ: أْ٘ ؾٗ

تعتدل عل َعذع٠ ايكطٕ، ٭ْٗا ُجٌ اْتكاض اإلضاز٠ ايؿعب١ٝ 

ايعع٤٫ ع٢ً ْٛاّ طإؽ ت٪ٜسٙ ايسٍٚ ايهدل٣ ٖٚٛ َعٚز بأق٣ٛ 

ْٞ، ٚتطغاْت٘ َٔ ا٭غًش١ ٖٞ ا٭غًش١ أنجط َٔ اؾٝـ ايدلٜطا

غتٛضز غ٬سّا َا بٌ ايجا١ْٝ بعس اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ، ٚقس ا

ًَٝاض ز٫ٚض. يكس نإ ايػاؾاى أبؿع  18بأنجط َٔ  1987ـ1972

دٗاظ كابطات ؾٗسٙ ايتاضٜذ، ٚقس اغتطاع ايؿعب اإلٜطاْٞ بؿهٌ 

 إضازت٘ ٚٚسست٘ ايتدًل َٔ ٖصا ايٓٛاّ، ٚاْتكطت ثٛض٠ ؾعب إٜطإ.



 

71 
 

ٚعٔ زٚض اي٫ٜٛات إتشس٠ ٗ إٜطإ قاٍ: إٕ زٚضٖا أيِٝ َٔ ٚد١ٗ 

ايٛثا٥ل اييت ُقسَت يٓا ٛطٟ. إٕ إأغا٠ اييت ؾٗسْاٖا سػب ْ

ث١ً يًعٝإ. ٚيهٔ ٖٓاى عس٠ تسخ٬ت أَرلن١ٝ ٜٓبػٞ ٚانش١ َٚا

إٔ ْػذًٗا، ٚهب إٔ ْعطف إٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ ـ ٚبؿهٌ ٚيِٝ 

نٛييب َسٜط إدابطات ا٭َرلن١ٝ ا٭غبل ـ غاعست ايؿاٙ ع٢ً 

أَط أزٖـ ٚأظعر اؾُٝع، ، ٖٚصا 1953إٍ عطؾ٘ عاّ ايعٛز٠ 

ّٜٛ ايػبت  1978ٚايط٥ٝؼ ناضتط اغتكبٌ ؾاٙ إٜطإ ٗ غبتُدل 

ايصٟ ت٬ اؾُع١ ايػٛزا٤، ّٜٛ إصع١ إؿٗٛض٠ ٗ إٜطإ. ٚيكس قاٍ 

ناضتط يًؿاٙ َٜٛٗا: إْٓا ْ٪ٜسى. إٕ اي٫ٜٛات إتشس٠ ـ ٚأقٍٛ شيو 

قاْْٛٞ ٫ٚ ؾطعٞ، بٛقؿٞ قاَّٝا ٕس٠ ث٬ثٌ عاَّا ـ يعبت زٚضّا غرل 

َٚاضغت تسخ٬ّ عػهطّٜا عٓسَا أضغًت ايعػهطٌٜ ا٭َرلنٌٝ 

يًٗذّٛ ع٢ً أضض إٜطإ اييت تتُتع بهاٌَ غٝازتٗا ٗ ؾٗط ْٝػإ 

إانٞ، ٚازعت إٔ شيو نإ يتشطٜط ايطٖا٥ٔ، يهٔ ٫ ٜٓبػٞ إٔ 

ْػؿٌ َع٢ٓ ٖصٙ ايػع٠ٚ، ٭ٕ َا ُٜٗٓا ٖٛ َػتكبٌ إٜطإ. إٕ سه١َٛ 

ت إتشس٠ َا تعاٍ تسعٞ أْٗا يٛ ُهٓت ٭عازت ايتسخٌ َط٠ اي٫ٜٛا

أخط٣ يًػٝطط٠ ع٢ً َكا٥ط ؾعٛب ايعامل، ٖٚصا َا قاي٘ ناضتط. 

اٙ إٜطإ إدًٛع هب إٔ وانِ ؾطا٥ُ٘ اييت اضتهبٗا عل ؿؾ

ؾعب إٜطإ، ؾٌٗ ٖٛ ؾٛم ايكإْٛ؟ ٌٖٚ َٔ دط١ّٕ اضتهبت ٗ 

عب٘، ٖٓاى ٦َات إًٝاضات ايتاضٜذ أندل َٔ دطا٥ِ ايؿاٙ عل ؾ

عطم ايؿعب اإلٜطاْٞ، ٖٚصٙ ا٭َٛاٍ ٚايجطٚات ايطا١ً٥ ْٗبت َٔ 

ٜٓبػٞ إٔ تعٛز إٍ إٜطإ ٭غط ايهشاٜا ايصٜٔ اغتؿٗسٚا ٚيهٌ َٔ 

 عٌُ َٔ أدٌ ايجٛض٠، ٖصا إشا نإ يًعساي١ إٔ تػٛز.

ثِ خًل ضاَعٟ ن٬ضى إٍ تٓاٍٚ َٛنٛع ضٖا٥ٔ ايػؿاض٠ 

إٕ إٜطإ ّهٔ إٔ تكٝؼ َس٣ قٛتٗا ٚقبهتٗا ا٭َرلن١ٝ ؾكاٍ: 
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ا٭خ٬ق١ٝ. إْٓا عاد١ إٍ ْٛط٠ بعٝس٠ يعامل تػٛزٙ ايهطا١َ 

ٚاإلْػا١ْٝ. يكس ُقبض ع٢ً ايطٖا٥ٔ ٚمل تٛد٘ إيِٝٗ أٟ ت١ُٗ. إْٓا 

ْتؿِٗ استذاظ ايطٖا٥ٔ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ، يهٔ ٖصا ٜبك٢ غرل 

ت ٖٚٓطٟ نٝػٓذط قاْْٛٞ ٚغرل غًِٝ. أٜٔ أئ زايؼ ٚضٚظؾً

ْٚٝهػٕٛ.. أٜٔ ٖ٪٤٫ ايطدا٫ت ٚايبك١ٝ َٔ نباض ايؿدكٝات 

ا٭َرلن١ٝ.. أٜٔ َِٓٗ ايطٖا٥ٔ إتٛانعٕٛ. إٕ استذاظ ايطٖا٥ٔ 

ٜعطٞ شضٜع١ يًك٣ٛ ايع٢ُٛ ست٢ تتسخٌ، َا ٖٛ َدلض ٚدٛز ٖ٪٤٫ 

 احملتذعٜٔ ٖٓا َٚا ٖٛ َدلض استذاظِٖ. يكس ت٬ؾت قه١ٝ ايطٖا٥ٔ،

سذ١ يإلَطٜاي١ٝ ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ٚخاضدٗا. أ٩نس إْهِ تعطٕٛ 

يهِ إِْٗ غرل َٗتٌُ بايطٖا٥ٔ ٫ٚ ٜعطؾٕٛ َٔ ِٖ، َاُِٜٗٗ ٖٛ 

اغتػ٬ٍ ٖصٙ ايكه١ٝ. إٕ َٝعا١ْٝ ايتػًح ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ظازت 

بإا١٥ بػبب أظ١َ ايطٖا٥ٔ ٖٚصٙ َأغا٠. إٕ ٖٓاى ٬ٌَٜ ايػٛز  8ـ  7

تشس٠ ٜعٝؿٕٛ ٗ ايؿكط ٚاؿطَإ، ٚا٭َٛاٍ ٚغرلِٖ ٗ اي٫ٜٛات إ

 ٘ يػبام ايتػًح َٔ دسٜس.اييت ٜؿذلض إٔ تٓؿل عًِٝٗ غتٛٓد

يكس عًُت عس٠ غٓٛات ٗ غبٌٝ إخهاع إدابطات يًكإْٛ، 

ٚايهْٛػطؽ ٜعٌُ ع٢ً َطاقب١ نٌ ا٭عُاٍ إػتذل٠ اييت ُاضغٗا 

تشس٠، ٖٚٞ إدابطات. إٕ إؿاعط ٗ ساي١ ٖٝذإ ٗ اي٫ٜٛات إ

تتًُؼ ايططٜل يًٓٛط ؾٝٗا َٚا ٜٓبػٞ عًُ٘ يسعِ إدابطات ٚايؿاٙ 

ُْؿٛت ايؿطق١ ع٢ً ٖ٪٤٫. ٚبسٍ إٔ ٜهٕٛ ايؿاٙ  ٚأَجاي٘، ٚوػٔ إٔ 

ٚقانُت٘ ٖٛ َٛنٛع ايػاع١ أقبح ايطٖا٥ٔ ِٖ قٌ ايبشح، 

 بُٝٓا ايؿاٙ ٜتُتع بايطؾا١ٖٝ ٗ َكط.

ح ايطٖا٥ٔ، ٚقؿل ي٘ ٚيكس أؾاض ن٬ضى ٗ زعٛت٘ إلط٬م غطا

عسز نبرل َٔ أعها٤ إ٪ُط.. ٚقس تهًِ بعسٙ أنجط َٔ عهٛ ٗ 

ايٛؾس ا٭َرلنٞ، ٚنًِٗ ٜطًبٕٛ اإلؾطاز عٔ ايطٖا٥ٔ، ٚنإٔ 
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إ٪ُط اْكًب ٖسؾ٘ َٔ إزا١ْ دطا٥ِ اي٫ٜٛات إتشس٠ ٚايؿاٙ إٍ إزا١ْ 

ٕٛ إٜطإ ٫ستذاظٖا ايطٖا٥ٔ ٚيعً٘ َٔ إككٛز إٔ ٜتشسخ ا٭َرلنٝ

ٜٚطًبٛا اإلؾطاز عٔ ايطٖا٥ٔ ٗ اؾًػ١ ايٛسٝس٠ اييت تػٝب عٓٗا "قازم 

قطب ظاز٠" ٚظٜط خاضد١ٝ إٜطإ، ٚمل ٜدلض ٚد١ٗ ْٛط سهَٛت٘ إ٫ ٗ 

اؾًػ١ اـتا١َٝ يًُ٪ُط سٌ بطض سذر إٜطإ باستذاظِٖ.. ٚضغِ ٖصا 

ؾكس بكٞ َٓطل ايٛؾس ا٭َرلنٞ ٖٛ إػٝطط، ست٢ يكس طًب أسس 

٢ً إكطضات ٜتشسخ عٔ تػ١ٜٛ قه١ٝ ايطٖا٥ٔ، عإناؾ١ بٓس أعها٥٘ 

ؾاعتصض ٚظٜط اـاضد١ٝ بإٔ ايبٓس ايتاغع َٓٗا ٜتهُٔ تػ١ٜٛ نٌ 

 ايٓعاعات بايططم ايػ١ًُٝ.

ٚٗ ايّٝٛ ايجايح يً٪ُط ظاضت ايٛؾٛز اإلَاّ اـُٝ:ي ٚنإ 

ا٭ٚضبٕٝٛ ٚا٭َرلنٕٝٛ، غطبٌٝ ٚؾطقٌٝ، ٜتػابكٕٛ ٗ خًع أسصٜتِٗ 

َتعآٌ ِٖٚ ٜتطًعٕٛ إٍ ايػس٠ اييت  ؾًٛؽ ع٢ً أضض ايكاع١ٚا

غٝعتًٝٗا اإلَاّ ٜٚتشسخ، ٚخطز ظاْب٘ ٚظٜط اـاضد١ٝ دايػّا ع٢ً 

ضنبتٝ٘ ع٢ً ا٭ضض، ؾٗتـ اؾُٝع: اهلل أندل، ٔٝ:ي ضٖدل )أٟ 

ايكا٥س(.. ٚبسأ ايه٬ّ، ٚنإ ٜػٛز إهإ قُت نػطٙ اإلَاّ بعباضات٘ 

 ايٛاثك١.اشلاز١٥ ايبػٝط١ 

 :نًُات أخط٣ 

ٚايؿعٛب ٚيكس ؼسخ ٗ إ٪ُط عسز نبرل َٔ َٓسٚبٞ اؿهَٛات 

ٚسطنات ايتشطض ايؿعب١ٝ، َا ٗ شيو ٖجٌ سعب ايػ١َ٬ ٗ تطنٝا 

ٖٚجٌ ١َُٛٓ ايتشطٜط ايؿًػط١ٝٓٝ ٚا٭غتاش خٛضؾٝس أٓس ٖج٬ّ 

ػتإ. اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ ٗ بانػتإ ٚن١ًُ ايجٛض٠ اإلغ٬َٞ ٗ أؾػاْ

 ٚأيك٢ ا٭غتاش ٜٛغـ ايعِٛ ن١ًُ اإلخٛإ إػًٌُ ٗ ا٭ضزٕ.

 ايبٝإ اـتاَٞ:

ٗ ْٗا١ٜ إ٪ُط قسض بٝإ عطض يًتسخٌ ا٭َرلنٞ ٗ ؾ٪ٕٚ زٍٚ 

ايعامل ايساخ١ًٝ، ؾادبّا َػتٓهطّا ايػٝاغات ٚإدططات اييت تعتُسٖا 

  زٍٚ ا٫غتهباض ايعإٞ يذلنٝع ايؿعٛب.
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 يات املتحزة األوريكيةصحمة إىل املوال

 1983ووؤمتض عاٌت لويػ عاً 

 

أنجط َٔ َٓط٠ تًب١ٝ  اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝغاؾطت إٍ 

يسع٠ٛ )ضابط١ ايؿباب إػًِ ايعطبٞ( سٝح عكست إ٪ُطات ٗ 

 ٚغ٘ ايب٬ز ٚدٓٛبٗا سٝح ايطكؼ َتٛغ٘ اؿطاض٠..

ٜؼ( أَا ٖصٙ إط٠ ؾكس ٚقع ا٫ختٝاض ع٢ً َس١ٜٓ )غاْت يٛ

 ايٛاقع١ ٗ أقك٢ ايؿُاٍ نُهإ ٫ْعكاز إ٪ُط.

نإ ايطكؼ عاقؿّا ٚايجًٛز اييت أخصت تُٓٗط بػعاض٠ غٓطت 

ؼت  60ت زضد١ اؿطاض٠ إٍ إس١ٜٓ )أب١ٝٓ َٚ٪غػات ٚؾٛاضع( ٚتسْٓ

ايكؿط، ٖٚصا إعسٍ مل تعطؾ٘ أَرلنا َٓص أنجط َٔ ْكـ قطٕ 

 ست٢ شيو ايتاضٜذ.

إ اْعكاز إ٪ُطمل تعس شلا ؾا٥س٠، ٭ْٗا مل أدٗع٠ ايتسؾ١٦ ٗ َه

 تكُِ ٕٛاد١ٗ ٖصا ايكسض َٔ ايككٝع..

ٚغ٘ ٖصا ايدلز ايكاضم ٚايصٟ تػبب بتؿذرل ؾبهات أْابٝب 

ٓٓا ْتٛقع انؿاض ٗ  إٝاٙ، ٚأز٣ إٍ ؾب٘ تعطٌ ٗ اؿطن١.. ن

عسز إؿاضنٌ ايصٜٔ ٜتٛاؾسٕٚ ع٢ً إ٪ُط َٔ نٌ اي٫ٜٛات 

ٔ نٓسا ٚكتًـ ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ.. ٚناْت إؿادأ٠ إتشس٠ َٚ

َٔ أضبع١ آ٫ف أيؿّا َِٓٗ َاٜكطب  12ايػاض٠ إٔ عسز اؿهٛض بًؼ 

اَطأ٠، ٚقًٛا إٍ إس١ٜٓ بػٝاضاتِٗ اـاق١ ٚايباقات ايعا١َ ٚغ٘ 

ٌُ َٔ سٛازخ غرل إِا مل تهٔ َؿذع١،  كاطط ؾسٜس٠، مل ِؽ

ٛإ عٓؿٛإ اؿاي١ اإلغ١َٝ٬ ٚاؿُسهلل، بٌ ناْت زيٌٝ عاؾ١ٝ ٚعٓ

ايعاسؿ١ ٗ نٌ َهإ بايطغِ َٔ ايعكبات ٚإكا٥ب.. ٚيكس ايتشل 
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بإ٪ُط قٗطٟ ايععٜع عبساجملٝس سساز ٚؾكٝك٘ ايهطِٜ ٚيٝس 

 ٚغرلِٖ قازٌَ َٔ نٓسا.

نإ نٝٛف إ٪ُط: ا٭غتاش َكطؿ٢ َؿٗٛض ٚايؿٗٝس 

 عبساهلل ععاّ )ضٓ٘ اهلل( ٚغرلِٖ.

ٝػٞ حملاٚض ٚقانطات ْٚسٚات إ٪ُط دا٤ عدل ايعٓٛإ ايط٥

ُٜػ:ي اإلّإ باشلسف عٔ ايعٌُ؟(.  غ٪اٍ ٚتػا٩ٍ: )ٌٖ 

أٚنشت ؾٝٗا  ٚيكس أيكٝت قانط٠ َػٗب١ ؼت ٖصا ايعٓٛإ،

أْ٘ ٫ بس يإلّإ َٔ إٔ ٜٓعهؼ ع٢ً اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يًُ٪َٔ، َٔ 

عطٚف ٜٚأَط ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ )ؾٝٓتٗٞ ٢َٜٗٓٚ عٔ إٓهط ٜٚأتٞ إ

ٝٓؼ ؾطٔ( َع َا  َٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ب٘( ع٢ً قاعس٠ إٔ إ٪َٔ )ن

تعٓٝ٘ ٖصٙ ايكاعس٠ َٔ ُبعس عًُٞ َٚعطٗ ٚتػدرلٟ َتػِ 

باؿه١ُ اي٬ظ١َ ٕٛا١َ٤ ا٭زا٤ ٚاـطاب َهاّْا ٚظَاّْا ٚٚطٚؾّا 

 ٚقٝطّا..

نُا أيك٢ ا٭خ٠ٛ ايهٝٛف أنٛا٤ كتًؿ١ ع٢ً إٛنٛع 

 ظٚاٜا َتعسز٠ ست٢ بًؼ سس اإلؾباع.ٚتٓاٚيٛٙ َٔ 

ٚيكس ؽًٌ إ٪ُط ؾكطات تطؾ١ٝٗٝ ٚضٜان١ٝ إناؾ١ إٍ 

 ؿت طابعّا ٖٝعّا ٚدصابّا..َػابكات ْٛع١ٝ، أِن

 :عدل٠ ٕٔ ٜعتدل 

بٓا٤ ع٢ً طًب إزاض٠ إ٪ُط ايتكٝت َذُٛع١ َٔ ايٓػا٤ 

 ايعطبٝات ٚا٭َرلنٝات سسٜجات عٗس باإلغ٬ّ..

ا٭َرلنٝات ايه٬ّ، ٚناْت َتشُػ١ تٛيت ندل٣ ايٓػا٤ 

َعتس٠ بإغ٬َٗا، ٚبازضت:ي بايػ٪اٍ: ٌٖ وٓل يًُطأ٠ إػ١ًُ إٔ 

عذابٗا سٝح وًٛ شلا، ٚيٛ أٓز٣ إٍ ٚٗٛض خك١ً َٔ تتكطف 
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ؾعطٖا، أٚ َٔ مطٖا َؿرل٠ّ إٍ عسز َٔ ايٓػ٠ٛ إكطٜات غرل 

 قهُات اؿذاب.

ًت بٝ:ي ٚبٌ ْؿػٞ أدبتٗا َا ٜٓبػٞ إٔ أدٝبٗا ب٘.. إِا ق

)اَطأ٠ أَرلن١ٝ ٫ تطن٢ بأز٢ْ تػاٌٖ ٗ سهِ َٔ أسهاّ ايؿطع، 

ٚتأخص اإلغ٬ّ بك٠ٛ، ٚتسعٛ إيٝ٘ بجك١ ٚاعتساز، ُٚتجً٘ ناٌَ غرل 

َٓكٛم.. ٚأخط٣ عطب١ٝ َٚػ١ًُ بايٛضاث١ تأخص َٔ اإلغ٬ّ َا 

وًٛ شلا، ْاغ١ٝ أٚ دا١ًٖ بإٔ سٓل ايتشًٌٝ ٚايتشطِٜ، ٚسٓل 

ٖٛ هلل تعاٍ ٫ يػٛاٙ، ٚغاق١ إشا ٚدس ايٓل ٚقاّ ايسيٌٝ  ايتؿطٜع

 ايكطعٞ!!

بعس اْتٗا٤ إ٪ُط قؿًت عا٥سّا بكشب١ ايكٗط ايععٜع بعس إٔ 

عٓطدت َع٘ ع٢ً نٓسا يعٜاض٠ أ٫ٚزٟ ايصٜٔ ٜكُٕٝٛ ٖٓاى َع 

 أظٚادِٗ.
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 1976صحمة إىل وصض )القاِضة( عاً 

 وطياصة دعوية وأخوية لألعتاس

 عمر التلمسانً ـ كمال السنانيري ـ 

 مصطفى مشهىر ـ الدكتىر أحمد الملط 

 الحاج عباس السيسً ـ ودار الدعىة

 

 

ناْت ٖصٙ ايطس١ً َٔ ايطس٬ت إه١٦ٝ اييت ٫ تٓػ٢، 

 اييت ناْت سا٬َّ بػامل..ٚغاق١ يعٚديت 

مل ٜهٔ أَآَا ططْٜل يًػؿط َٔ ططابًؼ إ٫ ايبشط.. ٗ ٚقت 

أ إس١ٜٓ ٜتعٓطض يًككـ َٔ ؾذل٠ ٭خط٣ سٝح نإ ؾٝ٘ َطؾ

 ٖا.ٓسناْت اؿطب ا٭١ًٖٝ ع٢ً أُؾ

أَا ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايبشط١ٜ ؾهاْت َككٛض٠ّ ع٢ً َطانب ايكٝس 

 ٚعسز قًٌٝ َٔ بٛاخط ايؿشٔ ايكػرل٠.

ٚبايطغِ َٔ اؾٗس ايصٟ بصي٘ بعض اإلخ٠ٛ يتأٌَ َهإ َطٜح 

ط٠ غطؾ١ خاق١، ؾكس ع٢ً باخط٠ ايؿشٔ. سٝح قٓسّ يٓا قاسب ايباخ

ًٓا إػاؾ١ َٔ ططابًؼ إٍ َطاض ٫ضْها ايكدلقٞ ٚنأْٗا ؾٗط ٔخ

 َٔ ايعَٔ..

ٜٚػط٠ّ،  ؾايباخط٠ ناْت قػرل٠ تت٬عب بٗا ا٭َٛاز ١ّّٓ

ؾطغت أَعا٤ ايطناب َٔ نٌ ؾ٤ٞ، َٔ قعٛزّا ٖٚبٛطّا ست٢ ُأ

ٝٓ٪ ٚت٬ؾ٢ اؾُٝع َٔ ايسٚاض.تنجط٠ اي  ك

ع١، ٚقًت ايباخط٠ بعسٖا إٍ َطؾأ غا 18اغتػطم ايػؿط قطاب١ 

٫ضْها سٝح قهٝٓا اي١ًًٝ ٗ إس١ٜٓ، ٚٗ ايكباح سكًٓا ع٢ً 

 ايتأؾرل٠ إكط١ٜ، ثِ ضنبٓا ايطا٥ط٠ إٍ ايكاٖط٠.
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ٗ ايكاٖط٠ ْعيٓا ٗ ؾٓسم )ايهْٛتٝٓٓتاٍ( ايتكٝٓا ابٔ ايعِ 

ايسنتٛض قؿٛح ايصٟ نإ ٜتابع زضاغ١ ايطب ٗ ايكاٖط٠، ؾسعاْا 

 تٓاٍٚ ايػسا٤ ٗ بطز ايكاٖط٠، ٚبكٞ َعٓا ؾذل٠ إقاَتٓا.إٍ 

ناْت أبطظ ظٜاضاتٓا )يساض ف١ً ايسع٠ٛ( ٗ سٞ ايػٝس٠ ظٜٓب، 

َكطؿ٢ "، ٚا٭غتاش "عُط ايتًُػاْٞ"سٝح ايتكٝٓا إطسّٛ ا٭غتاش 

 ٗٛض".َؿ

با٭غتاش غٝـ اإلغ٬ّ سػٔ ايبٓا، ٚظٜاض٠  .. ثِ نإ يكا٤

 يػٝس٠ أ١َٓٝ قطب.يؿكٝك١ ايؿٗٝس غٝس قطب ا

سطقٓا ع٢ً ايتعطف ع٢ً سٝا٠ ايؿعب إكطٟ، ؾطًبٓا َٔ -

ابٔ ايعِ بإٔ ٜأخصْا إٍ )قٌ ايسَٝاطٞ إؿٗٛض بتكسِٜ 

ُٓ ٚٗ قبش١ٝ ّٜٛ آخط قكسْا َطعُّا ؾعبّٝا ٜكسّ قشٔ ١ٝ( ايطع

ايؿٍٛ، ٚيهٔ َٔ غرل )ساَض أٚ ظٜت ٚثّٛ( نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ 

زلعٓا أسسِٖ ٖٚٛ ٗ  ايعبا٥ٔ.بًسْا. ٚنإ إطعِ ٜػل ب

اـُػٌ َٔ ايعُط، ٜكٍٛ: )ٌٖ تكسم بأْ:ي ٫ أشٚم ايًشِ إ٫ َط٠ 

٘ ـ أَا أْا ؾًِ أشم ايًشِ ٓٓنٌ عاّ، ؾكاٍ ي٘ قاسب٘: ـ ٖٚٛ ٗ َجٌ ٔغ

: ))اْٛطٚا إٍ َٔ ٖٛ ط١ًٝ سٝاتٞ(.! ؾتصنطت سسٜح ضغٍٛ اهلل 

٢ ٫ تعزضٚا ْع١ُ أز٢ْ َٓهِ ٫ٚ تٓٛطٚا إٍ َٔ ٖٛ أع٢ً َٓهِ ست

 اهلل عًٝهِ((.

ٚٗ ختاّ ايعٜاض٠ قُٓا ظٛي١ ع٢ً بعض إٛاقع ا٭ثط١ٜ، َٚٓٗا 

ا٭ٖطاّ ٚقؿًٓا عا٥سٜٔ نُا د٦ٓا. ٚعسْا بايطا٥ط٠ ثِ َٔ ٫ضْها 

إٍ َٝٓا٤ ططابًؼ بباخط٠ أتعؼ بهجرل َٔ تًو اييت أخطدتٓا، 

ٟٓ ٚزخًٓا إٝٓا٤ ٢ طٍٛ أقٛات ايكصا٥ـ ٖٚٞ تتٛظع عً ع٢ً زٚ

إس١ٜٓ ٚعطنٗا، ٚتطاٍ بكٛض٠ خاق١ إطؾأ َٚطغا٠ ايبٛاخط، ٖا 

 زؾع بطبإ ايباخط٠ إٍ تؿطٜؼ ٓٛيتٗا ٗ َهإ آخط.
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 صحمة إىل الغوداُ

 1992وجولة وتعزدة اجلواٌب 

 

ناْت ضسًتٓا إٍ ايػٛزإ ٗ أعكاب سازخ ا٫عتسا٤ ايصٟ 

ايصانط٠، ثِ  ٚايصٟ أز٣ إٍ ؾكسإ تعطض ي٘ ا٭ر سػٔ ايذلابٞ،

 اًَ اهلل عًٝ٘ بايؿؿا٤.

ٚيكس قُٓا ظٛي١ ظٜاضات سلًت ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ايؿطٜل عُط 

ايبؿرل، ٚايسنتٛض سػٔ ايذلابٞ، ٚداَع١ أّ زضَإ، َٚطنع إ٪ُط 

ايؿعيب )ا٭غتاش إبطاِٖٝ ايػٓٛغٞ( َٚطنع اإلخٛإ إػًٌُ، 

 إلغ٬َٞ.إناؾ١ إٍ سهٛض َ٪ُط اؿٛاض سٍٛ قهاٜا اإلع٬ّ ا

ؾاضن:ي ٗ ايطس١ً ا٭خ٠ٛ: عبساهلل بابيت، ٚا٭غتاش غػإ 

ٚايسنتٛض أغا١َ ايطؾاعٞ، ٚا٭غتاش قُس قاحل، ٚا٭غتاش  سبًل،

َٛؾل ايطٚاؽ، ٚايسنتٛض إبطاِٖٝ ا٭ؾكط، ٚايؿٝذ قُس عُاض٠، 

 إناؾ١ إٍ ايؿٝذ َكطؿ٢ ًَل.

تٛض ناْت احملط١ ا٭ٍٚ ٗ ظٜاضتٓا يًػٛزإ، ظٜاض٠ ايسن-

 سػٔ ايذلابٞ سٝح ُعسْاٙ ٗ َٓعي٘ ٚنإ ٚنع٘ ايكشٞ دٝسّا.

ٚسٓسثٓا قا٬ّ٥: )مل ٜذلى ا٭طبا٤ ٚغ١ًٝ أٚ ع٬دّا إ٫ دطبٛٙ، 

ٞٓ ايًػإ..  ٚيهٔ بسٕٚ ؾا٥س٠، ٚبكٝت ؾاقسّا يًصانط٠ عٝ

ثِ نإ ّٜٛ ايٛقٛف بعطؾ١، ٚٗ ؿ١ٛ َٔ ؿٛات ا٫غتذاب١ 

نؿـ اهلل  أسبابٞ ٚأخٛتٞ، اييت اختك:ي بٗا يًسعٛات اؿاض٠

ُغُيت، ٚأظاٍ نطبٞ، ٚأعاز شانطتٞ، ٚأطًل يػاْٞ، ؾشُسّا هلل ع٢ً 

ٌٓ َٔ زعا يٞ ٗ ٚٗط ايػٝب(.  ٖصٙ ايٓع١ُ، ثِ ؾهطّا يه
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ناْت يٓا ظٜاض٠ بعس شيو ٕطنع إ٪ُط ايؿعيب سٝح -

ايتكٝٓا ا٭غتاش "إبطاِٖٝ ايػٓٛغٞ"، ايصٟ اغتهاؾٓا ع٢ً سؿٌ 

أيكٝت قانط٠ ٗ قاع١ إطنع سهطٖا ايٛؾس  غسا٤ ٚٗ إػا٤

 ايًبٓاْٞ ٚعسز َٔ ايؿعايٝات.

سهطْا دًػات إ٪ُط ايصٟ اْعكس ؼت عٓٛإ "مٛ -

إع٬َٞ ضغايٞ" سٝح ؾاضنت ٚؾاضى عسز َٔ ا٭خ٠ٛ ٗ إٓاقؿ١، 

  نُا أيك٢ ا٭ر َٛؾل ايطٚاؽ قانط٠ سٍٛ إٛنٛع.

١َٝ٬، سٝح اغتكبًٓا ناْت يٓا ظٜاض٠ ؾاَع١ أّ زضَإ اإلغ-

ٚؾػٛض ع٢ً أٓس بابهط، ٚقُٓا ظٛي١ ٗ دلض٥ٝؼ اؾاَع١ اي

 نًٝاتٗا ٚأقػاَٗا، ُٚتعس ٖصٙ اؾاَع١ َٔ أعطم داَعات ايػٛزإ.

ٚٗطّا.. نٓا ع٢ً َٛعس َع ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ عُط ايبؿرل -

 ٗ قكطٙ إتٛانع ع٢ً ؾاط٧ ايٌٓٝ ا٭ظضم.

ٓٛط ٗ ؾ٪ٕٚ ٚؾذٕٛ ٚبعس دًػ١ تبازيٓا ؾٝٗا ٚدٗات اي

َٚ  ٗط َطنب خام.نجرل٠، زعاْا يتٓاٍٚ ايػسا٤ ع٢ً 

نٓا ؾٝٗا ْا٥ب ايط٥ٝؼ ناْت ضس١ً تطؾ١ٝٗٝ ٖتع١ يًػا١ٜ ؾاَض

إعامل ايػٛضٟ "ظٖرل َؿاضق١"، ٚنإ ايط٥ٝؼ ايبؿرل ٜسٓيٓا ع٢ً 

 ٚإؿاٖس اييت ِٓط بٗا.

ؾاضنٓا ٗ ضسًتٓا ٖصٙ يإلستؿاٍ بصنط٣ اْتكاض ايجٛض٠، -

سٝح أقِٝ عطض عػهطٟ ساؾس أيك٢ ٗ ايؿطٜل ايبؿرل ن١ًُ 

 ط٠.تعب١ٜٛ َ٪ٓث

ثِ زعٝت َٔ قبٌ ْاع١ اإلخٛإ إػًٌُ ٗ اـططّٛ -

ٌ ايٛؾس ايًبٓاْٞ ٔبِكإليكا٤ قانط٠ ٗ إطنع ايط٥ٝػٞ ٚقس اغُت

 عؿا٠ٚ بايػ١.
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 ٗٓ َطَٔ َؿاٖساتٓا ٗ ٖصٙ ايطس١ً، ظٜاض٠ َعطض اإلْتاز أؿ-

 ايػٛزاْٞ، ٚإتشـ ايعػهطٟ . ٞٓٚايطٜؿ

ُْ ُٛت يٓا ظٜاض٠ ٭سس َعػهطات اؾٝـ ٚٗ ختاّ ضسًتٓا 

ايؿعيب، سٝح اغُتِكبًٓا عطاض٠، ٚأيك٢ عسز َٔ ا٭خ٠ٛ أعها٤ ايٛؾس 

نًُات َ٪ثط٠، نُا أْؿست ؾطق١ إعػهط أْاؾٝس إغ١َٝ٬ َ٪ثط٠، 

 َٓٗا:

 أقػُت ٜاْؿؼ يتٓعئ               

                       ٓٔ  يتٓعئ أٚ يتهطٖ

 إٕ أدًب ايٓاؽ ٚؾسٚا ايط١ْ

 َايٞ أضاى تهطٌٖ اؾ١ٓ                                              
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 صحمة الغويز

 املؤمتض اخلاوػ عؾض لمضابطة اإلعالوية 

 1995يف اعتوكّومل 

 :ْبص٠ عٔ ايػٜٛس 

غٝػٞ، ًَٚهٗا َٓص ايػٜٛس ًٖه١ شات ْٛاّ سهِ بطٕاْٞ تأ-

ٖٛ "ناضٍ دٛغتاف" ايػازؽ عؿط، ٜبًؼ عسز غهإ  1973عاّ 

ًَٕٝٛ ْػ١ُ ٚايػٜٛس١ٜ ٖٞ ايًػ١ ا٭ق١ًٝ، ٖٚٞ َٔ  8,9ايػٜٛس 

ايًػات اؾطَا١ْٝ، ٜبًؼ عسز إٗادطٜٔ ًَٕٝٛ ؾدل َِٓٗ 

َٔ أقٍٛ َػ١ًُ، ٜٚؿهًٕٛ ا٭ق١ًٝ ايس١ٜٝٓ ايجا١ْٝ بعس  350.000

 إػٝش١ٝ.

 1932ؾذلانٕٝٛ ظَاّ ايػًط١ بايػٜٛس َٓص عاّ اَتًو ا٫

سٝح ؾاظ  ػُع  1992ٚ  1989باغتجٓا٤ ايؿذل٠ َابٌ  1996ست٢ عاّ 

 ا٭سعاب اي١ُٝٓٝٝ بايػًط١.

 أَا ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ ٗ ايب٬ز ؾٗٞ:

 اؿعب ا٫ؾذلانٞ ايسّكطاطٞ.-1

 سعب ػُع احملاؾٌٛ.-2

 سعب ايٛغ٘.-3

 سعب ايؿعب.-4

 شٞ ايسّكطاطٞ.اؿعب إػٝ-5

 سعب ايب١٦ٝ.-6

 سعب ايٝػاض )ايؿٝٛعٞ غابكّا(. -7
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ٚايػٜٛس غ١ٝٓ بإكازض ايطبٝع١ٝ َجٌ ايػابات ٚايطاق١ إا١ٝ٥ 

ٓٓٗا تؿتكط إٍ َٛاضز ١َُٗ نايبذلٍٚ ٚايؿشِ،  ٚإٛاز اـاّ، ٚيه

ُٚتعس ايػٜٛس َٔ أنجط ايسٍٚ تكسَّا ٚخاق١ ٗ ايٓٛاسٞ ايكٓاع١ٝ، 

 ْهُت ايػٜٛس ي٬ؼاز ا٭ٚضٚبٞ.ا 1995ٚٗ عاّ 

 :ايسٜٔ ٚايسٚي١ 

 .ايػٜٛس بًس عًُاْٞ، وذلّ اؿط١ٜ ايس١ٜٝٓ يًُٛاطٌٓ-

 :ايطابط١ اإلغ١َٝ٬ ٗ ايػٜٛس 

ٖادطت أٍٚ داي١ٝ َٔ أقٍٛ إغ١َٝ٬ إٍ ايػٜٛس بعس -

اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ َٔ ؾًٓسا، ِٖٚ َٔ أقٍٛ تاتاض١ٜ، ٚأغػٛا أٍٚ 

 اغتهٗٛمل.ْع١ٝ إغ١َٝ٬ ٗ 

ؾب  1994تأغػت ايطابط١ اإلغ١َٝ٬ ٗ ايػٜٛس عاّ -

اغتهٗٛمل، ٖٚٞ شات تٛد٘ َعتسٍ ؼاضب ايتؿسز ٚايتططف ايؿهطٟ، 

ٚتسعٛ إٍ اؿٛاض َع ْٝع إ٪غػات ايؿعب١ٝ يًٛقٍٛ إٍ تعاٜـ 

 غًُٞ بٌ ْٝع ايؿعٛب.

ٚتؿٝس اؾاي١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٗ ايػٜٛس بإٔ عسز ايصٜٔ -

غ٬ّ َٔ أٌٖ ايب٬ز ٜتعاٜس بانططاز، ٚايٓػب١ ا٭ندل ٜعتٓكٕٛ اإل

 َٔ ايٓػا٤.

 :إؿاضنٕٛ ٚايهٝٛف 

 .ز.لس٠ ٚاعٜ         ا٫غتاش عكاّ ايعطاض                    

  .ا٭غتاش إبطاِٖٝ ايػٓٛغٞ       ايؿٝذ داغِ ًٌَٗٗ ايٝاغٌ          

 .باغٌ َكطؿ٢ ز.           ايساع١ٝ ؾتشٞ ٜهٔ                      

 ز. ٢َٓ سساز ٜهٔ /يبٓإ.           ز. قُس ا٭ٌَ بٛ خبع٠             

 ز. غٗاز ٖاؾِ / َكط.          قُس أبٛ لِ                             

 ز. ٚقاٍ إٗسٟ / ايػٛزإ.             ز. ْاٍ بسٟٚ                           

 غامل ؾتشٞ ٜهٔ                           ز. قُس ؾ٪از ايدلاظٟ 
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 احملانط٠ ا٭ٍٚ: -

، سٝح تهًِ عٔ  ناْت احملانط٠ ا٭ٍٚ يٮغتاش عكاّ ايعطاض

٠ ٚزٚضٖا ٗ ٚسس٠ إػًٌُ، ؾبٌ ٚادبات ا٭خ٠ٛ، نُا بٌ ٛا٭خ

 إتشابٌ ٗ اهلل عٓس اهلل، ٚيكس به٢ ٚأبه٢.

 احملانط٠ ايجا١ْٝ:-

ا١ْٝ يًساع١ٝ ؾتشٞ ٜهٔ، سٝح تٓاٍٚ ٚناْت احملانط٠ ايج

َٛنٛع ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٗ اجملتُعات غرل اإلغ١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ 

 ؾك٘ ا٫غذلاب.

 احملانط٠ ايجايج١:-

أَا احملانط٠ ايجايج١ ؾهاْت يًؿٝذ داغِ إًٌٗٗ ايٝاغٌ، 

ايصٟ تٓاٍٚ َٛنٛع إق٬ح ايٓؿؼ، سٝح بٌ أغباب إٓاع١ 

ْٗعاّ، ٚأٓنس ع٢ً نطٚض٠ ػسٜس ايٓؿػ١ٝ، ٚبٛاعح اإلسباٙ ٚا٫

 ايجك١ بٓكط اهلل.

 :ْس٠ٚ ؾك١ٝٗ َؿذلن١ 

ثِ ُعكست ْس٠ٚ ؾك١ٝٗ اؾذلى ؾٝٗا ايؿٝذ داغِ إًٌٗٗ، 

ٚايسنتٛض قُس ؾ٪از ايدلاظٟ، ايسنتٛض قُس غًُإ ؾطز، 

ايسنتٛض٠ ٢َٓ سساز ٜهٔ، ايسنتٛض٠ ٚقاٍ ايذلابٞ إٗسٟ، 

 ايسنتٛض غٗاز ٖؿاّ.

 :ْس٠ٚ غٝاغ١ٝ 

ا عكست ْس٠ٚ غٝاغ١ٝ ؾاضى ؾٝٗا ايساع١ٝ ؾتشٞ ٜهٔ، نُ

ا٫غتاش إبطاِٖٝ ايػٓٛغٞ، ٚايسنتٛض قُس أبٛ لِ، ٚايسنتٛض 

ٛض إساخ٬ت يؿًػط١ٝٓٝ قباغٌ َكطؿ٢، ٚناْت ايكه١ٝ ا

 ٚا٭غ١ً٦.



 

85 
 

 :قانطات ْػا١ٝ٥ 

نُا أيكت نٌ َٔ ايسنتٛض٠ ٜهٔ، ٚايسنتٛض٠ ايذلابٞ، 

زٚض إطأ٠ إػ١ًُ ٗ َٛاد١ٗ ٚايسنتٛض٠ ٖاؾِ قانطات سٍٛ 

 ؼسٜات ايعكط.

 :ٕخدل اغتؿٗاز ابٔ ايػٓٛغٞ ٗ ايػٛزا 

غتاش إبطاِٖٝ ايػٓٛغٞ َساخًت٘ ٚقٌ خدل َٔ ٚأثٓا٤ إيكا٤ ا٭

ايػٛزإ باغتؿٗاز ابٔ ا٭غتاش ايػٓٛغٞ ٗ إعاضى ايسا٥ط٠ ٗ 

ٚٓت ٗ ايكاع١ عاقؿ١ َٔ ايتهبرل اؾٓٛب َع قٛات "قطْل"  ٚيكس ز

ّٓ إؿاضنٕٛ ايععا٤ يٛايس ايؿٗٝس ايصٟ اعتصض َٔ ٚاي عغطز٠ ٚقس

 اؿهٛض ٚقؿٌ عا٥سّا إٍ ايػٛزإ. أغهٔ اهلل ايؿٗٝس ؾػٝح دٓاْ٘. 
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 صحمة إٌكمرتا

 1995ووؤمتض واٌؾغرت بتاصيذ كاٌوُ الجاٌي 

 

ضس٬تٞ أْا ٚظٚديت إٍ اْهًذلا ناْت َتعسز٠ بسأت بعٜاضات 

غ١َٝ٬ ٗ يٓسٕ سٝح أيكٝت بعض ا٭سازٜح ٗ يساض ايطعا١ٜ اإل

ًساض يبٝت ايهٝاؾ١ ايتابع إػذس إًشل بٗا، ٚنٓا ْٓعٍ ٗ 

 ٚايكطٜب َٓٗا.

سهطت بعس شيو عسزّا َٔ إ٪ُطات اييت ُٜٓٛٗا اؼاز -

 إُٓٛات ايط٬ب١ٝ ٗ َسٕ كتًؿ١ َٔ إْهًذلا.

 :ٍُٚط َاْؿػذل ا٭٪َ 

 َاْؿػذل سهطٙ عسز نبرل َٔ ٖصٙ إ٪ُطات َ٪ُط عكس ٗ

َٔ ايسعا٠ ٚايعًُا٤ أشنط َِٓٗ ا٭ر ايهطِٜ "ايؿٝذ أٓس ايكطإ"، 

 ٚايسنتٛض "أٓس ايعػاٍ" ٚغرلِٖ...

عكس ٖصا إ٪ُط ُقبٌٝ ا٫دتٝاح ايعطاقٞ ايػاؾِ يًهٜٛت. 

ٚأشنط إٔ غطؾيت ناْت ظٛاض غطؾ١ ايؿٝذ ايكطإ سؿٛ٘ اهلل. ٫ٚ 

ُٜٔعس شلِ ايطعاّ بٓؿػ٘، أْػ٢ َس٣ اٖتُاَ٘ بإخٛاْ٘ ، سٝح نإ 

 ٚبطٚح َطس١ تؿٝض باحملب١ ٚا٭خ٠ٛ ٚاؿٓإ..

ٗ إسس٣ دًػات ايطعاّ غأيت ايؿٝذ عٔ أٚناع ايهٜٛت 

نت عًٝ٘ ٚنع يبٓإ َٔ اؾاْب ا٭خ٬قٞ، بؿهٌ عاّ، بعس إٔ عط

ٚنٝـ إٔ ايًبٓاٌْٝ مل ٜعتدلٚا َا أقابِٗ َٔ ؾً ٚسطٚب أ١ًٖٝ 

ٞ ٗ ْٛطٟ ـ عكٛب١ ضبا١ْٝ ْٚتٝذ١ ست١ُٝ ٫ْتؿاض ٚخطاب ٚزَاض ـ ٖ

َْا َٚٔإَشا إٛبكات ٚايؿٛاسـ َكساقّا يكٛي٘ تعاٍ: ِٕ َأَضِز ًَٔو َأ ِٗ ُْ ١َّٜ  َقِط
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َْا ََِط َٗا َأ َٗا َؾَؿَػُكٛا َُِتَطٔؾٝ َٗا َؾَشٖل ٔؾٝ ِٝ ًَ ٍُ َع ِٛ َٖا ايَك َْا َِٖط َٔرّلا َؾَس  َتِس

    .{16:اإلغطا٤}

 ٞ زقٝكّا َٚكٝبّا سُٝٓا قاٍ:ٚنِ نإ أٓس ؾٛق

 إِا ا٭َِ ا٭خ٬م َا بكٝت        

 ؾإٕ ُٖٛا شٖبت أخ٬قِٗ شٖبٛا                             

ٚضزّا ع٢ً غ٪ايٞ عٔ أٚناع ايهٜٛت ا٭خ٬ق١ٝ قاٍ ايؿٝذ 

ؾع عٓا، ٚإٔ قاضع١ تهاز ايكطإ: )أؾعط ٚنإٔ ايػطا٤ ايطباْٞ قس ُض

 عؿٛ ٚايعاؾ١ٝ(.ٌ بٓا، ْػأٍ اهلل ائؼ

عس اإلّاْٞ ايصٟ ٫ ىط٧، ٖصا ايبعس نإ ٜتهًِ بٓٛض ايُب

بكٛي٘: ))اتكٛا ؾطاغ١ إ٪َٔ ؾإْ٘ ٜٓٛط  ايصٟ يؿت إيٝ٘ ضغٍٛ اهلل 

  بٓٛض اهلل((.

 :قانط٠ ْػا١ٝ٥ 

أشنط إٔ أسس احملانطٜٔ ؽًـ عٔ َٛعس قانطت٘ يًٓػا٤ 

ٕؿطؾٕٛ ع٢ً َٚٛنٛعٗا )ق١ُٝ ايٛقت عٓس إطأ٠( ؾطًب َ:ي ا

ذبت َطسبّا ؾانطّا، ٚشيو يػببٌ تإ٪ُط ايكٝاّ بصيو، ؾاغ

 ض٥ٝػٌٝ:

: تكسٜطٟ ٚاسذلاَٞ ايؿدكٞ يًٛقت، ٚايصٟ تطبٝٓا عًٝ٘ ا٭ٍٚ

ٗ َسضغ١ اإلغ٬ّ، َٚٔ خ٬ٍ غرل٠ غًؿٓا ايكاحل، َٚا زْٚٛٙ ٗ 

 َ٪يؿاتِٗ ٚأزبٝاتِٗ.

عاّ ٚيس٣  يس٣ إػًٌُ بؿهٌ: َؿه١ً ايٛقت إٗسٚض ايجاْٞ

ايٓػا٤ بؿهٌ خام، ٚنٓت أ٢ُٓ إٔ أثبت ٗ ٖصا إكاّ ْل 

احملانط٠، إ٫ أْ:ي مل أُهٔ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً )ايهاغٝت( ست٢ ٖصٙ 

 ايًشٛات.
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سهط إ٪ُط قٗطٟ ا٭غتاش قٝٞ ايسٜٔ سساز ٚيكس -

ٚابٓيت ضابع١ سٝح ناْا ٜتابعإ زضاغتُٗا ٗ يٓسٕ. ٚيهٞ أدًؼ 

، آثطْا ايعٛز٠ َٔ َاْؿػذل إٍ يٓسٕ أطٍٛ ٚقت ٖهٔ َعُٗا

 بايكطاض، ٚناْت ضسًيت َعُٗا ٖتع١ ٚاؿُسهلل ضب ايعإٌ.

 :ُْٞط َاْؿػذل ايجا٪َ 

ٕٓت بٞ ٚاعتكطت:ي عكطّا، ُزعٝت  ٚبعس قٝاَٞ َٔ ساي١ َطن١ٝ أ

 ٚظٚديت ؿهٛض َ٪ُط عكس نصيو ٗ َاْؿػذل.

اب:ي يت ايهتٛض٠ ٢َٓ سساز ٚضاؾك:ي ٗ ٖصٙ ايطس١ً ظٚد-

سٝح سطت بٓا ايطا٥ط٠ ٗ َطاض )ٖٝجطٚ( بًٓسٕ، َٚٓ٘ أقًتٓا غامل. 

طا٥ط٠ زاخ١ًٝ إٍ َس١ٜٓ َاْؿػذل، ٚنإ ٗ طًٝع١ إػتكبًٌ ا٭ر 

 ا٭غتاش )َٛغ٢ ظغًٍٛ( دعاٙ اهلل خرلّا.

 أيكٝت ٗ إ٪ُط قانط٠ يًٓاطكٌ بايًػ١ ايعطب١ٝ.-

 اـًٌ(.ٚناْت بعٓٛإ )بعس ْكـ قطٕ َٔ ايعَٔ، أٜٔ 

نُا أيكت ظٚديت قانط٠ خاق١ بايٓػا٤ َٛنٛع )إطأ٠ -

 إػ١ًُ أَاّ ايتشسٜات(.

ٚٗ ْٗا١ٜ إ٪ُط ايكٝت قانط٠ يًٓاطكٌ بايًػ١ اإللًٝع١ٜ 

َٛنٛع )خكا٥ل ضغاي١ اإلغ٬ّ( ٚإٔ اإلغ٬ّ ايػبٌٝ ايٛسٝس 

 أَاّ ايبؿط١ٜ، ٚاـٝاض ايٛسٝس أَاّ ايعامل يًدطٚز ٖا ٜعاْٞ َٔ

 ب٪ؽ ٚؾكا٤ َٚؿه٬ت ع٢ً نٌ قعٝس..
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 صحمة إيطاليا

 1996يف )ويالٌو( عاً 

 

 :ُْٛط ٬َٝ٪َ 

ٜؿا٤ اهلل إ أسهط إٗطداْات اييت أقُٝت ٗ إطنع اإلغ٬َٞ 

ٗ ٬َْٝٛ َٓاغب١ َطٚض عؿطٜٔ عاَّا ع٢ً تأغٝؼ ايعٌُ ٗ 

 إٜطايٝا.

٢ نإ ا٭ر ايهطِٜ ايسنتٛض عًٞ أبٛ ؾ١ّٛ َؿطؾّا عً-

 تِٓٛٝ ٖصٙ إٗطداْات ٖٚٛ ض٥ٝؼ إطنع اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ.

يكس تهُٓت إٗطداْات إقا١َ قانطات َٚعطض نتب -

 ٚيٛسات ؾ١ٝٓ إغ١َٝ٬، ٚناغٝتات قٛت١ٝ ٚأؾ٬ّ تطب١ٜٛ َٛد١ٗ.

ناْت ايٓك١ً ٚانش١ بٌ إ٪ُط ا٭ٍٚ ـ َ٪ُط برلٚدٝا ـ -

١ َٚػادس َٚ٪غػات٘ ٚإٗطدإ ا٭خرل. ؾًكس أقبح يًُطنع أبٓٝ

 اـاق١ ب٘ .

نُا ظاز عسز ايعاًٌَ أنعاؾّا َهاعؿ١ّ َٔ أبٓا٤ اؾايٝات -

 ايصٜٔ )ضدا٫ّ ْٚػا٤( ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬، َٚٔ أؾٛاز اإلٜطايٌٝ

 ٜعتٓكٕٛ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ.

 ٚقؿت أَاّ يٛسات ؾ١ٝٓ ٕؿاٖرل ايؿٓاٌْ اإلٜطايٌٝ ايصٜٔ

١ ٍ يٛساتِٗ  عٔ ْكًتِٗ ايٓٛعَٝٔ خ٬ اعتٓكٛا اإلغ٬ّ ٚعٓبطٚا

 ٖصٙ.
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ع٢ً تأغٝؼ إطنع  َطٚض عؿطٜٔ عاَّا ٗ شنط٣ ا٫ستؿا٫ت

 اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ

 ))زٚض إػًٌُ ٗ ايٓٗٛض باجملتُع اإلٜطايٞ((

 

 تكطٜط نتب٘ ايسنتٛض أٓس َٓكٛض

 

استؿٌ إػًُٕٛ ٗ إٜطايٝا بصنط٣ َطٚض عؿطٜٔ عاَّا ع٢ً 

غ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ ٚيَٛباضزٜا ايصٟ ٜعتدل َٔ أقسّ تأغٝؼ إطنع اإل

إطانع اإلغ١َٝ٬ اييت أْؿأتٗا اؾاي١ٝ اإلغ١َٝ٬ سسٜجّا ٗ 

ّ، ٚقس أقِٝ بٗصٙ إٓاغب١ َٗطدإ 1976سٝح مت إْؿا٩ٙ عاّ  ،إٜطايٝا

اَتٓس عؿط٠ أٜاّ ٗ ايؿذل٠ َٔ ايػابع ٚايعؿطٜٔ َٔ غبتُدل إانٞ 

اضٟ ؾاضى ؾٝ٘ ا٦ٕات َٔ إػًٌُ ٚست٢ ايػازؽ َٔ أنتٛبط اؾ

إكٌُٝ ٗ إٜطايٝا، ٚنصيو ايصٜٔ َٔ أقٌ إٜطايٞ، نُا سهط 

إٗطدإ نجرل َٔ ض٩غا٤ إطانع ٚاؾُعٝات اإلغ١َٝ٬ ٗ 

إٜطايٝا، ٚنصيو بعض ايهٝٛف َٔ خاضز إٜطايٝا نإ َٔ أبطظِٖ 

، ايعامل اإلغ٬َٞايسنتٛض عبساهلل عبٝس ـ ا٭ٌَ ايعاّ يطابط١ 

ٚايسنتٛض أٓس ايطاٟٚ ـ ض٥ٝؼ اؼاز اؾايٝات اإلغ١َٝ٬ ٗ أٚضٚبا، 

 ٚايسنتٛض ؾتشٞ ٜهٔ ـ ايساع١ٝ اإلغ٬َٞ إعطٚف.

ٚٗ ّٜٛ ا٫ِؾتتاح ايصٟ سهطٙ ا٦ٕات َٔ إػًٌُ ؾاضى ض٥ٝؼ 

بًس١ٜ غٝذاضتا ـ ٖٚٞ إٓطك١ اييت ٜكع ؾٝٗا إطنع اإلغ٬َٞ ٗ 

 ٗ سؿٌ "و ْا٥ب ايؿطط١ "دطاتػٝاْٞٚنصي "باٚيٛ نٛي٘"٬َْٝٛ ـ 

ٜطاي١ٝ، ٚقس اؾُتتح إٗطدإ ا٫ؾتتاح نُُجًٌ عٔ اؿه١َٛ اإل

به١ًُ أيكاٖا احملاَٞ اإلٜطايٞ ايسنتٛض "عبسايطٓٔ بػهٜٛ:ي" 

ايصٟ تؿطؽ يًسع٠ٛ يإلغ٬ّ بعس اعتٓاق٘ ي٘ ٚأقبح غهطترلّا عاَّا 
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ٕطنع يًُطنع اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ سٝح ؼسخ عٔ تاضٜذ ا

بٗا ٚاؾٗٛز  اإلغ٬َٞ ٗ ٬َٕٝ َٓص ْؿأت٘ ٚإطاسٌ اييت َٓط

ٚا٭ْؿط١ اييت ٜكّٛ بٗا يًشؿاٚ ع٢ً إػًٌُ ٖٜٚٛتِٗ ٚاْتُا٥ِٗ 

ُِ ش١ َٚؿاِٖٝ ٗ اجملتُع اإلٜطايٞ َٔ خ٬ٍ تعايِٝ اإلغ٬ّ ايػ

 اإلغ٬ّ ايٛاع١ٝ.

بعس شيو ؼسخ ض٥ٝؼ بًس١ٜ غٝذاضتا "باٚيٛ نٛي٘" ٚقاٍ إٕ 

ٛز إطنع اإلغ٬َٞ ٗ "غٝذاضتا " دعًٗا ٚاسس٠ َٔ أؾٗط ٚد

َعإٗا ؾ٦ّٝا ٖٝعّا عٔ باقٞ ايبًسٜات بًسٜات ٬َْٝٛ، ٚأناف إٍ 

ا٭خط٣ تؿدط ب٘، ٚأْ٘ غعٝس بٛدٛز إطنع اإلغ٬َٞ ايط٥ٝػٞ 

ٕػًُٞ ٬َْٝٛ ٗ غٝذاضتا، ٚأؾاض إٍ َا ططس٘ ايسنتٛض " عًٞ أبٛ 

٬َٞ سٍٛ اؿٛاض ٚايتعإٚ بٌ إػًٌُ ؾ١ّٛ" ض٥ٝؼ إطنع ايػ

ٚاجملتُع اإلٜطايٞ، ٢ُٓٚ عكس يكا٤ قطٜب بٌ إػ٪ٚيٌ ٗ إطنع 

اإلغ٬َٞ ٚإػ٪ٚيٌ ٗ ايبًس١ٜ، بعس شيو أيك٢ ايسنتٛض أٓس 

ن١ًُّ أؾاض ؾٝٗا  ـ ض٥ٝؼ اؼاز إُٓٛات اإلغ١َٝ٬ ٗ أٚضٚبا ـايطاٟٚ 

ػت٣ٛ ا٭ٚضٚبٞ َٔ ايتعإٚ ٚاؿٛاض ٗ إٍ َا ٜكّٛ ب٘ ا٫ؼاز ع٢ً إ

ضتكا٤ ب٘ بؿهٌ اييت تكّٛ ع٢ً خس١َ اإلْػإ ٚا٫ اجملا٫ت إدتًؿ١

 عاّ.

 :احملانطات ٚايٓسٚات 

تُطت ط١ًٝ بعس شيو بسأت غًػ١ً َٔ احملانطات ٚايٓسٚات اغ

س احملانط٠ اييت أيكاٖا ايسنتٛض "أٓ بطظٖاأٜاّ إٗطدإ نإ َٔ أ

 "أبٛ ؾ١ّٛ"٠ٛ اإلغ١َٝ٬، نُا أيك٢ ايسنتٛض عٔ ا٭ٓخ "ايطاٟٚ

َسٜط إطنع قانط٠ عٔ اـًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ يًع٬ق١ بٌ اإلغ٬ّ 

ٚايػطب، اغتعطض خ٬شلا ٚدٗات ايٓٛط ايػًب١ٝ َٔ د١ٗ ايػطب 

ػاٙ اإلغ٬ّ ٚإػًٌُ، ٚنصيو ٚدٗات ايٓٛط ايػًب١ٝ يًُػًٌُ 
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ٝٓٔ َٔ خ٬ٍ شيو ا٭خطا٤ اي كا١ُ٥ ٗ ؼسٜس َؿّٗٛ ػاٙ ايػطب، ٚب

نٝـ ناْت  ٖصٙ ايع٬ق١، ٚاغتعطض َٔ خ٬ٍ غرل٠ ايطغٍٛ 

ٓٓ ٢ اـرل ع٬قت٘ َع غرل إػًٌُ ٚنٝـ أْٗا ناْت تكّٛ ع٢ً ُ

ٌ ايؿهٌ ست٢ يٛ ناْٛا َٔ ايهاؾطٜٔ، شلِ ٚسؿٜ ايؿهٌ ٭ٖ

بٝٗا ٚأخٝٗا ٞ عٔ أَا شنطٙ ٫ب١ٓ سامت ايطا٥ٓٚشيو َٔ خ٬ٍ 

 ٠ ُت٧ً بٗا نتب ايػ١ٓ ٚايػرل٠.َٚٛاقـ أخط٣ نجرل

ٚاْتكس ايسنتٛض "أبٛ ؾ١ّٛ" تكطؾات بعض إػًٌُ، ايصٜٔ 

ٜػتشًٕٓٛ أَٛاٍ غرل إػًٌُ ٗ اجملتُعات ايػطب١ٝ، ٚأٓنس ع٢ً إٔ 

قس أَط عؿٜ اؿكٛم ٚا٭َاْات يػرل إػًٌُ ٚأْ٘  ضغٍٛ اهلل 

َٔ أدٌ ضز  سُٝٓا اغتبكاٙ ٗ َه١ قبٌ اشلذط٠ خاطط عٝا٠ عًٞ 

ا٭َاْات ٭ٌٖ َه١ َٔ إؿطنٌ ٚمل ٜػتشٌ أَٛاشلِ ٚمل ٜأَط 

َ٘ اهلل، ثِ ٚإٔ ايصٜٔ ٜؿعًٕٛ شيو إِا ٜػتشًٕٓٛ َا سٓطبصيو، 

اختتِ ايسنتٛض "أبٛ ؾ١ّٛ" قانطت٘ عٔ زٚض إػًٌُ ٗ ايػطب 

ضِٖ ٗ ْكٌ ٗ تطٜٛط ع٬قتِٗ َذتُعاتِٗ اييت ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا ٚزٚ

اض١ٜ عٔ اإلغ٬ّ شلصٙ اجملتُعات ست٢ ٝك١ٝ ٚاؿهايكٛض٠ اؿك

 ٜهْٛٛا ٚغا٥ٌ إؾعاع ٚسهاض٠ ٖٚسا١ٜ ٭ًٖٗا.

ا٭ٍٚ قسّ ؾٝٗا ايسنتٛض  ،بعس شيو ِٚضؾتا عٌُ كستنُا ُع

ايط٥ٝؼ اؾسٜس ٫ؼاز اؾايٝات ٚإُٓٛات ـ  "ْٛضٟ زؾإ"

 اؼاز اؾايٝاتٚضق١ عٌُ سٍٛ ايع٬ق١ بٌ  ـ ٗ إٜطايٝا اإلغ١َٝ٬

اإلغ١َٝ٬ ٚاؿه١َٛ اإلٜطاي١ٝ، نُا اغتعطض ا٫تؿاق١ٝ إعَع 

عكسٖا بٌ إػًٌُ ٚبٌ اؿه١َٛ اإلٜطاي١ٝ َٔ سٝح ا٫عذلاف 

غُٝا ٚإٔ إػًٌُ أقبشٛا ِ ناؾ١ سكٛم إٛاط١ٓ ٫بِٗ َٚٓشٗ

 ٜؿهًٕٛ ثاْٞ أندل زٜا١ْ ٗ إٜطايٝا بعس ايهاثٛيٝه١ٝ.
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س ـ َسٜط٠ َسضغ١ بعس شيو قسَت ايسنتٛض٠ ؾطٜس٠ أٓ

ايطٓٔ ايتابع١ يًُطنع اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ ـ ٚضق١ ايعٌُ ايجا١ْٝ 

سٍٛ زٚض إساضؽ ايته١ًُٝٝ اييت تكاّ ٗ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع ٗ اؿؿاٚ 

ع٢ً أطؿاٍ ٚأبٓا٤ إػًٌُ ٗ إٜطايٝا، ٚقسّ نصيو نٌ َٔ َسٜط 

 َٚسٜط َسضغ١ٗ ٬َْٝٛ ؾذط اإلغ٬ّ ايتابع١ يًُعٗس ايجكاٗ 

ٝٓٔ نٌ َُٓٗا َٔ خ٬ٍ  اشلس٣ ايتابع١ ٕػذس اشلس٣ ٗ ضَٚا ٚضق١، َب

َُ ٝٓٚضقت٘ ػطبت٘ ٚػطب١ إ٪غػ١ ايكا٥ِ عًٝٗا،  ّٓا أ١ُٖٝ ٖصٙ ب

إساضؽ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ١ٜٖٛ ا٭بٓا٤ ٚٓاٜتِٗ َٔ ؾكسإ زِٜٓٗ 

 ١ٜٖٛٚ ٚيػ١ آبا٥ِٗ ٚأدسازِٖ.

ٗ بعس شيو ؼسخ ايسنتٛض "ؾتشٞ ٜهٔ" ٗ قانطتٌ 

ٌَٜٛ َتتايٌٝ، سٝح ناْت ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ ٖٞ قٛض 

احملانط٠ ا٭ٍٚ، ٚقس تٓاٍٚ ؾٝٗا ايكه١ٝ ايؿًػط١ٓٝ َٔ ث٬ث١ 

قاٚض ٖٞ إانٞ، ٚاؿانط، ٚإػتكبٌ، ٚضٓنع ؾٝٗا ع٢ً ا٭سساخ 

اؾاض١ٜ ٚتٗسٜس ايٝٗٛز يًُػذس ا٭قك٢ ٚإدط٘ ايكْٗٝٛٞ ايصٟ 

ٕػًٌُ ٚسسِٖ، ٚٗ احملانط٠ ٜػتٗسف ايبؿط١ٜ نًٗا ٚيٝؼ ا

ايجا١ْٝ ؼسخ عٔ ايطبا١ْٝ ٚتك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚنطٚض٠ قٝاّ 

إػًِ بع٬ز احملٝ٘ ايساخًٞ ٚايٓؿػٞ باعتباضٙ ايططٜل ا٭ِٖ 

 ي٬ْتكاض ع٢ً ايعسٚ اـاضدٞ.

 :ٞزٚض إػًٌُ ٗ ايٓٗٛض باجملتُع اإلٜطاي 

ًُٕتك٢ ٚنإ ّٜٛ اـُٝؼ ايجايح َٔ أنتٛبط َٔ أب طظ أٜاّ ا

كست ايٓس٠ٚ سٍٛ َا٥س٠ َػتسٜط٠ تٓاٚيت ٚدٛز إػًٌُ ٗ سٝح ُع

اإلٜطايٞ ٚسٌ إؿانٌ  إٜطايٝا ٚزٚضِٖ ٗ ايٓٗٛض باجملتُع

إػتعك١ٝ ؾٝ٘، ٚقس ؾاضى ٗ ٖصٙ ايٓس٠ٚ بعض ا٭نازٌّٝ 

اإلٜطايٌٝ َٔ غرل إػًٌُ ع٠ّٚ٬ ع٢ً بعض إػًٌُ، ٚأزاض ايٓس٠ٚ 
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ٚؾاضى َٔ ايططف بٛ ؾ١ّٛ" ـ َسٜط إطنع اإلغ٬َٞ ـ "ع٢ً أ

اإلٜطايٞ "ايػاْسضٚ ْٓذطْٚٞ"، ٚايباسح غتٝؿٔ أيٝٝـ، أَا َٔ 

ايططف إػًِ ؾكس ؾاضى ايسنتٛض أبٛ اـرل بطٜػـ، ٚايكشؿٞ 

اإلٜطايٞ إػًِ ٓع٠ ضٚبطت بٝهاضز، ٚايسنتٛض عبسايطٓٔ ضٚظاضٜٛ 

 باغهٜٛ:ي.

اض دٝس٠ أْع ايططؾات إػٝشٞ ٚقس نإ شلصا اؿٛاض مث

ٕٓ ْٛط٠ ايػطب يإلغ٬ّ ْٛط٠ َػًٛط١ ٚقا١ُ٥ ع٢ً  ٚإػًِ ع٢ً أ

 َٔ تكشٝحاؾٌٗ باإلغ٬ّ ٚتعايُٝ٘ ٚايعسا٤ إػبل ي٘، ٫ٚ بس 

، نُا إٔ ايٓٛط٠ عدل ايٛغا٥ٌ إدتًؿ١ ٫غُٝا اإلع٬َٞ ٖصٙ

َٔ اؾاي١ٝ إػ١ًُ هب إٔ تًعب زٚضّا ٗ تكشٝح ٖصٙ ايٓٛط٠ 

طايٞ ٚإٚٗاض غًٛنٝاتٗا ٍ ا٫ْؿتاح ع٢ً اجملتُع اإلٜخ٬

َٔ خ٬ٍ تعايِٝ اإلغ٬ّ ايػُش١ ٚايسع٠ٛ باييت ٖٞ  َٚعتكساتٗا

ٕٓ اْػ٬م اؾاي١ٝ إػ١ًُ ع٢ً  أسػٔ، نُا أنس إتشاٚضٕٚ ع٢ً أ

ْؿػٗا ٚايتكطؾات ٚايػًٛنٝات غرل اإلغ١َٝ٬ َٔ بعض أؾطازٖا 

 ؿاع عٓٗا.ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ تكسٜل َا ٜ

ثِ ؼاٚض اؾُٝع سٍٛ زٚض اإلغ٬ّ ٗ َعاؾ١ أَطاض اجملتُع 

اإلٜطايٞ ؾتعٓطض ايكشؿٞ إػًِ "ٓع٠ بٝهاضزٚ" إٍ أَطاض 

 اجملتُع اإلٜطايٞ ٚاجملتُع ايػطبٞ عَُّٛا ايٓؿػ١ٝ ٚايطٚس١ٝ،

ٞ ايعٓـ ٚاؾٓؼ ٚاؾط١ّ بٌ ٚنٝـ أٓز٣ ٖصا ايؿطاؽ إٍ تؿٓؿ

 طبكات ا٭غط٠ اييت ٖٞ ايٛسس٠ ايط٥ٝػ١ٝ طبكات اجملتُع بٌ ٚبٌ

ايعٓـ ا٫دتُاعٞ ٚإِا  ٚمل ٜكـ ا٭َط عٓس سٓس اجملتُع، يبٓا٤

أقبشت ي٘ قٛض٠ أخط٣ َجٌ ايعٓـ ا٫قتكازٟ ٚايعٓـ ايػٝاغٞ، 

ٚزٚضٙ ٗ اؿؿاٚ ع٬ز اإلغ٬ّ شلصٙ إؿه٬ت  "ٓع٠ بٝهاضزٚ"ٚؾطح 

ٌٓ إؿه٬ت ا٫قتكع٢ً ا٭غط٠ ٚاجمل از١ٜ عدل ْٛاّ ايعنا٠ تُع ٚس
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ايصٟ ٜػاعس أٜهّا ٗ سٌ َؿه٬ت ايبطاي١ ٚايتهٓدِ ٚغرلٖا َٔ 

م يًُؿه١ً إؿه٬ت ا٭خط٣ اييت اغتعكت ع٢ً ايػطب، نُا تطٓط

ِٝح إْٗا ٗ سرل٠ بٌ ا٭خص  ايػٝاغ١ٝ اييت تعٝؿٗا إٜطايٝا اٯٕ س

 بايٓٛاّ ايػٝاغٞ ا٭َرلنٞ أٚ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ ايؿطْػٞ، ٚقاٍ إٕ

ُُٜهٔ إٔ ٜؿٓه ٌ كطدّا يٮظ١َ ايٓٛاّ ايػٝاغٞ اإلغ٬َٞ 

 ايػٝاغ١ٝ اييت تعٝؿٗا إٜطايٝا.

ٚقس نإ شلصا ايططح َٔ إٜطايٞ َػًِ زٚضٙ ٗ ايتأثرل ع٢ً 

ٜطايٌٝ غرل إػًٌُ ايصٜٔ ؾاضنٛا ٗ ايططف اٯخط َٔ اإل

اؿٛاض، سٝح ؼسخ ايكشؿٞ اإلٜطايٞ "ايػاْسضٚ ْٓذطْٚٞ" 

أ١ُٖٝ ثكاؾ١ اؿٛاض ٚإكاب١ً، ٚقاٍ إٕ ٖصٙ ايجكاؾ١ َ٪نسّا ع٢ً 

تعتدل َٔ ايجكاؾات ايك١ًًٝ أٚ ايٓازض٠ ٗ اجملتُاع اإلٜطايٞ، ٚزعا 

إػًٌُ إٍ عطض اإلغ٬ّ ٚتكسّ٘ يًُذتُع اإلٜطايٞ بؿاع١ًٝ 

أندل، نُا طايب ايػًطات اإلٜطاي١ٝ بهطٚض٠ غٔ ايكٛاٌْٝ اييت 

 نطاٙ ٗ اجملتُع اإلٜطايٞ.تػٌٗ ع٢ً إػًٌُ ع١ًُٝ ا٫

بعس شيو ؼسخ ايباسح اإلٜطايٞ إتدكل ٗ ايؿ٪ٕٚ 

اإلغ١َٝ٬ "غتٝؿٔ أيٝٝـ"، سٝح سح اؾاي١ٝ إػ١ًُ ع٢ً نطٚض٠ 

ايتُػو بايُٓٛشز اإلغ٬َٞ ٗ غًٛنٗا ٚتعا٬َتٗا ٗ اجملتُع، 

ٚقاٍ إٕ اؾاي١ٝ إػ١ًُ َطاقب١ زاخٌ اجملتُع اإلٜطايٞ غٛا٤ َٔ 

 ايػًطات أٚ َٔ قبٌ اجملتُع، َٚٔ ثِ ؾإٕ أخطا٤ ا٭ؾطازقبٌ 

تٓعهؼ بؿهٌ عاّ ع٢ً اؾاي١ٝ عَُّٛا ٚع٢ً اإلغ٬ّ نسٜٔ 

ٝا إٔ ٜهْٛٛا ٚغًٛى، َٚٔ ثِ ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً إػًٌُ ٗ إٜطاي

ِٓٗ ٚأنجط ؾؿاؾ١ٝ ٗ غًٛنِٗ، ٚإٔ ٜعًُٛا ع٢ً أنجط ايتعاَّا بسٜ

َع إقا١َ ع٬قإت ٚطٝس٠ نػب أقٛات غرل إػًٌُ يكاؿِٗ، ٚ
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ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يعطض أْؿطتِٗ ٚتكسِٜ أخباضِٖ يًُذتُع نذع٤ 

 َٔ ََٓٛٛت٘ ٚتطنٝب٘.

ٚسُٝٓا ؼسخ ايدلٚؾٝػٛض اإلٜطايٞ "باٚيٛ بطاْها" أؾاض إٍ إٔ 

اإلغ٬ّ مل ٜعِس يس٣ اإلٜطايٌٝ شيو ايع٬ُم إدٝـ ايكازّ َٔ 

ٗ إٜطايٝا، ٚقاض اإلغ٬ّ ٚضا٤ ايبشاض، بٌ قاض يًُػًٌُ ٚدٛز باضظ 

ٜؿهٌ ايسٜا١ْ ايجا١ْٝ بعس ايهاثٛيٝه١ٝ، يهٓ٘ أؾاض إٍ إٔ إؿه١ً 

ايهبرل٠ ٗ إٜطايٝا ٚاييت ضَا تعٝل اْتؿاض اإلغ٬ّ ٚاَتسازٙ ٖٞ إٔ 

جكاؾ١ٝ ٚيٝؼ َٔ ايػٌٗ ع٢ً مل تتعٛز ع٢ً ايجٓا١ٝ٥ اي إٜطايٝا

عُس٠ اييت تكّٛ اجملتُع اإلٜطايٞ تكٓبٌ اإلغ٬ّ نعُٛز إٜهاٗ يٮ

 عًٝٗا ايجكاؾ١ اإلٜطاي١ٝ.

ثِ زاض بعس شيو سٛاض بٌ اؾُٗٛض ٚبٌ إتشاٚضٜٔ طايب ؾٝ٘ 

ْٗٛض اؾاي١ٝ إػ١ًُ باإلْكاف زاخٌ اجملتُع اإلٜطايٞ ٚإٔ ٜهٕٛ 

ُٝٓا ٚإٔ اؾاي١ٝ إػ١ًُ ٗ  يًُػًٌُ َٔ اؿكٛم َجٌ غرلِٖ ٫ غ

ع٠ٚ٬ ع٢ً  ٌُ اإلٜطايٌٝ،إٜطايٝا أقبح ؾٝٗا عسز نبرل َٔ إػً

نجرلٜٔ قس سكًٛا ع٢ً اؾٓػ١ٝ اإلٜطاي١ٝ، َٚٔ ثِ ؾكس أقبح 

َٔ سكِٗ اٯٕ إٔ وكًٛا ع٢ً سكٛقِٗ زاخٌ اجملتُع اإلٜطايٞ 

خاق١ّ ٚإٔ دايٝات أخط٣ أقٌ َِٓٗ عسزّا َجٌ اؾاي١ٝ ايٝٗٛز١ٜ 

ؼكٌ ع٢ً سكٛم ٚاَتٝاظات نجرل٠ ٫ وكٌ إػًُٕٛ ع٢ً ؾ٤ٞ 

 َٓٗا.

 :قانط٠ باإلٜطاي١ٝ 

َٚع ٚدٛز تط١ْ ؾٛض١ٜ إٍ ايًػ١ اإلٜطاي١ٝ يهاؾ١ احملانطات 

يكٝت ٗ إٗطدإ ـ ٚشيو بػبب ايٓػب١ ايعاي١ٝ يًُػًٌُ اييت ُأ

اإلٜطايٌٝ ايصٜٔ ؾاضنٛا ٗ إٗطدإ ٚايصٜٔ ٜذلززٕٚ ع٢ً إطنع 

ٜٚؿاضى بعهِٗ ٗ إزاضت٘ ـ ؾكس ناْت ٖٓاى أنجط َٔ قانط٠ 
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َػًٌُ، سٝح ؼسخ ا٭غتاش "عًٞ  ػ١ اإلٜطاي١ٝ َٔ إٜطايٌٝبايً

ٓٝ  ٔ قؿاتبادٛيٞ" عٔ غًٛى إػًِ ٚخًك٘ ٗ اجملتُع، ٚب

ٓٓ ١ ايٓب١ٜٛ ٚغًٛنٝات إ٪ٌَٓ َٔ خ٬ٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ

ٝٓٔ إٔ ايسع٠ٛ يإلغ٬ّ ٫ ّهٔ إٔ تٓتؿط باـطب أٚ  إطٗط٠، ٚب

ٍٚ، ٖٚٛ ايصٟ ٜٓؿع ايٓاؽ ايػًٛى ٖٛ إسخٌ ا٭ايه٬ّ، ٚإِا 

إلغ٬ّ، ٚنطب َج٬ّ بٓؿػ٘ سٝح أْ٘ مل ٜهٔ َػًُّا، ٚإٔ يٚهصبِٗ 

ايصٟ ٖساٙ يإلغ٬ّ ٚزؾع٘ يًتعطف عًٝ٘ ثِ ايسخٍٛ ؾٝ٘ ٖٛ 

غًٛنٝات بعض إػًٌُ ايصٜٔ تعٓطف عًِٝٗ، ٚأنس ع٢ً إٔ 

إػًٌُ ٗ اجملتُعات ايػطب١ٝ عَُّٛا ٚاجملتُع اإلٜطايٞ خكٛقّا 

 ِٗ إٔ ٜتدًكٛا غًل اإلغ٬ّ ٜٚعتدلٚا شيو زع٠ٛ يإلٜطايٌٝ.عًٝ

 :تاضٜذ اإلغ٬ّ ٗ إٜطايٝا 

ايصٟ قاّ بإعساز  نُا ؼسخ ايسنتٛض "عبسايطٓٔ بػهْٛٞ" ـ

عٔ ايٛدٛز اإلغ٬َٞ  ـ أٚ تط١ْ ٕعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ اإلٜطاي١ٝ

ُٔٔ ايٓاس١ٝ ايتا ضى١ٝ ٗ إٜطايٝا َانّٝا ٚسانطّا َٚػتكب٬ّ، ؾ

إػًٌُ ٗ باضٟ ٗ ؼسخ عٔ زخٍٛ اإلغ٬ّ إٍ قك١ًٝ ٚإَاض٠ 

ٝٓٔ نٝـ تهاؾطت ق٣ٛ ايهِؿ ط ٗ شيو ايعَإ َا ؾٝٗا إٜطايٝا، ٚب

ايهٓٝػ١ ايدلٚتػتاْت١ٝ يًكها٤ ع٢ً ايٛدٛز اإلغ٬َٞ ٗ إٜطايٝا، 

ثِ اغتعطض بعس شيو زخٍٛ اإلغ٬َٞ َط٠ أخط٣ سسٜجّا إٍ 

اض ٚإطانع اإلغ١َٝ٬ اييت بسأت ٬ب ٚايتٓذإٜطايٝا عٔ ططٜل ايط

ٝٓٔ ايسٚض  تٓتؿط َع اْتؿاض إػًٌُ ع٢ً غا٥ط ايذلاب اإلٜطايٞ، ٚب

إُٝع ايصٟ ٜكّٛ ب٘ إطنع اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ ٚسلٛي١ٝ ايعٌُ 

عٔ زٚض اؾاي١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٗ إٜطايٝا  ايصٟ ّاضغ٘، ثِ ؼسخ

م ايتؿطشّ ٚاٯساز١ٜ إٍ َػتكب٬ّ، ٚأْٗا هب إٔ ؽطز َٔ ْطا

عٔ ا٭َٛض ايػطش١ٝ ًٞ ايٛسس٠ ٚايك٠ٛ، نُا ٜٓبػٞ ايتد
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ٗ ْؿط اإلغ٬ّ أٚ إطايب١  ٚاشلاَؿ١ٝ ٚا٫تؿام ع٢ً أٚيٜٛات غٛا٤ّ

 عكٛم إػًٌُ ٗ اجملتُع اإلٜطايٞ.

 :َٞض٥ٝؼ ضابط١ ايعامل اإلغ٬ 

نصيو قاّ ايسنتٛض "عبساهلل ايعبٝس" ـ ض٥ٝؼ ضابط١ ايعامل 

اإلغ٬َٞ ـ بعٜاض٠ إطنع ٚإيكا٤ قانط٠ ٗ إٗطدإ ؾهط ؾٝٗا 

ٝٓٔ أ١ُٖٝ  دٗٛز ايكا٥ٌُ ع٢ً إطنع اإلغ٬َٝؿٞ ٬َْٝٛ، ثِ ب

ٝٓٔ إػًٌُ ٚزٚضِٖ زاخٌ  ايتٛاقٞ باؿل ٚايتٛاقٞ بايكدل ب

ثِ زاض سٛاض بٝٓ٘ ٚبٌ اؿهٛض سٍٛ  اجملتُعات اييت ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا،

ٚزٚضٖا ٗ فا٫ت ايعٕٛ ٚاإلغاث١ ٚغرلٖا  ضابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ

 َٔ ف٬يت ايسع٠ٛ ا٭خط٣.

نُا أيك٢ "أٓس َٓكٛض" قانط٠ سٍٛ َػتكبٌ َػًُٞ 

آغٝا ايٛغط٢ ٗ ٌٚ اْتكاضات إػًٌُ ٗ ايؿٝؿإ ع٢ً ايكٛات 

 ايطٚغ١ٝ ٚسكٛشلِ ع٢ً َا ٜؿب٘ ا٫غتك٬ٍ ايتاّ.

 :ٕث٬ث١ َعاضض ؾ١ٝٓ ع٢ً ٖاَـ إٗطدا 

قِٝ ع٢ً ٖاَـ إٗطدإ ث٬ث١ َعاضض ؾ١ٝٓ ٕػًٌُ نصيو أ

إٜطايٌٝ باعتباض إٜطايٝا َٗس ايؿٕٓٛ ٗ أٚضٚبا، نإ إعطض ا٭ٍٚ 

ِٓ عؿطات ايًٛسات  يًؿٓإ إػًِ "غٝػتٝاْٛ ناْاض٬ٜ" ٚقس ن

ٕٕ ُِٕػتٛسا٠ َٔ َعا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح ايٓبٟٛ، ٚايجاْٞ  ا

س ؾطاضٙ"، ٚقس س٣ٛ بعهّا َٔ قطع يًؿٓإ اإلٜطايٞ إػًِ "أٓ

ايؿٔ ايتؿهًٝٞ ٚاجملػُات ايه١ْٝٛ اييت تسعٛ إٍ اإلغ٬ّ 

ٚايتٛسٝس، أَا إعطض ايجايح ؾهإ ٗ اـطٛٙ ايعطب١ٝ يًؿٓإ 

 "قُس ؾٝٓ٘".

ـتاَٞ سٝح ّ. أقِٝ اؿؿٌ ا 1996أنتٛبط  6ٚٗ َػا٤ ا٭سس 

ط َهَؾ ٤ ن١١ًُّ" بإيكاٛض "عًٞ أبٛ ؾّٛقاّ ض٥ٝؼ إطنع ايسنت
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ؾٝٗا إؿاضنٌ ٚاغتعطض دٗٛز عؿطٜٔ عاَّا َٔ عطا٤ إطنع 

ٗ ٖصا ايعطا٤، ٚإٔ اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ ٚزٚض نجرل َٔ إػًٌُ 

 ظاٍ َكُّٝا ٗ إٜطايٝا ٚآخطٜٔ عازٚا إٍ ب٬زِٖ ٚيهٌٍّبعض ٖ٪٤٫ ٫

  عٓس اهلل ؾُٝا بصٍ. َِٓٗ أدْط

 ا٭غاغ١ٝ: إؿطٚعات إػتكب١ًٝ ٚا٫ستٝادات 

ٚٗ يكا٤ َع اجملتُع أٓنس ايسنتٛض "عًٞ أبٛ ؾ١ّٛ" ع٢ً 

إٔ ٜكّٛ ب٘ إطنع اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ  ايسٚض إػتكبًٞ ايصٟ هب

ٗ اؿؿاٚ ع٢ً أبٓا٤ إػًٌُ ٚنصيو اؾاي١ٝ إػ١ًُ، ٚقاٍ إٕ 

إطنع ي٘ زٚض نبرل غرل أْ٘ عاد١ إٍ ايسعِ ٚايتأٜٝس، ٚإٔ أِٖ 

اييت ؾطع إطنع اإلغ٬َٞ ٗ تٓؿٝصٖا ٖٛ َؿطٚع  إؿطٚعات

سٝح بسأت ايسضاغ١ يًػ١ٓ ا٭ٍٚ ٗ ٖصا ايعاّ يهاؾ١ إطاسٌ إسضغ١ 

ا٫بتسا١ٝ٥ ٚإتٛغط١ ٗ َكط إطنع، ٚقس ؾٗست إقبا٫ّ دٝسّا َٔ 

 أٚيٝا٤ ا٭َٛض، سٝح ٜكِٝ ٗ ٬َْٝٛ ٚسسٖا َٔ ٔػٌ إٍ غبعٌ

ٔٓ ايسضاغ١ َِٓٗ َع ع عطبٞ نجرْل أيـ ا٬٥تِٗ، ٜٚؿهٌ ا٭٫ٚز ٗ غ

ُِٜ٪ثط نجرل َٔ  َؿه١ً عٜٛك١ يٮبٜٛٔ ايعطبٌٝ إػًٌُ، سٝح 

أبٓا٥ِٗ يًسضاغ١ ٗ ايٛطٔ ا٭ّ، ٭ٕ َٓاٖر ايتعًِٝ اٯبا٤ إضغاٍ 

اإلٜطاي١ٝ ٫ تٓاغب ايطؿٌ إػًِ، َٚٔ ثِ ؾتأغٝؼ َسضغ١ تأخص 

َٓاٖر ايتعًِٝ اإلٜطايٞ بتعايِٝ اإلغ٬ّ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ إٍ دٛاض 

ٖٛ ٖسف أغاؽ يًشؿاٚ ع٢ً أبٓا٤ اؾاي١ٝ، ٚا٭َط عاد١ إٍ 

إَهاْات ٚزعِ ٚتؿذٝع نبرل ست٢ ٜتُهٔ إػًُٕٛ َٔ اؿكٍٛ 

أَا إؿطٚع ايجاْٞ  ع٢ً ا٫عذلاف ايطزلٞ َٔ اؿه١َٛ اإلٜطاي١ٝ،

ّٓ ؾٗٛ ٜتُجٌ ٗ َؿه١ً إطنع اإلغ٬َٞ ٚإػذس ايتابع ي٘،  اشلا

ٚضغِ أْٗا ح ٜؿكٌ بِٝٓٗ قطع١ أضض ًّهٗا أسس اإلٜطايٌٝ، سٝ

يٝػت نبرل٠، إ٫ أْٗا تؿهٌ عكب١ بٌ إطنع ٚإب٢ٓ ايصٟ نإ 
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بُٝٓٗا ؾٛاقٌ، ٖٚٓاى َؿاٚنات يؿطا٤ ٜهٕٛ َٔ إؿذلض أ٫ 

ُٓٗا إٍ إطنع ٚإػذس يتػاِٖ ٗ ُسٜس  قطع١ ا٭ضض ٖصٙ ٚن

اييت هب إٔ ٜهٕٛ شلا  ضغ١أْؿط١ إطنع أٚ تكبح َكطّا يًُس

اإلٜطاي١ٝ بٗا، ٚطًب بٓا٩ٖا ايصٟ ٜػاعس ع٢ً اعذلاف اؿه١َٛ 

أبٛ ؾ١ّٛ" تٛدٝ٘ ْسا٤ إٍ أٌٖ اـرل َٔ إػًٌُ  ايسنتٛض "عًٞ

ُٓ ٗا إٍ عدل اجملتُع يًُػا١ُٖ ٗ ؾطا٤ قطع١ ا٭ضض ٖصٙ ٚن

إػذس ٚإطنع يتكبح شخطّا ٕٔ ٜػاِٖ ٗ ؾطا٥ٗا عٓس اهلل، 

ٌٓ َؿه٬ت ض٥ٝػ١ٝ ٚأغاغ١ٝ تٛاد٘ اؾاي١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚ تػاِٖ ٗ س

ٗ ٬َْٝٛ اييت ّتعتدل إطنع ايط٥ٝػٞ يًجكٌ ايعطبٞ اإلغ٬َٞ ٗ 

 إٜطايٝا.

َٚع ٚدٛز َؿطٚعات َػتكب١ًٝ أخط٣ نجرل٠، إ٫ٓ إٔ ٖصٜٔ 

ُٜ عتدلإ ا٭ِٖ َٔ سٝح اؾٗٛز ٚايطاقات اييت هب إٔ إؿطٚعٌ 

ظُٖا، ّٚهٔ ٭ٟ َػًِ ٗ أٟ َهإ ٜطٜس إٔ لابصٍ أٚ تٛد٘ إلُت

ِٗ ٗ ٖصٜٔ إؿطٚعٌ ايهبرلٜٔ إٔ ٜكّٛ باإلتكاٍ َباؾط٠ ِػُٜ

 بايسنتٛض "عًٞ أبٛ ؾ١ّٛ" َسٜط إطنع اإلغ٬َٞ ٗ ٬َْٝٛ.
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 صحمة تضكيا

 1996ووّضجاٌات فتح اعالوبوه 

 

 تهتػب ٖصٙ ايطس١ً أ١ُٖٝ خاق١ ٫ضتباطٗا عسخ تاضىٞ

 ّ. 1435أٜاض  29نبرل أ٫ ٖٚٛ ؾتح ايكػطٓط١ٝٓٝ ٗ 

ٚيكس زضز سعب )ايطؾاٙ( ع٢ً إسٝا٤ ٖصٙ ايصنط٣ نٌ عاّ َٔ 

 خ٬ٍ إقا١َ َٗطدإ ندِ ٗ اغتاْبٍٛ وهطٙ ٦َات اٯ٫ف.

 :يكا٤ات ايتذُعات اإلغ١َٝ٬ 

ٚقس غبل إٗطدإ يكا٤ات ايتذُعات اإلغ١َٝ٬ ٗ ايعامل، 

ٕٚ ٚقهاٜا ايعامل اإلغ٬َٞ ٚأقسضٚا ْاقـ ؾٝ٘ اؿانطٕٚ ؾ٪

 بصيو بٝاّْا.

ٚقس أقاّ سعب ايطؾاٙ ايذلنٞ شلصٙ إٓاغب١ سًكات عح ٚسٛاض 

سٍٛ ايكهاٜا اإلغ١َٝ٬ اشلا١َ )غٝاغ١ٝ ٚإع١َٝ٬ ٚاقتكاز١ٜ 

ٚط٬ب١ٝ( عكست ادتُاعات ٗ ايّٝٛ ايػابل يًُ٪ُط، سهطٖا 

 َٓسٚبٕٛ َٔ نٌ أما٤ ايعامل:

غ١ٜٛٝ ايذلن١ٝ، ايعامل ايعطبٞ، ؾب٘ ايكاض٠ اؾُٗٛضٜات اٯ

اشلٓس١ٜ، ٚأقطاض أٚضٚبا ايػطب١ٝ ٚايؿطق١ٝ، إناؾ١ إٍ ٖجًٌ عٔ 

 اؾايٝات اإلغ١َٝ٬ ٗ أما٤ ا٭ضض.

 :ن١ًُ أضبهإ ٗ َٗطدإ ايؿاتح 

ٚيكس اغتٌٗ ا٭غتاش "لِ ايسٜٔ أضبهإ" إٗطدإ بايه١ًُ 

 ايتاي١ٝ:

ٔ ٬َعب عاق١ُ ايسْٝا )ايّٝٛ مٔ ٗ أندل ًَعب َ

اغتاَبٍٛ، ٖٚصٙ إٛدات َٔ ايػٌٝ ايبؿطٟ قس ادتُعٛا ٗ ٖصا 
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إهإ ي٬ستؿاٍ َٓاغب١ ع١ُٝٛ ٗ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ أ٫ ٖٚٞ ؾتح 

اغتاَبٍٛ اييت ٫ َجٌٝ شلا ٗ تاضٜذ ايبؿط١ٜ بكٝاز٠ ايؿاتح ايعِٛٝ 

  ّ. 1453ايػًطإ قُس ايؿاتح عاّ 

غب١ ايؿتح ايعِٛٝ ٚؾتٛسات دسٜس٠ إْٓا ْعٝـ ايّٝٛ َٓا

 ٜٓتٛطٖا ؾعبٓا.

ٚإْٓا يع٢ً ٜكٌ بإٔ اٯخطٜٔ ٖٔ ٜكًسٕٚ ايػطب ٫ 

ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜعٝؿٛا َجٌ ٖصٙ ايًشٛات.. َع ٖصٙ اؿؿٛز 

ايهبرل٠.. ؾِٗ ٫ وًُٕٛ َعاْٞ ايؿتح ٫ٚ ٜعٝؿٕٛ أؾٛام ايؿاؼٌ، 

ؿتح ٖٛ ايؿباب إٕ ايؿباب ايٛط:ي ايصٟ وٌُ ٗ قسضٙ عكٝس٠ اي

 ايصٟ آَٔ ٚتؿاعٌ ٚعٌُ ع٢ً إبطاظ ٖصا إؿٗس ايعِٛٝ.

 أٜٗا ا٭خ٠ٛ ا٭ععا٤..

قٓسّ ؾهطٟ ٚاَتٓاْٞ إٍ ْٝع ايهٝٛف ٚاؿانطٜٔ أٚنصيو 

ايصٜٔ َٮٚا ٖصٙ ايػاسات ي٬ستؿاٍ بصنط٣ ايؿتح إبٌ ٚإسٝا٤ 

ٖصٙ اي١ًًٝ ٗ ٖصا إهإ.. َٚط٠ أخط٣ أضسب بهِ ٗ ٖصٙ ايبًس 

ايععٜع اغتاَبٍٛ ٚقس أض٣ دع٤ّا نبرلّا َٔ ٖصا إًعب ايهبرل قس 

اَتٮ َٔ قبٌ ا٭خٛات ايػٝسات ٚقس سهطٕ ي٬ؾذلاى بإسٝا٤ ٖصٙ 

 ايصنط٣ ايهط١ّ َع إخٛاِْٗ إ٪ٌَٓ.

 أٜٗا ا٭خ٠ٛ ا٭ععا٤..

إٕ ّٜٛ ؾتح اغتاَبٍٛ ٜعتدل َٔ ا٭ٜاّ ايػعٝس٠ اييت وتؿٌ بٗا 

ٔ ٗ اغتاَبٍٛ متؿٌ ايّٝٛ بٗصٙ إٓاغب١ ايعامل اإلغ٬َٞ. ٚم

ٜؿاضنٓا سٛايٞ َا٥يت ؾدك١ٝ نبرل٠ َٔ ٖجًٞ ب٬زْا 

( ًَٝاض َػًِ َٔ أما٤ 1.5اإلغ١َٝ٬ ايععٜع٠، ِٖٚ ّجًٕٛ )

إعُٛض٠، ٫ٚ ٜػع:ي ٗ ٖصٙ ايًشٛات اجملٝس٠ إ٫ إٔ أقسّ شلِ دعٌٜ 

 ؾهطْا ْٚطسب بِٗ ٗ ٚطِٓٗ.
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يٓازض٠ س ايؿاتح ْتب٢ٓ ٖصٙ ايؿهط٠ اٚمٔ أسؿاز ايػًطإ قُ

تهٕٛ زٚي١ َٔ زٍٚ ايعامل ايجايح،  ْٚعًٔ إٔ تطنٝا اؾسٜس٠ ئ

سٝح أْٓا ْؿعط بإٔ ع٢ً نٛآًٖا َػ٪ٚي١ٝ نبرل٠ يذلاخ زٚي١ 

إغ١َٝ٬ عا١ٕٝ، ٫ٚ ْػتُع إٍ أقٛاٍ َٔ واٍٚ سكط أؾ٦ستٓا 

 ٚأؾهاضْا ٗ ظٚاٜاِٖ احملسٚز٠.

١َُٛٓ َٚتٓاغك١ ؾُٝا بٝٓعا ع٢ً  ٭ٕ اؾٗات اييت تًُٛٓا

ايكعٝس ايعإٞ ٚقس ضتبت نٌ ؾ٤ٞ، ٚتكّٛ بتطبٝل بطافٗا بؿهٌ 

َسضٚؽ. ؾإْٓا إشا قُٓا بايعٌُ بؿهٌ فعأ ٚخككٓا ايٛقت يػُاع 

َؿانًٓا ؾك٘ ؾإْ٘ يٝؼ بإَهآْا إٔ مكل ايتؿٛم ع٢ً ٖصٙ 

١ ْػرل ٚدٗايك٣ٛ إٓػك١ ٚإدطط١ نسْا. ٚيصيو هب عًٝٓا إٔ 

ْؿاطٓا، ٚإٔ ْكّٛ بٓؿاطات كطط١ َتٓاغك١ َٚٓت١ُٛ، ٭ٕ 

ايػطب ٜبصٍ دٗٛزّا نبرل٠ يتشكٝل َكاؿ٘، ٚمٔ نعامل 

إغ٬َٞ أعتكس بأْٓا عاد١ َاغ١ إٍ ؼٌٜٛ قٛتٓا إٍ ق٠ٛ َٓػك١ 

ٚتٓؿٝص ْؿاطاتٓا بؿهٌ َٓتِٛ، مٔ ايّٝٛ ْعًِ أْ٘ ع٢ً ٚد٘ 

دس ػُعات إغ١َٝ٬، تٛدس َا٥تا زٚي١، ٚٗ نٌ زٚي١ تٛا٭ضض 

أْتِ ٖجًٛ ٖصٙ ايتذُعات.. ٗ أَرلنا ٜٛدس تػع١ ٬ٌَٜ َػًِ، 

 45ًَٕٝٛ َػًِ، ٚٗ غطب َٓطك١ ا٭ٚضاٍ  15ٚٗ ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ 

ًَٕٝٛ َػًِ.. إْٓا ْطغب ٗ إٔ ْٛسس ٖصٙ ايهت١ً، ٚإٔ ْعٜس َٔ 

ؾعٛضْا ٚٚعٝٓا، ٚإٔ ْكبح أقٜٛا٤ يهٞ ْعًٞ ن١ًُ اؿل ع٢ً ٚد٘ 

صٙ ا٭ضض. ٚنًُا اظزاز ٚعٞ ايتذُعات اإلغ١َٝ٬ ؾإٕ ايعامل ٖ

اإلغ٬َٞ غٝعزاز ق٠ٛ، ٚيهٔ مٔ ْعًِ إٔ ايك٠ٛ ا٭غاغ١ٝ ٖٞ ايك٠ٛ 

ٚمٍٛ قٛتٓا ٚٚعٝٓا إٍ ق٠ٛ ٚمٔ إشا مل ْكبح أقٜٛا٤ ايػٝاغ١ٝ، 

َٚٔ ٖصا إٓطًل غٝاغ١ٝ ؾإْٓا ئ ْػتطٝع إٔ ْعًٞ ن١ًُ اؿل. 

ـ أٟ اإلزاضات اؿان١ُ ٗ ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ ـ  ؾإٕ ايك٣ٛ اإلغ١َٝ٬
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هب إٔ تكٌ إٍ ايٛعٞ اإلغ٬َٞ. َٚٔ ايٓاس١ٝ ايػٝاغ١ٝ هب إٔ 

ْكّٛ بتشكٝل ايٛسس٠ اإلغ١َٝ٬، ٚاؿُسهلل ؾإْ٘ ضغِ نٌ ايعطاقٌٝ 

ُٚنعت ٗ ٚد٘ إػًٌُ ٗ أما٤ ايعامل ؾإِْٗ قس تٛقًٛا إٍ  اييت 

أْ٘ هب عًٝٓا إٔ ْػتجُط ٖصا ايٛعٞ ايٛعٞ اي٬ظّ ٗ ٖصٙ ايؿذل٠، ٚ

 َٔ أدٌ ؼكٝل ايٛسس٠ اإلغ١َٝ٬.

إٕ ٖصا إ٪ُط ٜكّٛ بٓؿاطات٘ َٓص ٔػ١ أعٛاّ، ٚقس خطا 

خطٛات ٚاغع١ مٛ ؼكٝل ايٛسس٠.. ٚقس مت إْؿا٤ غهطتاض١ٜ عا١َ 

يًُ٪ُط ٚغٓكّٛ َٔ اٯٕ ٚقاعسّا بٓؿاطات كطط١ ٚقس ٚنعٓا 

 خط١ عٌُ غ١ٜٛٓ...( اْت٢ٗ.مثا١ْٝ فا٫ت يٓؿاطاتٓا ٚ

 

 واسا تعين سكضى فتح القغطٍطيٍية؟

 

ٛٓز إػًُٕٛ إٔ وتؿًٛا َٓاغبات كتًؿ١، بعهٗا ٜػتشل  تع

ٚبعطٗا اٯخط ٫ ٜػتشل ا٫ستؿاٍ. ٚإشا ناْت ايصنطٜات تكّٛ 

َكساض َا خًٓؿت َٔ أثط َٚا تهطٓضت ع٢ً قؿش١ ايتاضٜذ َٔ أسساخ، 

س ايؿاتح ايعجُاْٞ )قُس ايؿاتح( ؾإٕ ؾتح ايكػطٓط١ٝٓٝ ع٢ً ٜ

ٗ نتاب  دسٜس٠ّ ٜعتدل َٔ أِٖ ا٭سساخ اييت ؾتشت قؿش١ّ

 ايتاضٜذ، بٌ ٗ غذٌ اؿهاض٠ اإلْػا١ْٝ.

بصٍ إػًُٕٛ قا٫ٚت عس٠ يؿتح ايكػطٓط١ٝٓٝ، يهٓٗا 

ناْت تػتعكٞ ع٢ً ايؿاؼٌ َتشك١ٓ خًـ أغٛاضٖا، خاق١ ٚإٔ 

 ١ٜ1328، إٍ إٔ نإ ايعاّ ايعطب مل ٜأيؿٛا بعس اؿطب ايبشط

٬َٝز١ٜ، سٝح عدل ا٭تطاى ايعجُإْٝٛ بكٝاز٠ "غًُٝإ ؾاٙ" َهٝل 

ايسضزٌْٝ، ٚنإ شيو إٜصاّْا بٛنع أقساَِٗ ع٢ً أضض أٚضٚب١ٝ َٔ 

د١ٗ ايؿطم بعس إٔ اقتشُٗا إػًُٕٛ بكٝاز٠ "طاضم ابٔ ظٜاز" َٔ 
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إش إٔ .. هبرلاي عٓاٙٚنإ شلصا ايعبٛض ـ عبٛض ايسضزٌْٝ ـ َ ايػطب.

ٌ واضبٕٛ إػًٌُ ٗ اؿ٬ُت ايكًٝب١ٝ ا٭ٚضٚبٌٝ ناْٛا َٔ قب

اْتكًت اؿطب إٍ  ع٢ً أضض إػًٌُ، ٚيهٔ بعس عبٛض ايسضزٌْٝ

ٞ ا٭ٚضبٌٝ أْؿػِٗ ؾاقتشُت عًِٝٗ زٜاضِٖ قطاب١ غتُا١٥ أضان

 عاّ.

ٚبعس َطٚض ايسضزٌْٝ أٜاّ ايػًطإ "َطاز ا٭ٍٚ" تابع ايؿاؼٕٛ 

ز ايْٝٛإ ؾؿتشٖٛا، ٚبعسٖا َِٗ ؾٝعٗس "َطاز ايجاْٞ" إٍ ب٬تكٓس

عاقُتِٗ إٍ )أضز١ْ( بعس إٔ ناْت عاقُتِٗ )بٛضق١(  ْكًٛا

ٚشيو ست٢ ٜهٕٛ َطنع ايسٚي١ قطٜبّا َٔ ايؿاط٧ ا٭ٚضٚبٞ ايصٟ 

 ؾٝ٘ ايؿتٛسات، ٚست٢ ٦ٜٝٗٛا يؿتح ايكػطٓط١ٝٓٝ شاتٗا. ُتٓس

يس "قُس ايؿاتح" ٗ بٛضق١، ٬َٝز١ٜ( ٚ 1430ٚٗ تًو ايؿذل٠ )

إٍ أبطع ا٭غاتص٠ سٝح أتكٔ ا٭زب  "َطاز ايجاْٞ"ؾعٗس ب٘ أبٛٙ 

ْ٘ ٫ بس يًؿباب َٔ إتكإ ٔسِطؾ١ ٚاؿطب. ٚنإ عاز٠ ايعجُاٌْٝ أ

ُٓطؽ "قُس"َا، ٖٚهصا اسذلف  باإلزاض٠  قٓب إساؾع ٚبطع ؾٝٗا. ٚ

ٍٓ ؼت إؾطاف نباض اإلزاضٌٜ َػ٪ ٚي١ٝ اؿهِ ٗ ٚاؿهِ سٝح تٛ

َٓطك١ "َازٜػا" قطب "أظَرل" اؿاي١ٝ. ٕٚا بًؼ ايػابع١ عؿط٠ َٔ 

عُطٙ تٓاظٍ ي٘ أبٛٙ "َطاز ايجاْٞ" عٔ ايػًط١ٓ ٚغًُٓ٘ ظَاّ اؿهِ 

 ٚعاز إٍ بٛضق١.

ٕٓا أزضى ايكطب ٚاجملط ٚايبٝ عْطٕٝٛ إٔ اؿهِ آٍ إٍ ؾاب ٚ

 ٔ سطب عًٝ٘،ٜاؾع يٝػت ي٘ خدل٠ ٚايسٙ "َطاز ايجاْٞ" تأٖبٛا يؿ

ؾهتب إٍ ٚايسٙ إٔ ٜعٛز َهاْ٘ جملاب١ٗ ا٭عسا٤، ؾطؾض "َطاز ايجاْٞ" 

ع٢ً أغاؽ أْ٘ ؽ٢ًٓ عٔ ايػًط١ ْٗا٥ّٝا، عٓسٖا نتب إيٝ٘ ٚيسٙ 

"قُس" ٜكٍٛ: إٕ نٓت أْت ايػًطإ ؾاسهط يتساؾع عٔ 

غًطٓتو.. ٚإٕ نٓت أْا ايػًطإ ؾإْٞ آَطى إٔ تعٛز يتػتًِ َٗاّ 
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عٓسَا مل هس بسّا َٔ اؿهٛض. ؾعاز إٍ َهاْ٘ ٚ ايسؾاع عٓٗا.

ٚساضب ا٭عسا٤ ٚاغتطاع إٔ ٜتػًب عًِٝٗ ٜٚسسطِٖ. ٚنإ قبٌ 

ضنعتٌ ٚزعا اهلل إٔ ٜطظق٘ ايؿٗاز٠، ٚبعس عكط إعطن١ قس ق٢ًٓ 

شيو ايّٝٛ، ٚبعس إٔ ؼكل ي٘ ايٓكط، نإ هٍٛ ٗ َٝسإ إعطن١، 

ٔٓ، ؾاْطًل إيٝ٘ ُبٓذس ٙ، َٚا إٕ ام٢ٓ إيٝ٘ ست٢ زلع قٛت دطٜح ٦ٜ

عادً٘ بطع١ٓ َٔ خٓذطٙ ٗ قسضٙ، ٚقه٢ ؾٗٝسّا ٗ َٝسإ 

  إعطن١، ٚيصا ٜػ٢ُ )َطاز ايؿٗٝس(.

ٚبعس إٔ اغتتٓب ي٘ ا٭َط بعس ايٓكط ا٭ٍٚ أخص "قُس" ٜػتعٓس 

يؿتح ايكػطٓط١ٝٓٝ، ؾٛغع ايططم ٚعٓبسٖا، ٚزٓعِ اؾػٛض 

ٌُٓ ثكٌ إساؾع ايهد١ُ اييت  أعٓسٖا يسٓى أغٛاض يتػتطٝع ؼ

ايكػطٓط١ٝٓٝ، ٚنإ أندلٖا )ؾاٖٞ( َٔ ايهدا١َ عٝح نإ 

ٕٓا أٜكٔ إٔ ؾعب٘ َػتعس يًُعطن١  هٓطٙ غبعٕٛ ظٚدّا َٔ ايبكط. ٚ

ساقط ايكػطٓط١ٝٓٝ ٚدعٌ ْطام اؿكاض  َتآيـ َتهاتـ،

بٓؿط  إهطٚب ٜأخص ؾهٌ ن١ًُ )قُس( شيو إٔ ضغٍٛ اهلل 

يكػطٓط١ٝٓٝ، ؾٓعِ ا٭َرل أَرلٖا، ْٚعِ بؿتشٗا ؾكاٍ: ))غتؿتح ا

ّ ث٬ث١ ٚٔػٌ َّٜٛا، ٚتػطب ايػأ. ٚاغتُٓط اؾٝـ شيو اؾٝـ((

إٍ اؾٝـ، ؾعاز قُس ايؿاتح إٍ ؾٝد٘ )آم سلؼ ايسٜٔ( ٜػأي٘ 

ل ٖٛ ٚدٝؿ٘ ايك١ً باهلل، عًٝ٘ بإٔ ٜٛٓثإٔ ٜسٓي٘ ع٢ً كطز، ؾأؾاض 

يٝايٝٗا بتٗذس  ٚشيو بإٔ ٜكّٛ اؾٝـ نً٘ ث٬ث١ أٜاّ ٜٚكّٛ

إٍ دٓٛزٙ، ٚبعس ايّٝٛ ايجايح  ؾؿعٌ اؾٝـ نً٘ َٔ قازت٘ ٚزعا٤،

َٓا  أز٣ اؾٝـ ق٠٬ ايؿذط ْاع١، ٚتٓهطعٛا إٍ اهلل إٔ ٜٓكطِٖ، إ

بإٔ ٜػتؿٗسٚا ٗ غبًٝ٘ أٚ إٔ ٜهْٛٛا ايؿاؼٌ ايصٜٔ عٓاِٖ 

٬َٝز١ٜ..  1453أٜاض  29ٚنإ شيو ّٜٛ ايج٬ثا٤ ايطغٍٛ ببؿاضت٘، 

 سأ اشلذّٛ بٗتاف ٜطززٙ اؾٝـ نً٘ ))اهلل أندل اهلل أندل((.ٚب
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ٚؼطنت إساؾع ايجك١ًٝ، ٚايك٬ع إتشطن١، ٚايسبابات 

١ٓٝ بإٛاز غرل إؿتع١ً،  ٜسؾع نٌ شيو ضداٍ َ٪َٕٓٛ اـؿب١ٝ إطً

قسقٛا بٝعتِٗ هلل ٚأخًكٛا قًٛبِٗ ي٘. ٚبسأت إساؾع تسى اؿكٔ 

ضإ سإٔ ٜؿتح ثػط٠ ٗ أسس اؾ ؾاٖٞ(ايكاَس، ٚاغتطاع إسؾع )

طب َٔ خ٬شلا مثا١ْٝ َٔ اجملاٖسٜٔ ؾاؾتبهٛا َع سا١َٝ ػت

اؿكٔ، ٚغاضع ٚاسس َِٓٗ إٍ أع٬ٙ سٝح اْتعاع عًِ اإلَدلاطٛض  

قػطٓطٌ ٚضٓنع َهاْ٘ عًِ اإلغ٬ّ ))٫ إي٘ إ٫ اهلل قُس ضغٍٛ 

زخٌ اهلل(( ٚاغتؿٗس َهاْ٘، ٖٚٛ ٜسع٢ )أبٛ باطً٘ سػٔ(، ٚ

إػًُٕٛ اؿكٔ ٚساضبٛ ايبٝعْطٌٝٓٝ زاخً٘ ٚاغتطاعٛا إٔ 

ٜٗعَِٖٛ ٚإٔ وتًٓٛا ايكػطٓط١ٝٓٝ، ٚقس ُقتٌ ٗ ٖصٙ إعطن١ 

 اإلَدلاطٛض قػطٓطٌ ْؿػ٘، ٚنإ آخط ا٭باطط٠ ايبٝعْطٌٝ.

ٓٚ َا عًُ٘ "قُس ايؿاتح" إٔ سٍٛ أندل نٓٝػ١ ٗ  ٍنإ أ

١ٜ قٛؾٝا" ايصٟ بكٞ َػذسّا إس١ٜٓ إؿتٛس١ إٍ داَع، ٚنإ "آ

 1928ا٭ضبع ست٢ عاّ تكاّ ؾٝ٘ ايك٠٬ ٜٚطتؿع اٯشإ َٔ َآشْ٘ 

ٛٓي٘ َكطؿ٢ نُاٍ )أتاتٛضى( إٍ َتشـ. ٚأقبشت َآشْ٘  سٝح س

بهُا٤ قُا٤، ٫ تطغٌ أشاّْا، ٫ٚ تػُع ْسا٤ إكًٌ ٚإتبٓتًٌ. أَا 

إلغ٬ّ ايهبرل، إس١ٜٓ ْؿػٗا ؾكس زٓلاٖا ايؿاتح )إغ٬ّ ـ بٍٛ( أٟ ا

 َٚٓٗا أقبشت اٯٕ )اغتٓبٍٛ( بعس إٔ سٓطؾٗا ا٭ٚضٚبٕٝٛ.

أخص "قُس ايؿاتح" أٖبت٘ يٝهٌُ ايؿتح باػاٙ  1481ٚٗ عاّ 

ِٓ زٓغ٘  ي٘ طبٝب٘ ايٝٗٛزٟ، ضَٚا ْؿػٗا، ؾعادً٘ ا٭دٌ ْتٝذ١ غ

ِٓ َؿاضٜع٘ اييت ضزلٗا يطؾع١ أَت٘  َؾُكتٌ ـ ضٓ٘ اهلل ـ زٕٚ إٔ ٜت

   (.206كسض ف١ً ا٭َإ ايعسز: )إ ٚزٜٓ٘.
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 صحمة إىل حمب الؾّباء

 1/3/1996وخطبة اجلىعة يف وغحز الفضقاُ 

 

قُٓا بطس١ً عا١ًٝ٥، ضاؾكت:ي  1996ٗ َطًع ؾٗط آشاض َٔ ايعاّ 

ؾٝٗا ظٚديت ٚاب:ي غامل ٚبعض ا٭خ٠ٛ إٍ سًب، ظضْا خ٬شلا أؾطاز 

 عا١ً٥ ٜهٔ ٚٗ َكسَتِٗ ا٭غتاش أٌَ ٜهٔ.

ا َسٜط أٚقاف سًب ا٭ر ايععٜع ايسنتٛض قُس قٗٝب ظضْ-

 ايؿاَٞ.

 كٝٓا عسزّا َٔ ايؿعايٝات ايػٝاغ١ٝ ٚا٭١َٝٓ ٗ إس١ٜٓ.تيٚا-

٫سٛٓا ٗ سًب سطن١ّ ْاؾط١ّ ع٢ً قعٝس بٓا٤ إػادس -

 ٚع٢ً أع٢ً إػتٜٛات ٚأضق٢ ايُٓاشز اشلٓسغ١ٝ ٚيٝػت ٖصٙ ٚاٖط٠ّ

طٜك١، ؾٗٞ َس١ٜٓ ايعًِ ٚايعًُا٤، غطٜب١ّ ع٢ً إس١ٜٓ اإلغ١َٝ٬ ايع

 غٛا٤ َِٓٗ ايطبإْٝٛ أٚ عًُا٤ ايؿطٜع١.

ٚأقٓط أعٝٓٓا تِٓٛٝ سؿٌ ؽطٜر يعسز ٖٚا أغعسْا ٚظاز غطٚضْا 

نبرل َٔ ايؿباب سؿ١ٛ ايكطإٓ ايهطِٜ عهٛض ٚظٜط ا٭ٚقاف 

 "عبساجملٝس ايططابًػٞ".

 تتٛغ٘ سًب ٚع٢ً أسس َطتؿعاتٗا قًع١ سًب ايؿٗرل٠.-

ٖاي١ َٔ ً٘ َػذس ايٓيب )ظنطٜا عًٝ٘ ايػ٬ّ( ايصٟ ُتًٛٓ ظضْا

اـؿٛع، سٝح أزٜٓا ق٠٬ ايعؿا٤ ٚايتكٝٓا أسس ايعًُا٤ ايطباٌْٝ 

ؾٝ٘، نُا ظضْا نطٜح ايؿٝذ "قُس ايؿاَٞ" ٚقطأْا ع٢ً ضٚس٘ 

 ايؿاؼ١ ضٓ٘ اهلل ض١ٓ ٚاغع١.
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 :ٕخطب١ اؾُع١ ٗ َػذس ايؿطقا 

قٗٝب ايؿاَٞ"... إٕ نإ غأي:ي ايسنتٛض ايؿٝذ "قُس 

ٟٓ َاْع َٔ إيكا٤ خطب١ اؾُع١ ٗ َػذس ايؿطقإ، ايصٟ ىطب  يس

 ٖٛ ؾٝ٘ عاز٠، ؾكًت ٜػعسْٞ شيو ٚع٢ً ايطسب ٚايػع١.

نإ إػذس ٖت٦ًّا بإكًٌٓ سٝح سهطت نجرل َٔ 

 ايؿعايٝات ايع١ًُٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٭١َٝٓ.

ا٭١َ  ت ؾٝٗا ايتشسٜات اييت تٛاد٘أيكٝت خطب١ تٓاِٚي

ي١ًُٓٝٗ اإلغ١َٝ٬ ايّٝٛ، ٚاييت تػع٢ إٍ تطنٝعٗا ٚإخهاعٗا 

 إعاز١ٜ.

ؾايتشسٜات ا٭َرلن١ٝ، ٚايتشسٜات ايك١ْٝٛٝٗ، ٚؼسٜات 

اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، ٚايتشسٜات ا٫قتكاز١ٜ، ٚايجكاؾ١ٝ، ٚايعػهط١ٜ.. 

 ٚغرلٖا.

ٚزعٛت إٍ ْبص اـ٬ؾات، ٚا٫دتُاع ع٢ً اإلغ٬ّ زٜٔ ايٛسس٠ 

 ٠ ٚاؿط١ٜ.. ٚزٜٔ ايعٓع٠ ٚايهطا١َ.ٚايكٛ

ٚأخرلّا سٝٝت َٛقـ غٛضٜا ايكاَس ٗ َٛاد١ٗ ايعطبس٠ 

ٛت اؾُٝع ي٬ضتؿاع إٍ َػت٣ٛ اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚا٫غتهباض ايعإٞ، ٚزع

  غ٬ّ خطابّا ٚأزا٤ّ ٚغًٛنّا َٚعطؾ١..اإل
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 صحمة إىل دوؾق

 1996واملؾاصكة يف دوصات تأِين األئىة واخلطباء 

 

ٝت زع٠ٛ َٔ "فُع أبٛ ايٓٛض اإلغ٬َٞ" ٗ زَؿل إليكا٤ تًك

بعض احملانطات ٗ ايسٚض٠ اييت ٜكُٝٗا اجملُع يٮ١ُ٥ ٚاـطبا٤ 

 َٔ عسز َٔ ايسٍٚ اٯغ١ٜٛٝ.

اْتكًٓا بايػٝاض٠ إٍ ايعاق١ُ ايػٛض١ٜ بطؾك١ ظٚديت ٚاب:ي 

 غامل، ٚعسز َٔ ا٭خ٠ٛ، سٝح ْعيٓا ٗ ؾٓسم ب٬ظا..

نإ َٛعس إيكا٤ قانط٠ ٗ إسس٣  19/6/1996ٗ قبٝش١ 

ُٓ  ع..قاعات اجمل

نإ َٛنٛع احملانط٠ ٜسٚض سٍٛ "اإلؾهايٝات اييت ٜػببٗا 

)ْل احملانط٠ َجبت ٗ نتابٞ  .غٝاب إطدع١ٝ اإلغ١َٝ٬ ايطاؾس٠ إطؾس٠"

  اؾسٜس ـ مٛ قش٠ٛ إغ١َٝ٬ ع٢ً َػت٣ٛ ايعكط(.

ٓٓا بهٝاؾ١ زلاس١ إؿيت ايع اّ يًذُٗٛض١ٜ بعس احملانط٠ ن

ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ ايؿٝذ "أٓس نؿتاضٚ" ٚابٓ٘ ايسنتٛض "قُٛز 

ُٓ ع، ٚقس سهط ايػسا٤ عسز َٔ ايؿدكٝات نؿتاضٚ" ض٥ٝؼ اجمل

ٚايؿعايٝات نإ َِٓٗ )ايػٝس نطأٜ إسٜط ايػابل يٮَٔ ايكَٛٞ 

 ٗ عٗس ْٝهػٕٛ( ٚايصٟ اعتٓل اإلغ٬ّ ٚأقبح ازل٘ "عبساؿل".

 سٜح ٚتٓاٚيٓا َٛنٛعات ؾت٢..ػاشبٓا أططاف اؿ

َٔ شيو قٛي٘ بأْ٘ نإ ٜعاْٞ َٔ ايكساع ايٓكؿٞ 

(MIGRAN ٘ٚناْت اٯ٫ّ ؾسٜس٠ ٫ تطام بايطغِ َٔ اغتعُاي )

أسسخ ايع٬دات. ؾعٓسَا ؾطح اهلل قسضٙ يإلغ٬ّ َٓص غٓٛات، 

ايؿطٜؿ١، ؾٛقع بكطٙ ع٢ً سسٜح  ٚنإ ٜكطأ ايكطإٓ ٚا٭سازٜح
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٫ ٜٓطل عٔ  ٍ ٗ ْؿػ٘: )إٕ قُس ))قَٛٛا تكشٛا(( ؾكا

اشل٣ٛ.. ٚإْ:ي غأعاجل قساعٞ بايكّٛ( قاٍ: )بسأت بايكّٛ 

ٞٓ ؾٗط إ٫ ٚايكساع قس اختؿ٢  ٚاإلؾطاض ع٢ً اـهطٚات، ٚمل ّٓط عً

 ٚأقبح ٗ خدل نإ ٚاؿُسهلل ضب ايعإٌ(.

ُٓ ع سؿٌ اختتاّ، سهطٙ ٗ ْٗا١ٜ ايسٚض٠ ايتأ١ًٖٝٝ أقاّ اجمل

 ٚعسز َٔ عًُا٤ غٛضٜا، ٚأيكٝت خطابّا ؾهطت ؾٝ٘ زلاس١ إؿيت

ُٓ ع ايٓٛض ٖصٙ إبازضات ايطٝب١، ٚزعٛت ا٭١ُ٥ ٚاـطبا٤ إٍ إٔ جمل

م يإلغ٬ّ ٜسعٕٛ إٍ غبٌٝ ضبِٗ باؿه١ُ ِسٜهْٛٛا ضغٌ خرل ٚٔق

 ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ.

ُٓ ع، ٚيكس قًسْٞ زلاس١ إؿيت ٗ ختاّ ا٫ستؿاٍ ٚغاّ اجمل

 ًذُٝع باـرل..ؾؿهطت ي٘ ٚزعٛت ي

 

 صحمة إىل عويغضا

 املمتقى الغادؼ لضابطة وغمىي عويغضا

 1996عاً 

 

ٗ إسس٣ إٓتذعات اؾب١ًٝ إط١ً ع٢ً عرل٠ "ْٝٛؾاتٌٝ" 

َُػًُٞ غٜٛػطا ًَتكاٖا ايػٟٓٛ ايػازؽ ٗ ايؿذل٠  أقاَت ضابط١ 

غتُدل إانٞ ؼت  29إٍ  27ْازٟ ا٭ٍٚ إٛاؾل  16إٍ  14َٔ 

ٖٕؾعاض   َٕ ََٖصا ٔإ ِٗٔسٟ ايُكِطَآ ًٖٔتٞ َٜ َٞ ٔي ٖٔ ..ُّ َٛ ٚقس   .{9:اإلغطا٤} َأِق

ؾاضى ٗ إًتك٢ ايػٟٓٛ يًطابط١ ايصٟ سهطٙ عٓس٠ ٦َات َٔ 

إػًٌُ ايػٜٛػطٌٜ ٚإكٌُٝ ٗ غٜٛػطا ٚيؿٝـ َٔ ايعًُا٤ 

بعض  ع٠ٚ٬ ع٢ً ٚإؿهطٜٔ ايصٜٔ ٚؾسٚا َٔ أقطاض كتًؿ١،
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ٓٓاع ايكطإ، كٌُٝ ٗ غٜٛػإ طا، ٚنإ َٔ أبطظ اؿهٛض: ايؿٝذ َ

نتٛض ظغًٍٛ ايٓذاض، ٚا٭غتاش نُاٍ سٚايسنتٛض أٓس ايطاٟٚ، ٚاي

اشلًباٟٚ، ٚايسنتٛض ٖاْٞ ضَهإ، ٚايؿٝذ ٜٛغـ إبطاّ، ٚايؿٝذ 

  و٢ٝ بإغ٬َ٘ ٚغرلِٖ.

 

 اع القطاُ وعالقة القضآُالؾيذ وٍّ

 ةوالكتب الغىاوية بالغٍّ

 

ٓٓٗ قانط٠ عٔ "  ١"ع٬ق١ ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ بايػ

ٓٓ ا٭غتاش ظاَع١ اإلَاّ "قُس بٔ غعٛز" ) اع ايكطإ"ؼسخ ايؿٝذ "َ

ٕ ٖٛ ن٬ّ اهلل إٓعٍ ع٢ً ؾكاٍ: )إٕ ايكطآ (اإلغ١َٝ٬ ٗ ايطٜاض

ُٕضغٛي٘ َََت، ٚا ِٔ قطأ ٜكطأ قطآّْا. ٚايهتب ايػُا١ٜٚ عبس بت٬ٚت٘. ٖٚٛ 

ػٛٙ إٍ ايٓاؽ، ٖٚٞ ًَُٔٝبً٘ ٔيُغِٚس٢ ب٘ إٍ ُضا٭خط٣ ٖٞ ن٬ّ اهلل، َأ

َُ َٓٓبَعَتغرل  َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ  ١ ٖٞ َا ُأٔثَط عٔ ايٓيب س بٗا، ٚايػ

ٓٓ ١ َا ٜتعًل بايتؿطٜع، َٚٓٗا َا تكطٜط أٚ قؿ١، ٖٚٓاى َٔ ايػ

 ٜتعًل َهاضّ ا٭خ٬م.

َٚٔ أضنإ ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ إٔ ت٪َٔ بٗصٙ ايهتب ٚاييت 

ٗا: ايكطإٓ، ٚقشـ إبطاِٖٝ، ٚايتٛضا٠، ٚايعبٛض، ٚاإللٌٝ، ط َٓٔنُش

ٛ٘ ٗ ايكسٚض، ِؿٚقس تهؿٌ اهلل بٛقٍٛ ايكطإٓ ايهطِٜ إٍ ايٓاؽ ٚٔس

، ٚبُٓا ايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣ ٚقًت عٔ ططٜل ا٭سباض ٚايطٖبإ

ََ ٓاٙ ِبٚقس تعطنت يًتشطٜـ، ٚيٝػت قطع١ٝ ايجبٛت، ٚايكطإٓ 

٘ ٚتعاٍ، ٖٚٛ ٚسٞ اهلل بُٝٓا ايػ١ٓ َٚعٓاٙ َٔ عٓس اهلل غبشاْ

ُٜعطف  َعٓاٖا َٔ عٓس اهلل ٚيؿٛٗا َٔ قٍٛ ايطغٍٛ  أَا َا 
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ٌُباؿسٜح ايكسغٞ، ؾٝكاٍ: قاٍ  َِٔج  : ))ؾُٝا ٜطٜٚ٘ عٔ ضب٘(( ٖٚٛ 

ُٜٓػب إٍ اهلل، َجٌ إٔ ٜكٍٛ اهلل تعاٍ ع٢ً اؿسٜح ، ٚيهٔ َهُْٛ٘ 

١ٓٓ ٫ ؽطز عٔ أْا عٓس سػٔ ٚٔ عبسٟ بٞ((، ))يػإ ضغٛي٘:  ٚايػ

 ث٬خ.

 يًكطإٓ، ٖٚصا ٗ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ. ١إَا إٔ تهٕٛ َٛأؾَك-1

2-ٓٝ َُب ١ ٕا دا٤ ٗ ايكطإٓ، أٚ ككك١ يعا١َ، أٚ َٓإٔ تهٕٛ 

 ك١.ًََكٝس٠ ِٕط

3-ِٓ َُ ِٕ مل ٜأت ب٘ ايكطإٓ )ايٓهاح(.إٔ تهٕٛ   ٔؿ١٦ ؿه

ٓٓ ١ََ، قاٍ تعاٍ: ٚٗ نٌ ا٭سٛاٍ هب اتباع ايػ َٚ ُِ ا..  َآَتاُن

ٍُ ُٙ ايٖطُغٛ ََا َؾُدُصٚ َٚ ِِ َٗاُن َْ ُ٘ ِٓ ُٗٛا.. َع َِْت  .{7:اؿؿط}  َؾا

يًعطب ٚيًٓاؽ أْعٌ، ٖٚٛ مل  ٚايكطإٓ ٖٛ َعذع٠ ايٓيب      

ُْٓعٍ َؿٓطقّا ع٢ً ث٬ ٍ ١ًْ ٚاسس٠،ٓعَُٜٓ خ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ، ٚإِا 

 يت ١ًْ ٚاسس٠.ٚايهتب ا٭خط٣ ْع

ِٛ َُكٝس٠ نُا إٔ تط١ْ ايكطإٓ ْ عإ: تط١ْ سطؾ١ٝ، ٖٚٞ 

ُِه١ٓ، ٚايذل١ْ ايتؿػرل١ٜ  َُ بذلنٝب ايهًُات ٚاؾٌُ، ٖٚٞ غرل 

ٝٓس٠ بذلنٝب ايهًُات، ٚايذل١ْ ايتؿػرل١ٜ  أٟ إع٢ٓ، ٖٚٞ غرل َك

يًكطإٓ َٔ ٚادبات ايسع٠ٛ، َٚا إٔ ايب٬ؽ ٚادب ٗ ايسع٠ٛ ؾُا 

ٚايتؿػرل  ٫ٜتِ ايٛادب إ٫ ب٘ ؾٗٛ ٚادب، َٚٔ ثِ ؾإٕ ايذل١ْ

 يٝػت َٔ ن٬ّ اهلل. 
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 الزكتوص طغموه الٍحاص..

 واجلاٌب اإلعحاطي يف القضآُ الكضيي

 

)أسس أبطظ ايعًُا٤ إتدككٌ ٗ ايعًّٛ ايسنتٛض "ظغًٍٛ ايٓذاض"  اأَ

  ، ؾكس ؼسخ عٔ اؾاْب اإلعذاظٟ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚقاٍ:ايه١ْٝٛ(

ُٚ دْٛٙ عس٠ َٓٗا: إٕ يًذاْب اإلعذاظٟ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ 

اإلعذاظ  ،اإلعذاظ ايًػٟٛ، اإلعذاظ ايعًُٞ، اإلعذاظ ايتاضىٞ

ٚايتٓٓب٪ َا غٝشسخ ٗ  ٞعٞ. َٚٓٗا اإلعذاظ ا٫غتؿطاقٜايتؿط

ٛٙ اإلعذاظ اييت وتًُٗا َع٢ٓ إٍ آخط قا١ُ٥ ٚدإػتكبٌ، 

٢ إٍ ضغٛي٘ عذاظ، ّٚجٌ ايكطإٓ ايهطِٜ ن٬ّ اهلل إعذع إَٛساإل

٫ٚ بايٓجط، ٖٚٛ  بًػإ عطبٞ َبٌ، ؾٗٛ يٝؼ بايؿعط  "قُس"

احملؿٛٚ ع٢ً َس٣ ايعَإ ست٢ ٜطخ اهلل ا٭ضض َٚٔ عًٝٗا، ٚيكس 

ًٚت قه١ٝ اإلعذاظ ايعًُٞ ٗ ايكطإٓ بٌ أخص ٚضٓز ست٢ دا٤ ٖصا 

ؾات ايع١ًُٝ ٗ ؾ٪ٕٚ ايهٕٛ ٚاؿٝا٠ اايعكط ـ عكط ايعًِ ٚا٫نتؿ

١ ٚأخباضٙ عكٍٛ ايعًُا٤ ؾًِ ًّهٛا ؿٝإدتًؿ١، ؾبٗطت زقت٘ ايِٛق

ُٜ ٓطٚا ي٘ بإعذاظٙ ٚزٓق١ ٚقؿ٘ يهجرل َٔ سكا٥ل ٔكأَاّ غًطاْ٘ إ٫ إٔ 

سٝح دا٤ت  ايعًّٛ قبٌ انتؿاؾٗا بأضبع١ عؿط قطّْا َٔ ايعَإ،

َعاْٞ  ٜات بهًُات َع١ٓٝ ٚقٓسز٠ ٜط٣ ؾٝٗا أٌٖ نٌ عكطاٯ

سكا٥ل دسٜس٠ تٓاغب عكطِٖ ٚتٛانب آخط َا ٜتٛقٌ إيٝ٘ َٔ 

ٔ ايصٜٔ نؿطٚا أْ٘ نتاب ٔكِٝثابت١، ست٢ ٜعزاز إ٪َٕٓٛ إّاّْا ٜٚػَت

ٛا َجً٘، ؾإَا إٔ ٜ٪َٓٛا ب٘ أٚ ُٕعذع، ٚأْ٘ ٜتشٓس٣ ايٓاؽ إٔ ٜأتاهلل ا

 تكّٛ عًِٝٗ سذ١ اهلل.
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ٞٓٚقاعس٠ اإلعذاظ تكّٛ ع٢ً عسّ تعاضض ْل قِط ايجبٛت،  ع

ع٢ً إثباتٗا، يصيو قطعٞ ايس٫ي١ َع سكٝك١ ع١ًُٝ تٛاتطت ا٭زي١ 

ؾٗٞ َػأي١ ؽكك١ٝ ٫ هٛظ إٔ ىٛض ؾٝٗا إ٫ َتدكل، ست٢ 

ز ْكٛم ايكطإٓ بايٓٛطٜات اييت مل تطتل إٍ َػت٣ٛ اؿكا٥ل ٔط٫ َت

 ايع١ًُٝ، ؾ٬ لاضٟ تبٓسشلا َع تبٓسٍ ا٭زي١.

ٚايّٝٛ ٫ بٓس يًُذتُعات اإلغ١َٝ٬ إٔ تعٝـ ٚتؿِٗ ٖصٙ 

كط َٔ ٚغا٥ٌ ٚعًّٛ، ٚأ٫ تعٝـ ع٢ً ا٭َٛض ٗ ن٤ٛ َا وتٜٛ٘ ايع

قسٚز٠ ٚخاط١٦ أسٝاّْا، ٭ٕ ايكطإٓ إعاْٞ ايكس١ّ ٚاييت قس تهٕٛ 

٫ تٓكهٞ عذا٥ب٘، يصيو ؾإٕ َػأي١ اإلعذاظ ايعًُٞ ٗ ايكطإٓ 

تعتدل َٔ أِٖ ٚغا٥ٌ ايسع٠ٛ إعاقط٠ ٗ ٖصا ايعَإ ايصٟ ُؾً 

ّ بؿت٢ ايٛغا٥ٌ، ؾًٛ ايٓاؽ ؾٝ٘ بايعًِ، ٚتهايبٛا ع٢ً قاضب١ اإلغ٬

أسػٔ إػًُٕٛ تٛٚٝـ اإلعذاظ ايعًُٞ ٗ ايكطإٓ ٗ ايسع٠ٛ إيٝ٘ 

 يهإ ؾٝ٘ اـرل ايهجرل إٕ ؾا٤ اهلل.

 

 الزاعية فتحي يكَ

 يتحزث عَ اإلعالويني والضباٌية

ُٕؿٓهط اإلغ٬َٞ ايسنتٛض "ؾتشٞ ٜهٔ" ؾكس ؼٓسخ عٔ  أَا ا

ا١ْٝ ٖٞ ساي١ ؾطٓط١ٜ تتذ٢ً "اإلغ٬َٕٝٛ ٚايطبا١ْٝ"، ٚقاٍ: إٕ ايٓطب

 ٗ نٌ سطن١ َٔ سطنات اإلْػإ ايطباْٞ..

ٓذ٘، ٗ أخ٬ق٘ َٚعا٬َت٘ ٚع٬قات٘، ٗ ٗ ق٬ت٘ ٚقَٛ٘ َٚس

بٝت٘ ٚفتُع٘، ٗ غطٙ ٚع٬ْٝت٘، ٗ عًُ٘ ٚؾػشت٘، ٗ دٓسٙ 

ٌِ َٚطس٘.. ٖصا اؿهٛض تبسٚ أبعازٙ ٗ ايبٝإ اإلشلٞ: ٕٖ ُق ًَأتٞ ٔإ  َق

ُُْػٔهٞ َٚ ََٟٚ َٝا َُأتٞ ََِش ََ ٌَ َضبِّ هلٔل َٚ ُٔ   .{162:ا٭ْعاّ} ايَعاَي
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ُٝػط تهٕٛ ُؾهطّا، ٚٗ ساي١  ٚعٔ َٛاٖط ايطبا١ْٝ قاٍ: ٗ ساي١ اي

ايُعػط تهٕٛ قدلّا، ٗ َٛاد١ٗ اشلُّٛ ٚايػُّٛ ٜهٕٛ ا٫ْؿػاٍ باشَلِ 

ا٭زل٢ ٖٚٛ ضن٢ اهلل، ٗ َٛاد١ٗ اإلغا٠٤ تهٕٛ إٛاد١ٗ باإلسػإ، 

اطب١ اؾاًٌٖ "قايٛا غ٬َا"، ٚسٝاٍ أخطا٤ أٌٖ اهلل.. ٗ ك

ِٛضات، ٚٗ َٛاد١ٗ ا٭ؾطاح مل َُاِيًَت ػٛا ا٭عصاض ٚمل ٜتتٓبعٛا ايع

 ٜٓػٛا ا٭سعإ ٚأٌٖ ا٭سعإ.

ٌٝ ٚعٔ ساد١ اإلغ٬ٌَٝ إٍ ايطبا١ْٝ قاٍ: إٕ ساد١ اإلغ٬َ

اييت تؿطم ُّٛ إػًٌُ ٭ْٗا ايكؿ١ إٍ ايطبا١ْٝ تؿٛم اٯخطٜٔ ٚع

بٗا سٝاتِٗ، ٚتػتكِٝ بٗا خطٛاتِٗ، ٚايػاس١ اإلغ١َٝ٬ عاد١ 

إٍ: ايعأيِ ايطباْٞ، ٚايساع١ٝ ايطباْٞ، ٚايػٝاغٞ ايطباْٞ، ٚايتادط 

 ٚايطايب، ٚإٛٚـ، ٚغرلِٖ.. عاٌَ،ايطباْٞ، ٖٚهصا اي

ؾإشا بايعا١ً٥ عا١ً٥ ضبا١ْٝ.. ٚإشا باؾُاع١ ْاع١ ضبا١ْٝ.. ٚإشا 

ٛٓبآ٭خ٠ٛ أ ٠ ضبا١ْٝ.. ٚإشا بايًكا٤ يكا٤ ضباْٞ ؼؿ٘ ا٥٬ٕه١، ٚتػؿاٙ خ

 ايط١ٓ.. ؾُا أسٛز ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ إٍ ٖصٙ إٓاخات ايطبا١ْٝ.

 ٚعٔ ططٜل ايػًٛى إٍ ايطباْٞ قاٍ:

 فاٖس٠ ايٓؿؼ بايطاعات ٚايعبازات.-1

 َقِكط ايِٓؿؼ عٔ ا٭ٖٛا٤ ٚايؿٗٛات.-2

  إلغ٬ّ ٚيإلغ٬ّ.ضِب٘ ايِٓؿؼ باإلغ٬ّ يتعٝـ ا-3
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 كىاه اهلمباوي

 ومسات الؾدصية اإلعالوية

غِ ُاٍ اشلًباٟٚ" ـ ايٓاطل ايطزلٞ بإٚؼسخ ا٭غتاش "ن

اإلخٛإ إػًٌُ ٗ ايػطب ـ عٔ زلات ٚخكا٥ل ايؿدك١ٝ 

اإلغ١َٝ٬، ٚقاٍ: إٕ يًؿدك١ٝ اإلغ١َٝ٬ زلإت ٚخكا٥ل نجرل٠ 

١ٓٓ َضُٚ ضٜس إٔ أضٓنع ٖٓا إطٗط٠، ٚأز شنطٖا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ

ايتُٟٓٛ يًؿدك١ٝ اإلغ١َٝ٬ نْٛٗا ؾدك١ٝ ؾك٘ ع٢ً اؾاْٝب 

َتطٛض٠ َتٓا١َٝ، ُتٛٚـ ايطاقات ٚاؾٗٛز بؿهٌ قشٝح، ٚشيو َٔ 

خ٬ٍ إٛاظ١ْ بٌ دٛاْب اإلْػإ ايج٬ث١، ٚنْٛ٘ ٜتهٕٛ َٔ ضٚح 

 ٚدػس ٗ ن٤ٛ اإلغ٬ّ إتُٝع٠، ٚايتٛاظٕ نػ١ُ َٔ ٔغُات ٚعكٌ

ايؿدك١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٜٛٗط ٚانشّا دًّٝا ٗ سهُ٘ ع٢ً ا٭ؾدام 

ٚإٛاقـ َٝعإ ايعسٍ، سٝح ايتٛدٝ٘ ايطباْٞ ايكطآْٞ بصيو قطٜح 

ََٚياٚانح:   .. ِِ ُٖٓه ََ ُٕ َِٜذٔط ََٓآ ّٕ َؾ ِٛ ِٕ َق ِِ َأ ٔٔ َقٗسُٚن َِٕػٔذٔس َع ّٔ ا  اَؿَطا

ِٕ ِٓؾإػًِ شٚ عكٌ ض، {2:إا٥س٠} َتِعَتُسٚا.. َأ كـ َػتكِٝ ع٢ً ادح َ

ُت أغباب َهِشإٓٗر ايكشٝح، ٫ ًِٜٛ ٗ سهُ٘، ٫ٚ هٛظ ٚإٕ اغَت

ايعسا٠ٚ، ٚيكس ٚضزت إؾاض٠ ايؿٝذ "ابٔ ت١ُٝٝ ضٓ٘ اهلل" إٍ ططف 

ًِ ٚؾذٛض، ٚع َٔ ٖصٙ اؿكٝك١ سٝح قاٍ: )إشا ادتُع ٗ ؾدل بٓط

ٛا٠٫ ، اغتشل َٔ إٚدٌٗ، ٚطاع١ َٚعك١ٝ، ٚخرل ٚؾط، ٚغ١ٓ ٚبسع١

بكسض َا ؾٝ٘ َٔ اإلهابٝات، ٚاغتشل َٔ إ٪اخص٠ ٚإعازات بكسض َا 

ؾٝ٘ َٔ ايػًبٝات، ٚيكس أخص عسّ ايتٛاظٕ ٗ ا٭١َ َٔ اـًٌ َا ٫ 

طم كط َٔ ايعًٌ ٚا٭ظَات، َٚٔ أِٖ اؾٛاْب اييت تٓطٜأتٞ عًٝ٘ اَؿ

ٕٓ ايهجرلٜٔ ُأ قٝبٛا إيٝٗا اـًٌ ٚعسّ ايتٛاظٕ بٌ اٯَاٍ ٚايكسضات، أ

باإلسباٙ ْتٝذ١ يتعًكِٗ بتذطب١ اؾٗاز ا٭ؾػاْٞ ٚتعًٓكِٗ 
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ايؿدكٝات تبسزت َعٗا بؿدكٝات َع١ٓٝ ست٢ إشا َا أخؿكت تًو 

ًٓكت عًٝٗا، ٖٚصا َٔ اـًٌ ايٛانح.  نٌ اٯَاٍ اييت ُع

 ١ُٜٛ ايكازض٠ ع٢ً اؿٛاض ٚتبازٍٓٓٚعٔ ٬ََح ايؿدك١ٝ ايَت

ٓٓ  ات اييت تطع٢ ٖصا اؿٛاض ٞ إ٪غػايطأٟ َع اٯخطٜٔ، ٚإٔ تب

ٚتكٛزٙ يًدطٚز َٔ ا٭ظ١َ ايطا١ٖٓ. )َٔ تكطٜط نتب٘ ايسنتٛض 

      أٓس َٓكٛض(.
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 صحمة إىل اهلٍز

 1996وحضوص املديي الرتبوي العاؽض 
 

 نتب ٖصا ايتكطٜط ا٭ر ظنطٜا بٝت١ٝ ايصٟ ضاؾك:ي ٗ ٖصٙ ايطس١ً

 ٚقاّ بايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ نا١ًَ

 

٢ ايساع١ٝ ايسنتٛض "ؾتشٞ ٜهٔ" زع٠ٛ اؼاز ايطًب١ يٓب

ايصٟ  إػًٌُ ٗ اشلٓس يًُؿاضن١ ٗ إدِٝ ايذلبٟٛ ايعاؾط،

 1ى 31ٚ  27اْعكس ٗ َس١ٜٓ "بٓػًٛض"، دٓٛب اشلٓس، ٗ ايؿذل٠ َابٌ 

 ."، ؼت عٓٛإ: "إؿطٚع اإلغ٬َٞ بٌ إعٛقات ٚايطُٛح1996

 :ٕٛاؿهٛض ٚإؿاضن 

إؿاضنٌ ٗ إ٪ُط ايج٬مث١٦ طايب َٔ كتًـ ْاٖع عسز 

ٚاإلؾطٜك١ٝ  أما٤ اي٫ٜٛات اشلٓس١ٜ، َٚٔ كتًـ اؾٓػٝات ايعطب١ٝ

ُٜتابعٕٛ زضاغتِٗ ٖٓاى، سٝح قه٢  إكٌُٝ ٗ اشلٓس ٚايصٜٔ 

غاع١ ٗ ايكطاض ي٬ْتكاٍ ٚإؿاضن١ ٗ ٖصا  48بعهِٗ أنجط َٔ 

 إٗطدإ ايػٟٓٛ.

 :ِْٝؿاٙ إد 

ُٔٓ إدِٝ عس٠ قانطات ْٚسٚات ؾهط١ٜ ٚتٛد١ٝٗٝ سٝح  ته

اغتهاف إٍ داْب ايسنتٛض "ٜهٔ "، ؾه١ًٝ ايؿٝذ ايسنتٛض "ْازض 

ايٓٛضٟ" )َسٜط ايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ ٗ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ايهٜٛت١ٝ( 

)عهٛ إهتب ايتٓؿٝصٟ ٚا٭غتاش ايسنتٛض "ٌْٝ أبٛ بهط" 

ٔ ايهتاب إناؾ١ يعسز َيًشطن١ اإلغ١َٝ٬ ٗ ا٭ضزٕ(، 

 اإلؾطٜكٌٝ...
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: ناْت يًساع١ٝ ؾتشٞ ٜهٔ قانط٠ ؼت احملانط٠ ا٭ٍٚ-

عٓٛإ "ؾك٘ ايؿطط٠ ٗ اإلغ٬ّ"، تٓاٍٚ ؾٝٗا ايكٛاعس ايؿطط١ٜ 

اإلْػا١ْٝ ٚنٝـ تٓاٚشلا ٚعاؾٗا اإلغ٬ّ ٚأَط باؿؿاٚ عًٝٗا، 

ٜٓات ايػطب ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، َٚا أٓز٣ إيٝ٘ شيو َٔ  َكاض١ّْ بتشس

عع١ ايػٝام ايؿططٟ، ٚإسساخ اـًٌ ٗ تطنٝب١ اؿٝا٠ عٓس ظع

ٚايٓبات.. ٚزعا "ٜهٔ" إػًٌُ عا١َ، ٚايعاًٌَ اإلْػإ ٚاؿٝٛإ 

يإلغ٬ّ خاق١ إٍ ايتعاّ اـ٘ ايؿططٟ ٚايتُػو ب٘ ؼت ؾعاض 

ِِ ََٗو َؾَأٔق ٔٔ َِٚد ّٓٔٝؿا ٔيًسِّٜ ٖٓاَؽ َؾَطَط اٖئتٞ اهلٔل ٔؾِطَط٠َ َس َٗ اي ِٝ ًَ  َيا اَع

ٌَ ًِٔل َتِبٔسٜ ُٔ َشٔيَو اهلٔل ٔيَد ُِ ايسِّٜ ِّ ٖٔ ايَك ٖٓأؽ َأِنَجَط ََٚئه َٕ َيا اي ُُٛ ًَ  َِٜع

 .{30:ايٗطّٚ}

)ا٭ضزٕ(  : ناْت يٮغتاش "ٌْٝ أبٛ بهط"احملانط٠ ايجا١ْٝ-

ايصٟ تٓاٍٚ شنطٜات اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٚايعٌُ اإلغ٬َٞ ٗ 

اؾ١ّ ٕعاقطت٘ يًؿٝذ ايؿٗٝس ا٭ضزٕ ٚبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ، إن

"عبساهلل ععاّ"، عاضنّا ٭غًٛب سٝات٘ ٚتطبٝت٘، َتُّٓٝا ع٢ً ايٓؿ٧ 

ُقٓسَت ُٚتكسّ ٗ ايطايع إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً َػت٣ٛ ايتهشٝات اييت 

غبٌٝ إٜكاٍ ايسع٠ٛ إٍ َا ٚقًت إيٝ٘ َٔ اْتؿاض ٗ ؾت٢ أما٤ 

 إعُٛض٠.

كست ، ُٚعانٌْس٠ٚ َؿذلن١ ْعت ايعًُا٤ إؿاضنٌ ا٭ؾ-

ؼت عٓٛإ: "إؿطٚع اإلغ٬َٞ.. إعٛقات ٚايطُٛح"، ٚؼح ؾٝٗا 

َتٓا٫ّٚ تاضٜذ إؿطٚع اإلغ٬َٞ،  ابتسا٤ّ ايؿٝذ "ْازض ايٓٛضٟ"

ٚقطات٘ ا٭غاغ١ٝ، َػًطّا ايه٤ٛ ع٢ً اؾٛاْب إؿطق١ ؾٝ٘، 

عاضنّا إساضؽ ايتػٝرل١ٜ خ٬ٍ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، زاعّٝا إٍ ا٫غتؿاز٠ 

ٔ ايتذاضب ٚاـدلات ٚقطا٠٤ إانٞ قطا٠٤ قشٝش١ ّتُٓهٔ َٔ ضغِ َ

 َعامل إػتكبٌ.
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١ُٝٓ إٔ - َتٔبَع٘ ٗ اؿسٜح ايساع١ٝ "ؾتشٞ ٜهٔ"، ٚضٓنع ع٢ً أٖ

ٜهٕٛ ايعٌُ اإلغ٬َٞ ٗ َػت٣ٛ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ، ٖٚصا ٫ 

ّهٔ إ٫ باغتؿطاف َعامل ٖصا ايكطٕ، ٚا٫ْط٬م َؿطٚع إغ٬َٞ 

ٌٕتػٝ  رلٟ َٛسس َٚػتك٢ َٔ ْٝع إساضؽ ايتػٝرل١ٜ، ؾؿٞ ن

ٌْ َٓٗا تٓاٍٚ داْبّا ٚاٖتِ ظاْب أغاغٞ َٔ دٛاْب َٓٗا خرل ، ٚن

  إؿطٚع اإلغ٬َٞ..

إٔ ٜتكسّ ٚأنس "ٜهٔ" إٔ ايعٌُ يإلغ٬ّ ٚباإلغ٬ّ ٫ ّهٔ 

ٜٚتطٛض بايبكا٤ ع٢ً أغًٛب ٚاسس، ٫ٚ ِ٘ ٚاسس، ٚإِا ٜٛدب 

ٚاإلؾاز٠ َٔ ايكسضات ٚاـدلات غعّٝا يًٛقٍٛ إٍ ت١ُٝٓ إساضى 

 ا٭ؾهٌ ٚيتشكٝل ايتطٛض ٚايتكسّ ٚايٓكط إٓؿٛز.

ايه١ًُ ايجايج١ ناْت يٮغتاش "ٌْٝ أبٛ بهط"، ايصٟ تٓاٍٚ -

طغِ اؿًٍٛ عدل ٚنٝـ ناْت ُتبعض َعٛقات إؿطٚع اإلغ٬َٞ، 

ٚايتأضٜذ تاضٜذ ايعٌُ ٚايسع٠ٛ، زاعّٝا إٍ تػذٌٝ ْٝع ايتذاضب، 

 شلا، غعّٝا يإلؾاز٠.

 :ّزاض ايػ٬ ٗ ... 

ع٢ً ٖاَـ إ٪ُط، سانط ايساع١ٝ "ٜهٔ" ٗ قاع١ "ْع١ٝ زاض   

 ايػ٬ّ" اييت ُتع٢ٓ بؿ٪ٕٚ إػًٌُ ٗ اشلٓس.

ٚتٓاٍٚ ايساع١ٝ "ٜهٔ" أٚناع إػًٌُ ٗ ؾت٢ بكاع ا٭ضض 

َع ايتطٛض  ٚإػت٣ٛ اؿهاضٟ ايصٟ ٜتٛٓدب إٔ ٜهْٛٛا عًٝ٘، ُاؾّٝا

 ٚايتكسّ ايتك:ي ٚايعُطاْٞ ايصٟ ٜؿٗسٙ ايعامل نٌ ّٜٛ..

إػًٌُ َٔ خ٬ٍ  ٚؾسز "ٜهٔ" ٗ سسٜج٘ ع٢ً َػت٣ٛ تعاٌَ

ِٗ َع غرل إػًٌُ، َع اؿؿاٚ ع٢ً إباز٨ غًٛنِٗ ٚأخ٬ق

 ٚايهطا١َ ٚاؿكٛم اإلغ١َٝ٬ َٔ إٔ ُتٓتٗو..
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 :ْؿاٙ ايعٜاض٠ 

يًساع١ٝ "ٜهٔ" يكا٤ات َع أؾطاز خ٬ٍ ظٜاضت٘ إٍ اشلٓس، ناْت 

ايطا٥ؿ١ اإلغ١َٝ٬ اشلٓس١ٜ، َٔ أغاتص٠ ٚؾعايٝات زع١ٜٛ ٚاقتكاز١ٜ 

 .ٚػاض١ٜ.

نصيو نإ يكا٤ َع ٚؾس َٔ ا٭خٛات اشلٓسٜات إػًُات، 

غاع١( بايكطاض ٕكاب١ً ايساع١ٝ "ٜهٔ"، سٝح  15َقَطِعٔ َا ٜعٜس عٔ )

َٜدط٣ ٗ ايًكا٤ عطض اإللاظات ٚا٭عُاٍ اي ُِٔ بٗا سؿاّٚا يت  ُك

ٔٓ باـدلات ٚطًِبع٢ً ايعٌُ ايٓػا٥ٞ اإلغ٬َٞ ٗ اشلٓس،  ٔ إضزاؾٗ

ٚخ٬ق١ ايتذاضب، َٚا ّهٔ اإلؾاز٠ َٓ٘ ٗ غبٌٝ تجبٝت ٚنع إطأ٠ 

 إػ١ًُ ٗ اشلٓس.

نصيو ظاض ايسنتٛض "ٜهٔ" َكٓط ضابط١ ضعا١ٜ ايٓػا٤، اييت تع٢ٓ 

ع ع٢ً إؿاضٜع ايكا١ُ٥، ٚأُٖٗا بؿ٪ٕٚ إطأ٠ ٚأطؿاٍ إػًٌُ، ٚاطً

َؿطٚع بٓا٤ َسضغ١.. إناؾ١ إٍ عسز َٔ سًكات ٚزضٚؽ ايذلب١ٝ 

اييت ت٧ٝٗ أ٫ٚز إػًٌُ  ايس١ٜٝٓ ٚايسٚضات ايكٝؿ١ٝ ٚايؿت١ٜٛ،

 ٚتع٢ٓ بذلبٝتِٗ.

 :َؿاٖسات 

ًَٕٝٛ ْػ١ُ(، َِٓٗ  950ٜبًؼ عسز غهإ اشلٓس َا ٜكاضب َٔ )

ٚأنجط١ٜ َٔ تبك٢ َٔ اشلٓسٚؽ  ًَٕٝٛ ْػ١ُ( َػ١ًُ، 200سٛايٞ )

 ٚبعض ا٭قًٝات إػٝش١ٝ ٚغرلٖا..

ٌٓ َٔ أِٖ إؿاٖسات يعا٥ط )ؾب٘ ايكاض٠ اشلٓس١ٜ(، ٚأبطظ  يع

ِٓ غايب١ٝ ايؿعب اشلٓسٟ..   ا٬َٕح ايباضظ٠، ٖٛ ايؿكط، ايصٟ ٜع

ٜٚٓتؿط ايؿكط بؿهٌ ٚانح بٌ اشلٓٛز، ايصٜٔ ٜعٝـ عسز نبرل 

ع٢ً سٛاٗ ايططقات ٚايؿٛاضع ٚقطب َِٓٗ ٗ بٝٛت َٔ )ايتٓو( ٚ

أَانٔ تكطٜـ إٝاٙ.. ٚيهٔ شيو ٫ ٜع:ي إٔ اشلٓس تكتكط َعإٗا 
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ع٢ً ايؿكط ٚسػب، بٌ إٕ ايب٬ز َتكس١َ َٔ ْٛاسٞ عسٜس٠، ٚٗ 

اشلٓس عسز َٔ ايكٓاعات اـؿٝؿ١ اشلا١َ، ٚايجك١ًٝ، اييت تطاٍ 

ٛم، فا٫ت ايتكٓٝع ايعػهطٟ، ٚاؾ١ٜٛ َٓٗا ع٢ً ٚد٘ اـك

 ٚيهٔ ّهٔ ٬َس١ٛ ايؿٛاضم ايطبك١ٝ ايؿانش١.

ٚيًٗٓس ع٬قات َتُٝع٠ َع ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ، َٔ ايٓاس١ٝ 

ايعػهط١ٜ ٚا٫غتدباضات١ٝ، ٚقس مت َ٪خطّا ايتٛقٝع ع٢ً اتؿاق١ٝ 

ذًت ٗ ٖصا اإلطاض ظٜازض٠ بٝب، نُا غػاض١ٜ بٌ ْٝٛزشلٞ ٚتٌ أ

س، ٜٚتِ اغتدساّ ٖصٙ ايط٥ٝؼ ايكْٗٝٛٞ )عاٜعض ٚاٜعَإ( إٍ اشلٓ

ايع٬ق١ بٌ اؾاْبٌ ٗ إطاض اؿطب اييت تؿٓٗا اشلٓس ع٢ً 

اؿطن١ اإلغ١َٝ٬ ٗ إقًِٝ )نؿُرل( اـانع ٫ست٬ٍ ايكٛات 

 اشلٓس١ٜ.

 )نتب ايتكطٜط: ظنطٜا بٝت١ٝ(
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 صحمة إىل الغعودية واإلواصات

 ِـ 1417  صوضاُ  15إىل  7وَ 

 

ُٚٗط ّٜٛ ايػابع َٔ ضَهإ  إٍ غازضت َطاض برلٚت دس٠ 

ََِتٔ اـطٛٙ اؾ١ٜٛ ايًبٓا١ْٝ ) ٖـ1417 ( ٚنإ َعٞ MEAع٢ً 

 ع٢ً ًَ ايطا٥ط٠ ا٭ر أبٛ ؾاٜع.

٠ٛ ٗ اغتكبايٓا َطاض إس١ٜٓ : نإ عسز َٔ ا٭خٗ دس٠-

 سٝح أخصْٚا إٍ ايؿٓسم. )دعاِٖ اهلل خرلّا(

كؿط"، أزٜٓا ق٠٬ اؾُع١ ٗ َػذس ايؿٝذ "عبساهلل ب-

سؿٌ اإلؾطاض ايصٟ أعٓسٙ ا٭خ٠ٛ عهٛض قٓكٌ  ٚسهِطْا َػا٤ّ

يبٓإ ٗ دس٠ ا٭غتاش "قُس اؿطن١"، ٚايصٟ سهطٙ َا ٜكطب َٔ 

 ٔػُا١٥ َٔ أعها٤ اؾاي١ٝ ايًبٓا١ْٝ ٗ دس٠. 

بعس تٓاٍٚ طعاّ اإلؾطاض، أيك٢ ؾه١ًٝ ايؿٝذ "ؾٝكٌ -

 .َٛيٟٛ" ن١ًُّ زعا ؾٝٗا إٍ ايتعإٚ ْٚبص اـ٬ف

ثِ تهًِٓ )ايكٓكٌ اؿطن١( ؾؿهط إؿطؾٌ ع٢ً تِٓٛٝ  ..

 ٚباضى يًذُٝع بؿٗط ضَهإ.اؿؿٌ نُا ؾهط اؿهٛض، 

ٕٓكط "ايٓس٠ٚ  قُٓا ّٜٛ ايػبت ببعض ايعٜاضات، َٚٓٗا ظٜاض٠ّ-

ايعا١ٕٝ يًؿباب اإلغ٬َٞ" ٚأبًػٓاِٖ َٛاؾكتٓا ع٢ً سهٛض إ٪ُط 

ًٍٜٛ ؼت عٓٛإ "ايؿباب ايعإٞ ايجأَ، ايصٟ غٝعكس ٗ ؾٗط أ

 إػًِ ٚايتشسٜات إعاقط٠".

ٗ إػا٤ يبٝٓا ايسع٠ٛ يإلؾطاض ايصٟ أقِٝ ٗ إطعِ -

 عٛز١ٜ ٚايًبٓا١ْٝ..اْٞ، عهٛض نب١ َٔ ايؿعايٝات ايػايًبٓ
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.. بعس اإلؾطاض َأِيكُٝت ن١ًُ أؾطت ؾٝٗا إٍ ايسٚض اؿهاضٟ 

إلْكاش ايبؿط١ٜ َٔ  ٚايطغايٞ ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓٗض ب٘ إػًُٕٛ،

َؿه٬تٗا. ٚأظَاتٗا، نُا نإ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اـطاب 

ًُٚا٭زا٤ اإلغ٬ٌَٝ ٗ َػت٣ٛ اإلغ٬ّ، ٚب  ػ١ ايعكط.ـٔ

ُّٓا ؾطط َه١ إهط١َ ٭زا٤ َٓاغو ايعُط٠، بعس شيو -

ؾٛقًٓاٖا َع اْتٗا٤ ق٠٬ ايذلاٜٚح، َٚتَشٗسثّا بٓعِ اهلل تعاٍ ناْت 

تًو اي١ًًٝ َباضن١ َٚؿطق١، ٚزعْٛا اهلل غبشاْ٘ َا  ايتذًٝات ٗ

 ٖٛ أٌٖ ي٘، كككٌ َٚعٌُُ، غا٥ًٌ اهلل ايكبٍٛ.

 

 وَ الغعودية إىل اإلواصات

ضَهإ  11غازضْا "دس٠" إٍ "زبٞ" ٚٗط اإلثٌٓ ايٛاقع ٗ -

 ٖـ سٝح ٚقًٓاٖا َع ق٠٬ إػطب َٚٛعس اإلؾطاض. 1417

ٜٓتٛطٕٚ ٚقٛيٓا ع٢ً  نإ بعض أعها٤ ْع١ٝ اإلضؾاز-

 أضض إطاض، سٝح قاسبْٛا إٍ ايؿٓسم ٭خص قػ٘ َٔ ايطاس١.

 :ٕظٜاض٠ َتشـ عذُا 

ضَهإ قُٓا بعٜاض٠ َتشـ عذُإ  12قبٌ ٚٗط ايج٬ثا٤ -

ايذلاثٞ، سٝح آطًعٓا ع٢ً ٚاقع اؿٝا٠ إتدًٓؿ١ اييت ناْت بٗا 

ْٞ ايصٟ تًو ايب٬ز َٓص مٛ غتٌ عاَّا، َكاض١ْ بايتكسّ ايعُطا

 بًػِت٘ اإلَاضات ايعطب١ٝ إتشس٠ ايّٝٛ.

 :ٕيكا٤ سانِ عذُا 

ضَهإ نإ يٓا يكا٤ َع سانِ عذُإ  13ّٜٛ ا٭ضبعا٤ -

ايؿٝذ "ٓٝس بٔ ضاؾس"، بطؾك١ ض٥ٝؼ ْع١ٝ اإلضؾاز ٚبعض 

إػ٪ٚيٌ، سٝح ؾهِطْاٙ ع٢ً ضعاٜت٘ يًٓؿاطات اإلغ١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ 
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اـرل١ٜ، َتٌُٓ ؼكٝل ايتٛاظٕ ْعٝات اإلضؾاز ٚؾ١ٓ ا٭عُاٍ 

 بٌ عُاض٠ ايبؿط ٚعُاض٠ اؿذط.

 :قانط٠ ٗ ْع١ٝ اإلضؾاز 

ِٝ ت قانط٠ بعٓٛإ: "ؾك٘ ايؿطط٠ ٗ بعس ق٠٬ ايذلاٜٚح، َأيك

اإلغ٬ّ" ٗ قاع١ ْع١ٝ اإلضؾاز ٗ سهٛض سؿس َٔ ايؿعايٝات 

 ٚايعًُا٤.

 :ظٜاض٠ َ٪غػ١ ْع١ٝ إادس 

اْت يٓا ظٜاض٠ ٕ٪غػ١ ْع١ٝ ضَهإ ن 14ّٜٚٛ اـُٝؼ 

 إادس ايجكاٗ.

 :سسٜح ٚقانط٠ ٗ ضأؽ اـ١ُٝ 

بعس ٚٗط اـُٝؼ تٛدٗٓا إٍ إَاض٠ "ضأؽ اـ١ُٝ" اييت تبعس 

دتُاعٞ، اإلق٬ح اإلسٛايٞ غاع١ عٔ زبٞ، تًب١ٝ يسع٠ٛ ْع١ٝ 

ِٝت سسٜجّا ٗ فُٛع١ َٔ ايسعا٠ قسٝح َأ  ٌ اإلؾطاض.بِيك

ٕ َٛعس إيكا٤ احملانط٠ ٗ ايكاع١ ٚبعس ق٠٬ ايذلاٜٚح نا

 ايهدل٣ باؾُع١ٝ، ٖٚٞ بعٓٛإ: "ؾك٘ ايت١ُٝٓ ٗ اإلغ٬ّ".

ٚؾذط ّٜٛ اؾُع١، نإ َٛعس ايعٛز٠ إٍ برلٚت، سٝح 

ٚقًٓاٖا ٗ ايػابع١ قباسّا ؾاؿُسهلل، ٖٚٛ إػتعإ ٚعًٝ٘ 

 ايته٬ٕ.
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 صحمة إىل البحضيَ

 30/3/1997- 26ودعوة مجعية اإلصالح 

 :ٜٔحمل١ دػطاؾ١ٝ عٔ ايبشط 

ـ  تتأيـ ايبشطٜٔ َٔ فُٛع١ دعض ٖٞ: )ايبشطٜٔ ـ احملطم-

 ـ ٚعسٙ(. ٙغذل٠ ـ أّ ْعػإ ـ دس

 نًِ َطبع. (598)َػاستٗا -

 عسز غهاْٗا: ْكـ ًَٕٝٛ ْػ١ُ تكطٜبّا.-

 عاقُتٗا إٓا١َ: ُٚجٌ إطنع ايتذاضٟ ٚاؿهَٛٞ.-

 :ٜٔحمل١ تاضى١ٝ عٔ ايبشط 

يتاغع١ يًٗذط٠ أغًِ ًَو ايبشطٜٔ )إٓصض بٔ ٗ ايػ١ٓ ا-

إٍ  غاٟٚ ايعبسٟ( ع٢ً ٜس )ايع٤٬ بٔ اؿهطَٞ( ضغٍٛ ايٓيب 

 ٖصٙ ا٭ما٤.

ضتس بعض أٌٖ ايبشطٜٔ عٔ اإلغ٬ّ، إٍ إٔ إ بعس َٛت إٓصض -

َٞ ع٢ً ايطز٠.  ُقه

 (.1622ـ  1507استًٗا ايدلتػايٕٝٛ بٌ )-

 (.1784ـ  1725ثِ استًٗا ايؿطؽ بٌ )-

 (.1880اغتكًت ٚاضتبطت َعاٖس٠ بطٜطا١ْٝ َٓص ايعاّ )-

 :ٜٔضسًتٓا إٍ ايبشط 

ناْت ايسع٠ٛ َٔ ْع١ٝ اإلق٬ح إليكا٤ عسز احملانطات -

 ؾٝٗا.

غطؾ١  (DEPLOMATناْت إقاَتٓا ٗ ؾٓسم )زٜبًَٛات -

(405.) 
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 ( 27/3/1997قانط٠ ؾك٘ ايت١ُٝٓ:) 

١ُٝ ٗ اإلغ٬ّ" ناْت احملانط٠ ا٭ٍٚ بعٓٛإ "ؾك٘ ايتٓ

عهٛض يؿٝـ َٔ ايعًُا٤ ٚأٌٖ ايؿهط ٚضداٍ ا٭عُاٍ إناؾ١ إٍ 

 سؿس َٔ ايٓػا٤.

ٝٓع بٗا ْٛاّ ايت١ُٝٓ ٗ  ٚيكس اِؾطُت إٍ اـكا٥ل اييت ٜتُ

غ٬ّ عٔ غا٥ط ا٭١ُْٛ ٚايٓٛطٜات. َٔ شيو )ايؿُٛي١ٝ، اإل

 ٚايتٛاظٕ، ٚا٭ٚي١ٜٛ، ٚايٓٛع١ٝ( ٗ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ.

بعض دٛاْب ايت١ُٝٓ َٔ َٓٛٛض اإلغ٬ّ نايت١ُٝٓ  ثِ تٓاِٚيُت

ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚايت١ُٝٓ اإلّا١ْٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ، ٚت١ُٝٓ ايع٬قات 

اإلدتُاع١ٝ، ٚايت١ُٝٓ اـرل١ٜ ٗ ْطام ايتهاؾٌ اإلدتُاعٞ ٚنُإ 

ذاض١ٜ، ٚايعضاع١ٝ، تٚايت١ُٝٓ اإلْتاد١ٝ، ٚايت١ُٝٓ اي سكٛقاإلْػإ،

 . ٚايكٓاع١ٝ، ٚاإلزاض١ٜ

َٚعَطنت يهطٚض٠ ايت١ُٝٓ إاز١ٜ ٚإع١ٜٛٓ َٔ خ٬ٍ اغتٓٗاض 

ا٭١َ ٗ َٛاد١ٗ إؿطٚع ايكْٗٝٛٞ ٚايعطبس٠ اإلغطا١ًٝٝ٥ 

ٚا٫غتهباض ايعإٞ، ٚايؿٝتٛ ا٭َرلنٞ إٓشاظ زا٥ُّا يًهٝإ 

 ايكْٗٝٛٞ.

 ( 28/3/1997احملانط٠ ايجا١ْٝ:) 

يكطاع؟" سٝح ذلى اعٚناْت بعٓٛإ "ٕاشا إقكا٤ إطأ٠ عٔ َ

ٗ إطاض ايت١ُٝٓ  ٘ت ايسٚض ايصٟ ٜٓبػٞ يًُطأ٠ إٔ تهطًع بٓاِٚيَت

ايبؿط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايذلب١ٜٛ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚأْٗا ٗ 

اإلغ٬ّ )ؾطٜه١ ايطدٌ( ٚ )نا١ًَ ايتهًٝـ ٚإػ٪ٚي١ٝ( ٚعسّ 

 قٝاَٗا بسٚضٖا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعطٌ ْكـ اجملتُع.
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  :احملانط٠ ايجايج١ 

َُِخٚ ظٜاضتٞ يًبشطٜٔ َشانط٠ ُأِيكٝت ٗ قاع١ )ايؿٝذ  ُتت

ت ؾٝٗا ايؿطط٠ ِؾٓطعبسايطٓٔ( بإٓا١َ عٓٛاْٗا "ؾك٘ ايؿطط٠" َع

ٌٓ َا خًل اهلل َٔ نٕٛ ٚإْػإ ٚسٝا٠(.  بأْٗا: )ايدلف١ اإلشل١ٝ، يه

ٚإٔ اـطٚز عٔ ايؿطط٠ ٖٛ كايؿ١ شلصٙ ايدلف١ ايطبا١ْٝ ايػ١ٜٛ، 

َٔ اـًٌ ٚايؿػاز ع٢ً قعٝس اجملتُع إٍ ايهجرل ٖا أٓز٣ ٜٚ٪ٓزٟ 

 ٚاإلْػإ.

بعض ٚٛاٖط اإلمطاف عٔ ايؿطط٠ )اإلؿاز  ثِ عٓسِزت

ٚكايؿ١ يؿطط٠ اإلّإ( ، )تعطٌٝ ايعكٌ أٚ إنعاؾ٘ بؿت٢ إ٪ثطات 

نإدسضات ٚكايؿتٗا يًؿطط٠(، )ايع٬قات اؾٓػ١ٝ خاضز إطاض 

١٦(، )اؿًٝب اجملؿـ ؾطط٠ ايعٚاز َٚا تػبب٘ َٔ آؾات ٚأٚب

ٚكايؿت٘ يؿطط٠ اإلضناع(، )إطعاّ ايػا١ُ٥ ا٭ع٬ف اؿٝٛا١ْٝ 

ٚدٕٓٛ ايبكط(، )اشلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ ٚا٫غتٓػار ٚكايؿ١ يؿطط٠ 

 اإللاب( إخل..

 :إكاب١ً ايتًؿع١ْٜٝٛ 

ٚٗ َكاب١ً أدطتٗا )قط١ ايتًؿع٠ ايبشط١ٜٝٓ( ضٓنِعت ع٢ً 

ٓطك١ ٗ أعكاب ايعطبس٠ اإلغطا١ًٝ٥ طبٝع١ إطس١ً اييت ُط بٗا إ

 ٚايتشسٟ ا٭َرلنٞ ايػاؾط.

 :ظٜاض٠ َتشـ ايبشطٜٔ ايٛط:ي 

 ػاّ إتشـ إدتًؿ١.قدٓش١ ٚأسٝح قُت ظٛي١ ع٢ً ا
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 صحمة إىل بمحيكا

 4/5/1997وحماضضات يف بضوكغين ولييخ 

 

 َٔ :برلٚت إٍ ؾٝٝٓا 

ٙ ؾٝٝٓا، بآتذا أقًعت بٓا )طا٥ط٠ اـطٛٙ اؾ١ٜٛ ايُٓػا١ٜٚ(

 سٝح ْكًتٓا طا٥ط٠ أخط٣ َٔ ايعاق١ُ ايُٓػا١ٜٚ إٍ بطٚنػٌ.

نإ هًؼ ظاْيب ضدٌ ٗ ايعكس اـاَؼ َٔ عُطٙ، غطٜع 

 ايػهب، سآز إعاز، بسا شيو ٚانشّا َٔ تعاًَ٘ َع إهٝؿات.

ٚأزضنت أْ٘ َتٛتط ا٭عكاب، ٚأْ٘ ىاف ضنٛب ايطا٥طات. 

هٝؿ١ ٗ إسهاضٙ اغتؿاٙ غهبّا، طًب نٛبّا َٔ إا٤، ٕٚا تأخطت إ

َٔ إٗس٥ات، ٚبايؿعٌ  أخص سٓب١ّتبٌ يٞ بعس شيو أْ٘ طًب إا٤ يٝٚ

 ٖصا َا سكٌ..

دطٜس٠ "ايؿطم ا٭ٚغ٘" ايعسز  خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ نٓت أتكؿح

، ؾٛقع بكطٟ ع٢ً عٓٛإ ٗ ايكؿش١ ا٭خرل٠ 24/4/1997( 672)

تٓاٚشلا ايؿطْػٕٝٛ  ًَٕٝٛ عًب١ َٔ اؿبٛب ا١َٕٛٓ 67دا٤ ؾٝ٘: )

 (.1996ايعاّ إانٞ

ٚشنطت ايكشٝؿ١ إٔ ايسنتٛض )ظضؾٝإ( ا٭خكا٥ٞ ٗ ايّٓٛ 

)إٕ ايؿطْػٌٝ ( بباضٜؼ قاٍ: SELTRBYARَػتؿؿ٢ )غًذل بٝاض  

َٜ 67تٓاٚيٛا  عتدل ايسنتٛض )بٝاض ًَٕٝٛ عًب١ َّٓٛ ايعاّ إانٞ، ٚ

إٔ ٖصٙ ا٭ضقاّ  ؾًٝٝب( طبٝب ا٭َطاض ايعك١ًٝ ٚا٭خكا٥ٞ ٗ ايّٓٛ

نتٛض "بٝاض ستؿهٌ خططّا سكٝكّٝا ع٢ً اجملتُع ايؿطْػٞ، ٚأنس اي

ؾًٝٝب" إٔ ّْٛ ايٓٗاض ٚايكًٝٛي١ أٚ ّْٛ أٜاّ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع ٫ تهؿٞ 

 ٫غتعاز٠ ايٓؿاٙ إطًٛب(.
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ٌٓ شيو ٜ٪ٓنس َس٣ اـطط احملسم بايبؿط١ٜ ْتٝذ١  إٕ ن

ٞ إتٛاؾل َع ساد١ ا٫مطاف عٔ )ؾطط٠ ايّٓٛ( أٟ ايٓٛاّ ايطباْ

 اإلْػإ ٚتهٜٛٓ٘.

إْ٘ فتُع قًل ًٜذأ إٍ ايعكاقرل ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت تعٜس ٗ 

تٛتطٙ، ٗ سٌ ٖٛ عاد١ إٍ غهٔ ضٚسٞ ٫ ّهٔ إٔ هسٙ إ٫ 

ٔٗ اهلٔل ٔبٔصِنٔط َأَيا..بًذ٥ٛ٘ إٍ اهلل:  ٦َُٔ ًُُٛب َتِط قسم  .{28:ايطعس} ايُك

 اهلل ايعِٛٝ.

صٙ ايطس١ً إٔ َعِٛ ضناب ايسضد١ ا٭ٍٚ ٗ ٖ ٖا يؿت:ي-

ٖ٪٤٫ إٍ اهلل  طًبٛا أْٛاعّا َٔ اـُط٠ يؿطابِٗ.. ٚبسٍ إٔ ًٜذأ

تعاٍ خ٬ٍ ٖصٙ ايطس٬ت اييت تهتٓؿٗا إداطط ٚايؿسا٥س ؾإِْٗ 

 ُُٜعٕٓٛ ٗ َعكٝتِٗ ٚبعسِٖ عٔ اهلل غبشاْ٘.

قًت ٗ ْؿػٞ: إشا مل ٜعطف ايٓاؽ ضبِٗ ٗ غاعات ايؿٓس٠ -

ُُ شاٍ إٔ ٜعطؾٛٙ ٗ غاعات ايطخا٤ ٚايػعاز٠.. ٚتصٓنطت َا و١ًُ ؾ

:  اـطاب ايٓبٟٛ َٔ أبعاز ٗ ٖصا اجملاٍ، سٝح ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل

ُِسّا هلل  ))تعٓطف إٍ اهلل ٗ ٚقت ايطخا٤ بعطؾو ٗ ٚقت ايؿس٠(( ؾش

 ع٢ً ْع١ُ اإلّإ ٚا٭َإ.

٫ ُاثًٗا إٍ إٔ تػتُتع بٗصٙ ايٓع١ُ اييت َٚا أسٛز ايبؿط١ٜ 

 ْع١ُ ع٢ً اإلط٬م..

ِِ ُُٓٝت يٛ أْ:ي قُت بتػذٌٝ ٖصٙ اـٛاطط خ٬ٍ ايطس٬ت  َيَه

إِا ا٭َٛض َط١ْٖٛ ايػابك١ إُتس٠ عدل َا ٜكطب ا٭ضبعٌ عاَّا. 

ٖٕ َٛاقٝتٗا ٙٔ َبأيُؼ اهلَل ..ٔإ َِٔط ٌَ َقِس َأ ِّ اهلُل َدَع ٤ِٕٞ ٔيُه  َقِسّضا َؾ

 .{3:ايٖط٬م}

 ب ٖصا ايتأخط تأنٝس بؿط١ٜ اإلْػإ، احملسٚز َٔ أغبا

 ٗ إساطت٘ با٭َٛض ٚاغتؿطاق٘ يًُػتكبٌ.
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  أغباب تًو ايػؿ١ً اييت قس تهٕٛ ٚضا٤ٖا ع١ً، ؾإشا َٔٚ

 ظايت سكٌ ا٫ْتباٙ بكسض ظٚاشلا..

 .. َاأعِٛ أؿَهِ ٚأنجط ايعدل ٗ بسٜع خًل اهلل..

َُػًل ٕا ؾتح، ٫ٚ ؾاتح ٕا أغًل، ٖٚٛ ايكا٥ٌ ٗ نتاب٘  إْ٘ ٫ 

ٌٗايععٜع:  َُا َِْؿٕؼ ُن ١َْٓ َنَػَبِت ٔب ٖٝٔ ض١ٖٓٝ ٗ  ، إْٗا{38:إٖسثط} َض

 ٗ اٯخط٠ َا نػبت. ايسْٝا نُا ٖٞ ض١ّٖٓٝ

اٯٕ، ؾك٘ أزضنُت إٔ ايػٝاس١ ْع١ُ َٔ ايٓعِ، ٚأْٗا ّهٔ -

ايػًٛى إٍ اهلل، َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً بسٜع  زإٔ تهٕٛ أسس َساض

ؿهٞ إٍ ْكِ د٬ٍ قسضٙ، ْٚاٍ قٓع٘، نُا ّهٔ إٔ ُتخًك٘، ٚ

َٜٔط َز َكاّ اهلل ٚغدط٘ إٕ خطدت عٔ زا٥ط٠ طاعت٘. ٚيٝؼ عبجّا إٔ 

ايػا٥شٌ َع َكاّ ايعابسٜٔ ٗ اـطاب ايطباْٞ، سٝح دا٤ ٗ قٛي٘ 

 تعاٍ:

ًَِت َقِس ِٔ َخ َٔ ِِ ًُٔه ْٔ َقِب َٓ ُٛطٚا اَ٭ِضٔض ٔؾٞ َؾٔػرُلٚا ُغ ِْ ـَ َؾا ِٝ  َن

ََٕن ٌَ َعأقَب١ُ ا َُٕهصِّٔب ْٕ ََٖصاا َٝا ٖٓأؽ َب ُّٖس٣ ٔيً َٚ ١َْٛ ِٛٔع ََ َٚ ٌَ ُُٖتٔك ًِ  ٔي

 .{137:138:عُطإ آٍ}

َٕ َٕ ايٖتا٥ُٔبٛ َٕ ايَعأبُسٚ َُٔسٚ َٕ اَؿا َٕ ايٖػا٥ُٔشٛ َٕ ايٖطأنُعٛ  ايٖػأدُسٚ

َٕ َُٔطٚ َِٕعُطٚٔف اَٯ َٕ ٔبا ُٖٛ ٖٓا ٔٔ َٚاي َِٓهٔط َع ُٕ ََٕٚاَؿا ا ُٛٛ  ََٚبؿِّٔط اهلٔل ٔيُشُسٚٔز ٔؾ

ٌَ ٔٓ َٔ ٪ُِٕ  .{112:ايتٛب١} ا

َعَػ٢ ُ٘ ِٕ َضٗب ٖٔ ٔإ ًَٖكُه ِٕ َط ُ٘ َأ َٚاّدا ُِٜبٔسَي ِّٝطا َأِظ ٖٔ َخ ُِٓه َُإت َٔ ًٔ  َُِػ

َٓإت َٔ َْٔتإت َُِ٪ َِّبإت َغا٥َٔشإت َعأبَسإت َتا٥َٔبإت َقا   .{5:ايٖتشطِٜ} ََٚأِبَهاّضا َث

ايطا٥ط٠ ٗ َطاض "بطٚنػٌٝ" بعس ٚقٛف قكرل ٗ سٓطت -

" ٚنإ يؿٝـ َٔ ا٭خ٠ٛ ٗ بًذٝها ٜٓتٛطْٚايٛقٍٛ ؾٝٝٓا"َطاض 

سٝح اغتهاؾْٛا ع٢ً ايعؿا٤ ؾؿٞ َٓعٍ أسسِٖ، ثِ ضاؾكْٛٞ إٍ 

 (.32سٝح ْعيت ٗ ايػطؾ١ ضقِ ) (ROYOTELؾٓسم )
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  25/4/1997ّٜٛ اؾُع١: 

 خطب١ اؾُع١ ٗ َػذس اـًٌٝ:-

ِٝ ت خطب١ اؾُع١ ٗ َػذس )اـًٌٝ( ٗ ايعاق١ُ أيك

ايبًذٝه١ٝ )بطٚنػٌٝ( عهٛض سؿس َٔ اؾاي١ٝ ايعطب١ٝ 

 ٚاإلغ١َٝ٬.

ْٔعِ ايػؿطا٤  َطًبت َٔ ايعطب ٚإػًٌُ ٗ- أٚضٚبا إٔ ٜهْٛٛا 

يًعطٚب١ ٚاإلغ٬ّ، ٚيٝكَٛٛا بٛادبِٗ ٗ تٛنٝح قٛض٠ ايكطاع 

ٍ ا٭ٚضٚب١ٝ يًُٛقـ ايعطبٞ ايكْٗٝٛٞ ـ ايعطبٞ، ٚق٫ّٛ إٍ زعِ ايسٚ

ٚؿكٛم ايؿعب ايؿًػطٝ:ي إػتكب١، ٚإلٜكاف غٝاغ١ ايتٜٗٛس 

اييت ٜعتُسٖا ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ، ٚيتأنٝس سل يبٓإ ٗ ؼطٜط 

 .425أضن٘ ٚتطبٝل ايكطاض ايسٚيٞ ضقِ 

ٓٓٝت ع٢ً اؾاي١ٝ اإلغ١َٝ٬ ُٚدًٗا َٔ زٍٚ إػطب ايعطبٞ  ُٚ

٣ ايتُجٌٝ اإلغ٬َٞ، ؾهطّا، َٚٔ تطنٝا، إٔ تهٕٛ ٗ َػتٛ

طا٥ؿٞ أٚ  أٟ سؼٕٓٚاْهباطّا، ٚاْؿتاسّا ع٢ً ايػرل، بعٝسّا عٔ 

َصٖيب، َ٪نسّا إٔ ضغاي١ ا٭زٜإ إِا ٖٞ ضغاي١ قب١ ٚغ٬ّ ٫ 

ضغاي١ سطب ٚقطاع ٚخكاّ، زاعّٝا إٍ تؿعٌٝ اؿٛاض ايجكاٗ 

 قٝػ١ّٚاؿهاضٟ بٌ أؾطاز اؾاي١ٝ ٚايؿعٛب ا٭ٚضٚب١ٝ ٚق٫ّٛ إٍ 

 إهاب١ٝ يًعٝـ إؿذلى.

نُا زعُٛت إٍ انتػاب ايعًّٛ ٚإعاضف ٭ْٗا ايػبٌٝ -

ُٜػِٗ ٗ بٓا٤ دًٓايٛسٝس ٫ْعتام ايعامل ايجايح َٔ َت ؿ٘، يهٞ 

 اؿهاض٠ ايعا١ٕٝ ٚتٛدٝ٘ ايكطاض ايسٚيٞ.

َع دايٝات إػطب ايعطبٞ ٚقٛاٙ  كِسُت يكا٤إتٖصا ٚقس َع

١ دطا٥ِ ايعٓـ اييت تطتهب باغِ اإلغ١َٝ٬ ٚايٛط١ٝٓ ٕعاؾ

 اإلغ٬ّ، قبٌ إٔ ٫ ٜٓؿع ايٓسّ.
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 :َٔكاب١ً َع إشاع١ قٛت ايٛط 

" إٍ ؾتشٞ ٜهٔٗ إطاض ظٜاض٠ ايٓا٥ب ايػابل ايسنتٛض "

"بًذٝها"، اغتهاؾت٘ )إشاع١ قٛت ايٛطٔ( سٝح ططح قاسبٗا 

"أٓس قُدلٙ" عًٝ٘ أغ١ً٦ تتعًل بعسز َٔ إٛنٛعات ايػاخ١ٓ ٗ 

  ايعطبٞ ٚاإلغ٬َٞ.ايعامل

ٜهٔ" ع٢ً ٖصٙ ايكهاٜا "ْٚٛدع ٖٓا َا عًٓل ب٘ ايسنتٛض 

 َٛدّٗا ن٬َ٘ ع٢ً اشلٛا٤ َباؾط٠:

1- ٍِٛ  "ٜهٔ"َا هطٟ ٗ اؾعا٥ط َٔ َصابح: اغتبعس ايسنتٛض  س

إٔ ٜهٕٛ شيو َٔ َػًٌُ أٚ إغ٬ٌَٝ، ٭ٕ َا هطٟ َصٌٖ ٚؾٛٝع.. 

ُٕ ٙ ا٭عُاٍ ايدلبط١ٜ، إٍ إٔ ت١ُٗ( بٗصٚزعا اؾُاعات اإلغ١َٝ٬ )ا

تعًٔ بطا٤تٗا َٓٗا، ؾإٕ مل تؿعٌ ؾُطًٛب َٔ ايعامل اإلغ٬َٞ ـ ؾعٛب٘ 

ُِٜكسّ ع٢ً شيو نا٥ّٓا َٔ نإ َٚا  ٚسطنات٘ ـ إٔ تعًٔ بطا٤ت٘ ٖٔ 

 نإ!!

ٚسٍٛ َا هطٟ ٗ ا٭ضض ايؿًػط١ٝٓٝ احملت١ً، زعا "ٜهٔ"  -2

، ؾه٬ّ عٔ ايسٍٚ ايعامل ايػطبٞ إٍ َطادع١ َٛاقؿ٘ َٔ "إغطا٥ٌٝ"

ايعطب١ٝ اييت ٚقعت اتؿاقات )غ٬ّ( َع ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ، ٚأنس "ٜهٔ" 

٠ٓٚ إػٝش١ٝ ٚاإلغ٬ّ، َٚطًٛب َٔ إػًٌُ  ع٢ً إٔ ايك١ْٝٛٝٗ عس

ٚإػٝشٌٝ َٛاد١ٗ ٖصٙ ايسٚي١ ايعٓكط١ٜ َدط٘ إْػاْٞ سهاضٟ 

 َؿذلى.

ٚسٍٛ َا هطٟ ٗ تطنٝا َٔ ػاشب بٌ اإلغ٬ٌَٝ  -3

باحملاؾ١ٛ ع٢ً إٓار ايسّكطاطٞ، ٚعسّ ًط١، طايب "ٜهٔ" ٚايػ

ايًذ٤ٛ إٍ ايكُع ايعػهطٟ، ٚاسذلاّ سط١ٜ ايتعبرل ٚإعتكس. ٚطايب 

اؾٝـ بايٛقٛف ع٢ً اؿٝاز، نُا طايب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ )غًُٝإ 

 زّرلٌٜ( باسذلاّ ٖجًٞ ايؿعب، ٚعسّ إػاؽ بايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬.
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اٍ "ٜهٔ": يكس أثبت يبٓإ أْ٘ بًس عٔ ايٛنع ٗ يبٓإ ق -4

ايتعاٜـ ايطا٥ؿٞ ٚإصٖيب، ٚبًس إكا١َٚ ٚايٛط١ٝٓ، ٚأْ٘ ايبًس ايصٟ 

ٗ نٌ ّٜٛ، ٜٚسؾع مثٔ شيو َٔ  إػًٌُٜٚساؾع عٔ نطا١َ ايعطب 

زَا٥٘ ٚاقتكازٙ ٚاغتكطاضٙ، ٚزعا ايعامل إٍ زعِ يبٓإ ع٢ً نٌ 

َِٜشصٚ َس سِ إػًٌُ ٚإػٝشٌٝ ٗ ٚ يبٓإ ٗ ت٬ِصقعٝس، ٚإٍ إٔ 

  َٛاد١ٗ إؿطٚع ايكْٗٝٛٞ.

ُٓا هطٟ ٗ ايػٛزإ: يؿت ايسنتٛض "ٜهٔ" إٍ أْٗا إ٪اَط٠  -5 ٚع

ْؿػٗا اييت تػتٗسف تكػِٝ نٌ بًس عطبٞ، ٚظععع١ أَٓ٘ ٚاغتكطاضٙ، 

ُِٜصعٔ يػٝاغ١ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ.  َا مل 

ٝك١ َا هطٟ ٗ ايػٛزإ، ٚإٍ ٚزعا "ٜهٔ" اجملتُع ايسٚيٞ إٍ تؿِٗ سك

نؿـ ايك٣ٛ اإلؾطٜك١ٝ ٚايعا١ٕٝ اييت تسعِ إ٪اَط٠ اييت تػتٗسف ٖصا 

 عػهطّٜا ٚإع٬َّٝا ٚع٢ً نٌ قعٝس. ايبًس

ٖصا ٚقس تًك٢ ايسنتٛض "ٜهٔ" عدل اشلٛا٤ عسزّا َٔ ا٫تكا٫ت اييت 

 تكب ٗ إطاض إٛنٛعات إططٚس١.

  26/4/1997ايػبت: 

 ،٢ً إٛاقع اشلا١َ ٗ بطٚنػٌٝ، قكط إًٛىقُٓا ظٛي١ ع-

ٌِ غبشاْ٘: اهلل قٍٛ َٚسَهَطْا ِٖ اَ٭ِضٔض ٔؾٞ ٔغرُلٚا ُق ُُٛطٚا ُث ِْ ـَ ا ِٝ  َن

َٕ ٌَ َعأقَب١ُ َنا َُٕهصِّٔب  . {11:ا٭ْعاّ}ا

 إتآَط اؿًـ ٖصا ا٭طًػٞ، سلاٍ سًـ )َكط( َب٢ٓ َطضْا-

 اٙ.قهاٜ ٚع٢ً اإلغ٬َٞ ايعامل ع٢ً زا٥ُّا

 غكٛط٘ قبٌٝ حقٓط ن٬ؽ" "ًٜٚٞ ايػابل ايعاّ أَٝٓ٘ إٔ ٜٚهؿٞ

 غكٛٙ بعس عسٚ َٔ يًػطب ٜبل )مل أْ٘ ٚضؾ٠ٛ ؾػاز بؿهٝش١

 بأْ٘ ايعامل ٗ اإلغ٬َٞ ايٛدٛز ٚاقؿّا اإلغ٬ّ(. غ٣ٛ ايؿٝٛع١ٝ

 ا٭خهط". "اـطط
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 )اؾب١ٗ( قٝازٜٞ بعض ايتكٝٓا ٚايٓكـ ايطابع١ ايػاع١ ٗ-

 إأظم. َٔ اؾعا٥ط إلْكاش عًُ٘ ّهٔ َٚا عِٗأٚنا ٫غتط٬ع

 بعٓٛإ قانطتٞ َٛعس نإ َػا٤، ايػازغ١ ايػاع١ ٚٗ-

 اإلغ٬َٞ". ايعٌُ ؾك٘ ٗ ٚا٫ْؿتاح "ا٭قاي١

 َذُٛعٗا تؿهٌ اييت ٚايكؿات ايكِٝ إٍ يؿت١ ناْت ٚيكس

 عاّ. بؿهٌ ايّٝٛ ايبؿط١ٜ اجملتُعات ؼتادٗا اييت ا٭قاي١

 ٚايسٚي١. ٚاجملتُع ايؿطز سٝا٠ ٗ ظٕايتٛا تشكٝلؾ 

 ٕٚايتعبرل. ٚسط١ٜ اإلْػإ سكٛم نُا  

 ٌٚٚاؿهاضٟ.. ٚايجكاٗ ايؿهطٟ ايتٛاق 

 ٚؾعٌ(.. ٚضزات )ؾع٬ّ ٚايتططف ايكطاع ْبص 

 ٌُإٛبكات.. َٔ اجملتُعات يتطٗرل إؿذلى ٚايع 

 ٚا٭خ٬م. َهاضّ ا٭دٝاٍ تعٗس 

 ٚايطا٥ؿٞ ايتعكب َٚهاؾش١ ايس١ٜٝٓ ا٭قاي١ ع٢ً اإلْػإ تطب١ٝ 

 ٚايعٓكطٟ.. ٚايعطقٞ ٚاإلث:ي ٚإصٖيب

 ٚتعاطٞ ٚػاض٠ ا١ُٕٛٓ ٚاؾط١ّ ا٭طؿاٍ( )زعاض٠ ٚاٖط٠ َهاؾش١ 

 إدسضات..

 ٌُٚٚاإلع٬َٞ ٚا٫قتكازٟ ا٫دتُاعٞ ا٭َٔ يتشكٝل اؾاز ايع 

  إؿذلى. اؿٛاض عدل ايعإٞ ٚايػ٬ّ

 ٚاؾٛز٠ ا٭قاي١ لشٓكُت إٔ ّٔه ٚغرلٖا إؿطزات ٖصٙ ْتنا إٕ

 ناؾ١.. اجملتُعات ٚبٌ ايٛاسس، اجملتُع ٗ ٚا٫ْؿتاح ٚا٫ْكٗاض

ٌٓ إٍ إناؾ١ ْٝعّا ا٭زٜإ إٔ "ٜهٔ" ٚأنس  َ٪غػات ن

 خطابٗا عدل اجملتُعات، تأقٌٝ ع١ًُٝ عٔ ١َػ٪ٚي إسْٞ اجملتُع
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 أؾهٌ غٕس بٓا٤ ٗ ٚتعاْٚٗا ٚاْؿتاسٗا، ٚع٬قاتٗا، ٚغٝاغاتٗا، ٚأزا٥ٗا،

 ٚأٌْ.. أس٢ً َٚػتكبٌ

 َع ؾٝٗا اؾذلنت َػتسٜط٠ طاٚي١ ُعٔكَسِت ايجا١َٓ ٗ-

 أقٝٛؽ. ٚسػٔ ضَهإ ٚطاضم ٖاْٞ ا٭غاتص٠:

 ٗ ا٭خ٠ٛ َع آخط يكا٤ ُعكس إػتسٜط٠ ايطاٚي١ اْتٗا٤ ٚبعس

 إأظم سٍٛ ايتؿاٚض ٕتابع١ آخط يكا٤ عكس ع٢ً ا٫تؿام ٚمٓت )اؾب١ٗ(

 اؾعا٥طٟ.

 27/4/1997 سسا٭: 

 مت سٝح )يٝٝر( َس١ٜٓ إٍ بطٚنػٌ غازضْا ايّٝٛ ٖصا قباح

 اإلغ٬َٞ. إٓٗر خكا٥ل سٍٛ حملانط٠ ايذلتٝب

 بطٚنػٌ، َٔ نًِ 100 بعس ع٢ً )يٝٝر( َس١ٜٓ ٚتكع

 ايؿهٌ ع٢ً ؾٝٗا ايدلْاَر ٚنإ ايجا١ْٝ. ايػاع١ ٗ ؾٛقًٓاٖا

 ايتايٞ:

 سٛاض١ٜ. دًػ١ 

 ا٫ْؿتاح(. ايع٬قات ؾك٘ سٍٛ قانط٠( 

ٝٓٔ ايساع١ٝ "ٜهٔ" إٔ اإلغ٬ّ زٜٔ اْؿتاح، ٭ْ٘ زٜٔ قب١  ب

َٗا َٜاٚض١ٓ ٚتعإٚ َع اؾُٝع:  ٜٗ ٖٓاُؽ َأ ْٖا اي ِِ ٔإ َٓاُن ًَِك ِٔ َخ  َشَنٕط َٔ

َِْج٢ ِِ َُٚأ َٓاُن ًِ ٌَ ُؾُعّٛبا ََٚدَع ٚاؿٛاض ٫   ،{13:اؿذطات}ٔيَتَعاَضُؾٛا ََٚقَبا٥ٔ

 ٔ خ٬ٍ ا٫ْؿتاح.ُُٜهٔ إٔ ٜتشكل إ٫ َ

إٕ عا١ٕٝ اإلغ٬ّ ػعً٘ زٜٔ اْؿتاح ع٢ً ايبؿط١ٜ نًٗا: -

ََا َٓاَى َٚ ًِ ١َُّ ٔإٖيا َأِضَغ ٌَ َضِس ُٔ ًَِعاَي  . {107:ا٭ْبٝا٤} ٔي
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إٕ قب١ ايٓاؽ ٚتكسِٜ ايٓؿع شلِ ٫ ّهٔ إٔ ٜتشٓكل إ٫ -

( با٫ْؿتاح: ))اـًل نًِٗ عٝاٍ اهلل. أسبِٗ إيٝ٘ أْؿعِٗ يعٝاي٘(

 .(سسٜح ؾطٜـ)

اؽ باهلل تعاٍ إٕ ٚٚٝؿ١ ايسع٠ٛ إٍ اهلل ٚتعطٜـ ايٓ-

 ٚاإلقباٍ ٫ اإلزباض: تكتهٞ ا٫ْؿتاح ٫ ا٫ْػ٬م،َٚٓٗذ٘ ايكِٜٛ.. 

ِٔ ِِ َِٚيَتُه ُِٓه َٔ ١َْٖ َٕ ُأ ِٝٔط.. ٔإَي٢ َِٜسُعٛ ـَ ِٔ، {104:عُطإ آٍ}ا ََ َٚ ُٔ  َأِسَػ

ِّٛيا ِٔ َق ُٖ ٌََٚ اهلٔل ٔإَي٢ َزَعا َٔ ُٔ ٍَ َقأيّشا َع ٓٔٞ ََٚقا ْٖ َٔ ٔإ َٔ ٌَ ُٔ ًٔ ُِٕػ  ا

َٗا َٜا، {33:ؾكًِّت} ٜٗ ٍُ َأ ِِّؼ ايٖطُغٛ ٍَ ََا َب ِْٔع َِٝو ُأ ِٔ ٔإَي ِٕ َضبَِّو َٔ ِِ َٚٔإ ٌِ َي  َتِؿَع

َُا ًِٖػَت َؾ ُ٘ َب  .{67:إا٥س٠}.. ٔضَغاَيَت

ٓاؽ ٚايتعإٚ َعِٗ ٗ اـرل، إٕ إغسا٤ ايٓكح إٍ اي-

ٗاّ ٗ بٓا٤ اجملتُع ايكٟٛ ايػًِٝ إعاؾ٢، ٜؿذلض ا٫ْؿتاح غٚاإل

ُْٛاع٢ً ايػرل:  َٚ ََٚتَعا  .. ٢ًَ ٣َٛ ائبطِّ َع ُْٛا ََٚيا َٚايٖتِك َٚ ٢ًَ َتَعا ِٔ َع  اإٔلِث

ٕٔ َٚا  .{2:إا٥س٠} .. َٚايُعِس

إٕ ايصٟ وٌُ اـرل إٍ ايٓاؽ ٫ ٜٓػًل، ٚإٕ ايصٟ ٜؿعٌ -

، ٚإٕ ضغاي١ ايٓٛض تؿطض ع٢ً ىذٌ ٫ ٜٓطٟٛ أٚ اـرل يًبؿط١ٜ

 أقشابٗا إٔ ٫ ٜعٝؿٛا ٗ اي٬ّٛ.

ٖصا ٚبعس إٔ قٓسّ ايساع١ٝ َٔ ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس، ٚاييت تسؾع -

نًٗا إٍ ا٫ْؿتاح، أنس ع٢ً اؾايٝات نًٗا ٗ ب٬ز ا٫غذلاب 

ا٫نطاٙ ٗ اجملتُع ا٭ًٖٞ ٚاإلؾاز٠ ٚا٫غتؿاز٠، َعتدلّا اؾايٝات 

بٗا ٚاإلسػإ إٍ ٛضات أ١ًٖٝ( َطًٛب َٓٗا ُجٌٝ ؾع)غؿا ايعطب١ٝ

 ؾتٗا ٚايؿعٛب اييت استهٓتٗا ٚقسم ضغٍٛ اهللايسٚي١ اييت اغتها

 .))ايكا٥ٌ: ))َٔ ٫ ٜؿهط يًٓاؽ ٫ ٜؿهط هلل 
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 صحمة إىل أملاٌيا

 28/4/1997وجولة كاومة 

  ٌٓ28/4/1997اإلث: 

 ض٠.اْتكًٓا ٖصا ايكباح َٔ )يٝٝر( إٍ )آخٔ( بايػٝا 

 ٜاض٠ ا٭غتاش "أبٛ أّٔ" ٗ َطنع )آخٔ(قُٓا بع. 

  يعسز ايتكٝٓا َذُٛع١ َٔ ا٭خ٠ٛ سٝح أيكٝت سسٜجّا، ٚدطت َٓاقؿ١

 َٔ ايكهاٜا.

  29/4/1997ايج٬ثا٤: 

بٌٝ ايٛٗط إٍ َس١ٜٓ )نٛئ( سٝح ناْت يٓا غازضْا ُق

 احملطات ايتاي١ٝ:

 ."ٙظٜاض٠ َطنع سعب "ايطؾا 

 ٕػًُات.ظٜاض٠ َطنع ا٭خٛات ا 

 س َطانع اؾاي١ٝ ايذلن١ٝ ٚإيكا٤ سسٜح ٗ إػذس ايتابع شلا.تؿٓك 

ٗ  ٚٗ إػا٤ نٓا ع٢ً َٛعس َع اؾاي١ٝ ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬

ؾٝٗا يسٚض اؾاي١ٝ ٗ  ُتعطِن يكُٝت قانط٠َّػذس )نٛئ( سٝح َأ

ايػطب عا١َ ٚايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ بؿهٌ خام، َ٪نسّا ع٢ً نطٚض٠ ا٫ْؿتاح 

ٛب ٖصٙ ايسٍٚ ٚؼكٝل ايتٛاقٌ ايجكاٗ ٚاؿهاضٟ َعٗا. ع٢ً ؾع

َ٪نسّا ع٢ً إٔ اإلغ٬ّ ٚإػٝش١ٝ ّهٔ إٔ ًٜعبا زٚضّا نبرلّا ٗ ْطام 

ٚعامل تػٛزٙ ايعساي١ ٚاؿط١ٜ ٚإػاٚا٠،  ايكِٝ، ٙايتأغٝؼ جملتُع تػٛز

٢ُٓ ؾعٛب  ٚتٓعِ ايؿعٛب عكٛقٗا اإلْػا١ْٝ نا١ًَ، ٚغاق١ َا ٜػ

 ح.ايعامل ايجاي

ُٓٓٝت ع٢ً اؾاي١ٝ ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ إٔ ُجٌ ب٬زٖا ُج٬ّٝ  ٚ

ُٜبٝض ايٛد٘، ٚهٓػس ايكٛض٠ اؿكٝك١ٝ يًعطٚب١ ٚاإلغ٬ّ.  ٜطؾع ايطأؽ ٚ
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  30/4/1997ا٭ضبعا٤: 

 َػا٤. قانط٠ ُٖبٛضؽ )َػذس ايكسؽ( ٗ ايػاع١ ايػابع١ 

 .يكا٤ َع اؾاي١ٝ ايذلن١ٝ 

اـٝاض ايسّكطاطٞ ٗ تطنٝا،  ت ع٢ً نطٚض٠ اعتُازِسٚيكس أٖن

ٚعسّ ايًذ٤ٛ إٍ ايعٓـ ٗ َٛاد١ٗ ايكش٠ٛ اإلغ١َٝ٬، َٚطاعا٠ سط١ٜ 

 ايتعبرل ايؿعيب ٚايدلٕاْٞ، ٚعسّ ايًذ٤ٛ إٍ اـٝاض ايعػهطٟ.

( ٖٓبٛضؽ) ٗ( ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ ْع١ٝ) َطنع ٗ أيكٝت ٚقس ٖصا

 سٝح( نبسٌٜ ٚاإلغ٬ّ اؾسٜس ايعإٞ ايٓٛاّ: )بعٓٛإ قانط٠

ٜٓت٘، ايسٚيٞ ايٓٛاّ يٛاقع ُتعطِن ٝٓعٙ، ٚآساز  اإلْػاْٞ تعاًَ٘ ٚعسّ ٚؼ

 ايؿًػط١ٝٓٝ، نايكه١ٝ احملٓك١، ٚقهاٜاٙ ايجايح، ايعامل زٍٚ َع ٚايعازٍ

 تطؾض اييت ايسٍٚ َٔ زا٥ُّا ايعسا١ٝ٥ ٘قؿَٚٛا ايػٛزا١ْٝ، ٚايكه١ٝ

 ٚايعطام نإٜطإ ،ايكْٗٝٛٞ ٚإؿطٚع ايعإٞ ا٫غتهباض يك٣ٛ اإلشعإ

ٌٓ ٚد٘ ٗ( ايؿٝتٛ" )ايٓكض سٓل"يـ ٚاغتعُاي٘.. ٚغرلٖا ٚايكٌ  ن

 ايسٍٚ نٌ زٚض ٚتعطٌٝ إبعاز ٚحملاٚيت٘" إغطا٥ٌٝ" تسٜٔ اييت إكٓطضات

 ٖصا. ايسٚيٞ ايكطاض  ٗ إؿاضن١  ٗ ايهدل٣ ٚاٯغ١ٜٛٝ ا٭ٚضٚب١ٝ ست٢

ٌٓ زعٛت ٚقس  عطب١ٝ، ا٭َرلن١ٝ س٠إتش ي٫ًٜٛات إٓشاظ٠ غرل ايسٍٚ ن

 إلعاز٠ ٚايتٓػٝل ايتعإٚ إٍ، آغ١ٜٛٝ أٚ أٚضٚب١ٝ أٚ، إغ١َٝ٬ أٚ ناْت

 .ايسٚيٞ ايكطاض إٍ ٚإػاٚا٠ ٚايعساي١ ايتٛاظٕ

 نبح ٗ ايؿاعٌ ايعا١ٕٝ اإلغ١َٝ٬ ايػاس١ زٚض ع٢ً أٓنست نُا 

 ايعإٞ ايٓٛاّ ٜعتُسٖا اييت ٚايبٛيٝػ١ٝ ايكُع١ٝ ايػٝاغ١ ْاح

 ٚازٚات٘ ايعإٞ ايٓٛاّ ب٘ ٜكّٛ ايصٟ اـؿٞ ايسٚض إٍ ٚيؿٗت.. ٜساؾس

 ٚايؿً ايكطاعات تؿذرل ٚٗ، اإلغ٬ّ قٛض٠ تؿٜٛ٘ ٗ، إدتًؿ١ ٚأدٗعت٘

 ُازٜ٘ ٚغاق١، طاعت٘ ع٢ً اـاضد١ ايسٍٚ َعِٛ ٗ ا٭١ًٖٝ ٚاؿطٚب

 بايٓتٝذ١ ايعاقب١ إٔ ٚأٓنست. ٚإدٗانٗا اإلغ١َٝ٬ ايكش٠ٛ قُح ٗ
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، عازٍ عإٞ ْٛاّ يكٝاّ ايٛسٝس ٚاـٝاض ايبسٌٜ ٖٛ اإلغ٬ّ ٚإٔ، ًشلي

 ايعُاٍ ؿكٛم ٚنأَ، ٚغعٝس َٚػتكٓط آَٔ ؿطمَُ ٚفتُع

 .سكٝكّٝا ايعُاٍ عٝس ٜهٕٛ ٚعٓسٖا، ٚاحملطٌَٚ

 1/5/1997 اـُٝؼ: 

        .بطيٌ ٗ قانط٠ -

  عا١ٕٝ ٛاملَ َٔ اٯسازٟ ايٓٛاّ ٜتػبب٘ َا احملانط٠ ٗ تتٓاِٚي ٚقس

 .ايسٚي١ٝ ٚايكهاٜا ٚاؿطٜات، اإلْػإ، ٚسكٛم ايؿعٛب، تطاٍ يًسٍٚ

 ًِٜٛتُجٌ نُا ايسا٥ِ، إغطا٥ٌٝ بتأٜٝس ٜتُجٌ :ايعٓكطٟ اي 

  .إًٌْٛ سكٛم َٔ با٫ْتكام

 ًِٛايجط٠ٚ تٛظٜع عساي١ ؾكسإ خ٬ٍ َٔ ٜبسٚ :اإلقتكازٟ اي 

 .ٚاٯغ١ٜٛٝ ك١ٝا٫ؾطٜ ايسٍٚ َٔ ايعسٜس ٗ ايكا١ُ٥ ٚاجملاعات

 ًِٛٚتؿطز ا٫َطٜهٞ، ا٫مٝاظ خ٬ٍ َٔ ٜٛٗط :ايػٝاغٞ اي 

  .ايسٚيٞ بايكطاض ٚاؾٓطٔ

 ًِٛتطبٝل ٗ إػاٚا٠ عسّ خ٬ٍ َٔ ٜبسٚ :ايكاْْٛٞ اي 

 .ايسٚي١ٝ ايكطاضات

 قطاضات ع٢ً ُطزٖا ٗ ايعدل١ٜ ايسٚي١ َع ناٌَ تػاٌٖ ؾٗٓاى

 ٚإٜطإ ٚايػٛزإ ٚيٝبٝا ايعطام َٛاد١ٗ ٗ قُع ٜكابً٘ ايعا١ٕٝ، إُٓٛات

 .ٚغرلٖا

 ًِٛا٫غطا٥ًٝٞ اإلضٖاب زعِ خ٬ٍ َٔ ٜٚبسٚ :ايعػهطٟ اي 

 إٕ ٚغاق١ ايٓؿؼ، عٔ ايسؾاع ٗ إؿطٚع اؿل ٚقاضب١ اؿكٝكٞ،

 .إغ١َٝ٬ دٗات َٔ نإ

 ًِٛايػاسات َٔ نجرل أَٔ إخذلام خ٬ٍ َٔ ٜبسٚ: ا٭َ:ي اي 

  .ا٭١ًٖٝ ٚاؿطٚب ايؿً ٚابتعاخ اعاتايكط ٚؼطٜو ٚايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬
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 ًِٛاؾطا٥ِ ؾها٥ح عٔ ايػهٛت خ٬ٍ َٔ ٜبسٚ :ا٭خ٬قٞ اي 

 دلتٚاعُت ايعإٞ، ايهُرل ٖعت اييت ا٭طؿاٍ زعاض٠ ٚػاض٠ ا١ُٕٛٓ،

 .ايعكط ٚناضث١ ؾهٝش١

 ًِٛا٭َرلن١ٝ اإلزاض٠ تٛضٙ خ٬ٍ َٔ ٜٚٛٗط :ايب٦ٝٞ ٚاي ٗ 

 ٚايتػبب ايكٓاع١ٝ غرل ايعامل زٍٚ ع٢ً ايكٓاع١ٝ ايٓؿاٜات تٛظٜع

 .ايب٦ٝٞ بايتًٛخ

 ا٭َرلن١ٝ ايطاع١ بٝت ع٢ً يًدطٚز ا٭ٚضٚب١ٝ ايسٍٚ أخرلّا ٚزعٛت

 ايعإٞ ايٓٛاّ آساز١ٜ إلغكاٙ إٓشاظ٠ غرل ايعامل زٍٚ َع ٚيًتعإٚ

 .عازٍ زٚيٞ يٓٛاّ ٚايتأغٝؼ

 2/5/1997 ٗ اؾُع١: 

 ايجكاٗ إطنع َػذس ٗ اؾُع١ خطب١ أيكٝت اؾٛي١، ختاّ ٗ

 ٗ اؾاي١ٝ بٓػا٤ خاق١ قانط٠ أيكٝت نُا بطيٌ، ٗ ايذلبٟٛ

 .ؾٝٗا ايذلن١ٝ اؾاي١ٝ ٚظضت ٚنٛاسٝٗا" بطيٌ"

 تًشٛٗا إٔ هب اييت( اإلشل١ٝ ايػٓٔ) إٍ اـطب١ ٗ عطنت ٚيكس

. ٚاقعٗا َع ايتعاٌَ زا٥ط٠ ٚٗ َؿطٚعٗا، قٝاغ١ ٗ اإلغ١َٝ٬ ايػاس١

 :ٓٔايػ ٖصٙ َٔ

1. ٓٓ ٕٖ.. ايطبا١ْٝ زا٥ط٠ نُٔ تسٚض اييت: ايتػٝرل ١غ ُِّط َيا اهلَل ٔإ  َُٜػ

ّٕ ََا ِٛ ُِّطٚا َسٖت٢ ٔبَك ِِ ََا َُٜػ ٔٗ ُِْؿٔػ  ايتػٝرل إٔ ع٢ً َ٪نسّا {11:ايطعس} ٔبَأ

 .ايؿٛقٞ يًتػٝرل ا٭غًِ ايططٜل ٖٛ شيتايٓت

 اإلطاض َٔ اإلغ٬َٞ بإؿطٚع تٓتكٌ اييت :ايتساؾع غ١ٓ .2

 َعذلى ٗ ا٭غباب بهٌ ا٭خص تؿطض ٚاييت ايعًُٞ، ايٛاقع إٍ ٓٛطٟاي

َٝ يبكا٤ نُاّْا ايعإٞ، ايكطاع  تكسٜكّا ٚاؿهاض١ٜ، اإلْػا١ْٝ ِايك

َِٛيا .. ايطباْٞ يًدطاب ٖٓاَؽ اهلٔل َزِؾُع ََٚي ِِ اي ُٗ  َيَؿَػَسٔت ٔبَبِعٕض َبِعَه

ٖٔ اَ٭ِضُض ٌٕ ُشٚ اهلَل ََٚئه ٢ًَ َؾِه ٌَايَعا َع ُٔ  .{251:ايبكط٠} َي
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 أًٖ٘، ٚغًب١ بايٓتٝذ١، اـرل غًب١ تؿطض اييت :ايتُهٌ غ١ٓ .3

 اهلُل ََٚعَس..  ايكطآْٞ اـطاب إيٝٗا يؿت ٚاييت ؾطٚطٗا، تٛؾط ساٍ ٗ

َٔ ُٓٛا اٖئصٜ ََ ِِ َآ ُِٓه ًُٛا َٔ ُٔ ِِ ايٖكأيَشأت ََٚع ُٗ ٖٓ ًَٔؿ َِٝػَتِد َُا اَ٭ِضٔض ٔؾٞ َي  َن

ـَ ًَ َٔاٖي اِغَتِد ِٔ ٔصٜ َٔ ِِ ٔٗ ًٔ ٖٔ َقِب َٓ َُهِّ ُٝ ِِ ََٚي ُٗ ُِ َي ُٗ َٓ ِِ اِضَتَه٢ اٖئصٟ ٔزٜ ُٗ  َي

ِِ ُٗ ٖٓ َُٝبسَِّي ِٔ ََٚي ِِ َبِعٔس َٔ ٔٗ ِٛٔؾ ّٓا َخ َِ ٓٔٞ َأ َْ َٕ َيا َِٜعُبُسٚ  ٔبٞ ُِٜؿٔطُنٛ

٦ِّٝا  .{55:ايٓٛض}..َؾ

 أغ١ً٦ ع٢ً أدبت( َؿتٛس١ ْس٠ٚ) ايك٠٬ بعس ستٔكُع ٚقس ٖصا

 .اؿهٛض

 3/5/1997 بتايػ: 

  .  ايذلن١ٝ اؾاي١ٝ َػذس ٗ قانط٠ -

  .ايجكاٗ إطنع ٗ يًٓػا٤ قانط٠ -

 4/5/1997 ا٭سس: 

 :بطيٌ َٔ، يبٓإ إٍ إػازض٠ -

 خ٬ٍ ضاؾكْٛا ايصٜٔ يٮخ٠ٛ أٚٓدٗٗا ؾهط ن١ًُ َٔ بس ٫ ٖٚٓا

 ايسنتٛض َكسَتِٗ ٚٗ" إٔاْٝا" إٍ" بًذٝها" َٔ ايط١ًٜٛ ضسًتٓا

 .ْٝعّا اهلل سؿِٛٗ" ٖعِٜ ايطٓٔ عبس" ا٭غتاش ٚ" ستشٛت ٕسػا"
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 واليظيا صحمة

 26/5/1997 اإلعالوي احلظب ووؤمتض

 

 ( :26/5/1997 اإلثٌٓ) زبٞ إٍ برلٚت َٔ

 ايػاع١ ُاّ ٗ إايٝع١ٜ اؾ١ٜٛ يًدطٛٙ ايتابع١ ايطا٥ط٠ بٓا تعأقً

 ٜطاؾك:ي ٚنإ 26/5/1997 اإلثٌٓ ّٜٛ ايٛٗط بعس َٔ ٚايٓكـ ايجا١ْٝ

 ظنطٜا" اإلع٬َٞ ٚا٭ر" ايعبٝسٟ ظٖرل" ايسنتٛض ا٭ر ايطس١ً ٖصٙ ٗ

  ".بٝت١ٝ

 ث٬خ سٛايٞ زبٞ َطاض إٍ برلٚت َطاض َٔ طس١ًاي اغتػطقت

 ..غاعات

 اؿازٟ ايكطٕ َؿه٬ت" نتاب ايٛقت ٖصا خ٬ٍ تقطِأ-

 ٗ نبرل سٓس إٍ َتؿا٬ّ٥ ٚنإ". ؾطاضٙ ٜٛغـ" ٕ٪ٓيؿ٘ "ٚايعؿطٜٔ

 َعِٛ ع٢ً غٝتػًٓب اإلْػإ ٚإٔ، إكبٌ يًكطٕ ٚتٛٓقعات٘ ْٛطات٘

 ؾه٬ّ يٮَٛض إازٟ ؼًًٝ٘ ٚانشّا بسا يكس ٚ. َٓٗا ٜعاْٞ اييت إؿه٬ت

 .إؿه٬ت ع٢ً خ٬شلا َٔ ٜطٌ نإ اييت( ايعًُا١ْٝ ايعا١ٜٚ) عٔ

 بايه١ًٝٓ كايؿ١ ٚـًؿٝاتٗا ايعكط ٕؿه٬ت ْٛطتٞ ناْت-

  .ٌإآزٜ يٓٛط٠

 خكا٥ل" نتابٞ َكٓس١َ ٚنتبت( ايهتاب١ عٓس٠) ُتأخطِد-

 ". ايؿطط٠ ؾك٘ خ٬ٍ َٔ ٚايعؿطٜٔ اؿازٟ ايكطٕ ٚؼسٜات

 .]عاّ َٔ أنجط َٓص ا٭غٛام ٗ أقبح ايهتاب ٖصا :ًَش١ٚٛ[

 َٔ ٞ(:27/5/1997ـ26ايج٬ثا٤ـ  ا٫ثٌٓ) نٛا٫ٕبٛض إٍ زب 

ٚٓز ...ايػاع١ سٛايٞ زبٞ َطاض ٗ ايطا٥ط٠ سٓطت  بايٛقٛز يًتع

 .َايٝعٜا عاق١ُ( نٛا٫ٕبٛض) بآتذاٙ أقًعت ثِ، دسز ضناب ٫ٚغتكباٍ
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 ايػاع١ إطاض ٚقًٓا سٝح، غاعات ايػبع سٛايٞ ايطس١ً اغتػطقت ٚقس

 .ايٛقت ؾاضم بػبب ؾذطّا ٚايٓكـ ايػازغ١

 ١ٜ٫ٚ ض٥ٝؼ بإٔ ٚأخدلْٚا، إايٝعٌٜ ا٭خ٠ٛ بعض إطاض ٗ اغتكبًٓا

 ٫ٜٚت٘ ٗ اي١ًًٝ تًو اغتهاؾتٓا ع٢ً ٓكطُٜ(  kelentanنايٝٓتٌ)

 سٝح ايساخًٞ إٍ اْتكًٓا ٖٚهصا. بايطا٥ط٠ زقٝك١ 45 سٛايٞ اييت تبعس

 .إصنٛض٠ اي١ٜ٫ٛ إٍ قػرل٠ طا٥ط٠ أقًٓتٓا

 قاع١ ٗ قانط٠ إليكا٤ ايؿٓسم تطنٓا َػا٤ ايتاغع١ ٗ-

 .اي١ٜ٫ٛ ٗ يذلب١ٜٛا يإلزاض٠ ايتابع١ اإلغ١َٝ٬ إ٪غػ١

 اإلغ٬ّ إٍ ايسع٠ٛ ٗ اإلغ٬ٌَٝ زٚض سٍٛ قانط٠ أيكٝت-

 ٚتٛٓقؿت، قعٝس نٌ ع٢ً َؿه٬ت َٔ ؾٝ٘ تتدٓب٘ ٖا ايبؿط١ٜ ٚإْكاش

  :ٖٞ إشل١ٝ غٓٔ ث٬ث١ عٓس

  .ايتػٝرل غ١ٓ -1

 .ايتساؾع غ١ٓ -2

  .ايتُهٌ غ١ٓ -3

 

 30/5/1997 اؾُع١: 

 ايجايح إ٪ُط تاحاؾت َٛعس نإ قباسّا ايجا١َٓ ايػاع١-

  .يًه٬ّ َتسُِّقثِ . اإلغ٬َٞ يًشعب ٚا٭ضبعٌ

، ايعًُا٤ زٜٛإ اْعكاز َٛعس نإ ايٛٗط بعس ايجايج١ ايػاع١-

 .]ا٭١َ ٗ ايعاًٌَ ايعًُا٤ َها١ْ[: عٔ ن١ًُ أيكٝت إٓاغب١ ٚبٗصٙ

 أيكٝت سٝح إػًُات زٜٛإ ٗ َٛعسْا نإ ايطابع١ ايػاع١-

 .]إػ١ًُ إطأ٠ ضزٚ[ سٍٛ قانط٠
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 31/5/1997 ايػبت:  

 ايعا١ٕٝ اإلغ١َٝ٬ اؾاَع١ إٍ بعٜاض٠ ايّٝٛ ٖصا ٚٗط سبع قُٓا-

 ."غًُٝإ أبٛ اؿُٝس عبس" ايسنتٛض َسٜطٖا ايتكٝٓا سٝح

 يًُ٪ُط اـتاَٞ اؿؿٌ َع َٛعس ع٢ً نٓا ي٬ّٝ ايتاغع١ ٚٗ-

٫ّٓٛ غٝاغّٝا بّااخط أيكٝت سٝح  ايتشسٜات تًـك ؾٝ٘ اغتعطنت  َط

 .اإلغ٬َٞ ٚايعامل اإلغ١َٝ٬ ٚايػاس١ اإلغ٬ّ تٛاد٘ اييت

 1997/ 1/6 ا٭سس: 

 .اإلع٬ّ ٚغا٥ٌ َع َٛعسٟ نإ قباسّا ايعاؾط٠ ٗ-

 ض٥ٝؼ ْا٥ب" أٚاع اشلازٟ عبس" اغتكبًت َػا٤ ايجا١َٓ ايػاع١ ٗ-

 ٍإ ايًبٓاْٞ ايٛؾس ٚزاع ٗ يٝهٕٛ اؿعب أْاب٘ ٚايصٟ اإلغ٬َٞ اؿعب

  .إطاض
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 مذاخلة الذكتىر زهٍر العبٍذي

 "التخلص مىها وكٍفٍة الهٍمىة االقتصادٌة األمٍركٍة"

 - شرت فً مجلة األمانُو-

 إ٪غػ١ قاع١ ٗ" ايعبٝسٟ ظٖرل. "ز أيكاٖا اييت ايه١ًُ ًَٓدل

 ٚأغتاش٠ ٚظضا٤  عهٛض"  kalantan نا٫ْتإ"  َس١ٜٓ ي١ٜ٫ٛ اإلغ١َٝ٬

 .ايهطِٜ ايكطإٓ ٚعًّٛ ايعطب١ٝ ايًػ١ تنًٓٝا

 ايٓا٥بإ أيكاٖا اييت ٚاحملانطات ايعٜاضات َٔ غًػ١ً نُٔ

 اؿعب يسع٠ٛ تًب١ٝ َايٝعٜا ٗ" ايعبٝسٟ ظٖرل" ٚ" ٜهٔ ؾتشٞ" ايػابكإ

 26/5/1997 ٗ إٓعكس ايػٟٓٛ َ٪ُطٙ ٗ (PAS) إايٝعٟ اإلغ٬َٞ

 بعٓٛإ قانط٠" عبٝسٟاي ظٖرل" ايسنتٛض أيك٢ 30/5/1997 يػا١ٜ

 ؾٝٗا ؼٓسخ"، َٓٗا ايتدًلٚنٝؿ١ٝ  ا٭َرلن١ٝ ا٫قتكاز١ٜ اشل١ُٓٝ"

 ايعامل ع٢ً ٚايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ إاي١ٝ ا٭َرلن١ٝ اشل١ُٓٝ ٚاقع عٔ

 اي٫ٜٛات ؾٝٗا تتُٓتع اييت ايسٚي١ٝ ٚإُٓٛات إ٪ٓغػات ططٜل عٔ

 قٓسٚم: ٖٚٞ ب٘ؾا َا أٚ( ايؿٝتٛ) ايٓكض عٓل ا٭َرلن١ٝ إتشس٠

 إتشس٠ اي٫ٜٛات إٔ نُا. ا٭طًػٞ اؿًـ ١َُٛٓٚ، ايسٚيٞ ايٓكس

 ايػًط١ ططٜل عٔ ايعإٞ ايػصا٤ بػٝاغ١ ٚتتشٓهِ تػٝطط ا٭َرلن١ٝ

 َٔ نجرل ٗ ايكُح ظضاع١ َٓع ٚقا٫ٚت، ايكُح أٟ ايط٥ٝػ١ٝ ايػصا١ٝ٥

 .ٚايؿكرل٠ ايٓا١َٝ ايسٍٚ

 يًدطٚز ايٛسٝس٠ ا٫غذلاتٝذ١ٝ إٔ" ايعبٝسٟ ظٖرل" ايسنتٛض ٚاعتدل

 ايٓتبع١ٝ ؾطض ع٢ً ايكا١ُ٥ ا٫قتكاز١ٜ ا٭َرلن١ٝ اشل١ُٓٝ َٔ

 :ٖٞ ناؾ١ ايؿعٛب ٚخرلات ٕٛاضز ٚا٫غتػ٬ٍ

 ايٓكسٟ يًتبازٍ ٚسٝس نُعٝاض ايس٫ٚض قاعس٠ ع٢ً اـطٚز: أ٫ّٚ

 .يًك١ُٝ ثابت نبسٌٜ ٚايؿه١ ايصٖب َعٝاض إٍ ٚايعٛز٠، ايسٚيٞ
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 ايٓكس١ٜ ايع٬قات ٗ اـهطا٤ ايع١ًُ اعتُاز عٔ ًٓٞايٓتد: ثاّْٝا

 ْٛاّ إٍ ؾؿ٦ّٝا ؾ٦ّٝا ٚايعٛز٠، ايسٚيٞ ايتذاضٟ ٚايتبازٍ ايسٚي١ٝ

 إدتًؿ١ ٚإٓتذات يًػًع ايعإٞ ايتذاضٟ تبازشلا ٗ ايسٍٚ بٌ إكاٜه١

 .ايصٖب١ٝ ايكاعس٠ ع٢ً ػٓعط٠َُ

 ايٓؿ٘ بطٌَٝ رلتػع َبسأ ع٢ً" أٚبٝو" ١َُٛٓ زٍٚ اتؿام: ثايجّا

 ايس٫ٚض عٔ بس٬ّٜ ايعا١ٕٝ ايكعب١ بايع٬ُت( ا٫غذلاتٝذ١ٝ ايػًط١)

 ٚيًهػ٘ ايس٫ٚض ع٢ً ايعإٞ ايطًب يتدؿٝض ٚشيو ٚسٝس، نػعط

 1660 ايبايؼ إايٞ ٚعذعٖا زْٜٛٗا يتػسٜس ا٭َرلن١ٝ اـعا١ْ ع٢ً

 .ز٫ٚض ًَٝاض

 ع٢ً ايكا٥ِ ٞٚإاي ايٓكسٟ ايتػًٝـ ْٛاّ ع٢ً اـطٚز: ضابعّا

 ٚايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ ٚإهاضبات إؿاضنات ْٛاّ إٍ ٫تٗاَٚعٓس ايؿا٥س٠

 اؿٝا٠ ع٢ً ايتسَرل١ٜ ٚآثاضٙ ايٓكسٟ ايتهدِ آؾ١ َٔ يًتدًل

 .ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ

 ٚٗ ٚاإلؾطٜك١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ ا٫قتكاز١ٜ إُٓٛات اعتُاز إٕ

 تػً٘ َٔ يًدطٚز ا٫غذلاتٝذ١ٝ يًدٓط١ إطنع١ٜ ايبٓٛى َكسَتٗا

 إُٗس٠ ايطبٝع١ٝ إكس١َ ٖٞ ا٭َرلن١ٝ إتشس٠ اي٫ٜٛات ١ُٖٓٝٚ

 ايطأزلاي١ٝ يتشٓهِ ايبؿع١ إُاضغات عٔ بعٝس دسٜس عإٞ يٓٛاّ

 .ٚا٭َِ ايؿعٛب َٚػتكبٌ ٚثطٚات َكٓسضات ٗ ا٭َرلن١ٝ ايػطب١ٝ

 .]بٝت١ٝ ظنطٜا إعساز[ 
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 مالٍسٌاتقرٌر عه الرحلة إلى 

 -مه إعذاد األخ زكرٌا بٍتٍة -

 

 اؿعب يسع٠ٛ تًب١ٝ َايٝعٜا إٍ بعٜاض٠" ٜهٔ ؾتشٞ" ايساع١ٝ قاّ

 ايجايح اؿعب َ٪ُط ٗ يًُؿاضن١ (PAS) إايٝعٟ اإلغ٬َٞ

 ٚإػتؿاض" ايعبٝسٟ ظٖرل" ايسنتٛض ايػابل ايٓا٥ب ؾٝٗا ضاؾك٘ ٚا٫ضبعٌ،

 ".بٝت١ٝ ظنطٜا" ا٭ر اإلع٬َٞ

 ايطزل١ٝ ايًكا٤ات َٔ بعسز أغبٛعّا اغتُطت اييت ايعٜاض٠ ًتاغتٗ-

 ٚظضا٤ َٔ ٚعسز" عبسايععٜع ْٝو" "نًًٓ" ١ٜ٫ٚ سه١َٛ ض٥ٝؼ َع أبطظٖا

 َايٝعٜا ٗ ١ٜ٫ٚ 13 أقٌ َٔ اإلغ٬َٞ اؿعب ؾٝٗا وهِ اييت اي١ٜ٫ٛ

 اي٫ٜٛات باقٞ ٗ اإلغ٬ٌَٝ ايٓٛاب َع ايًكا٤ات َٔ يعسز إناؾ١

 .إايٝع١ٜ

 قانط٠ أبطظٖا احملانطات َٔ َهجـ بعسز ايعٜاض٠ آتػُت-

 ايسنتٛض ؾٝٗا ضنع" بٛضنٛا٫ٕ" ايعاق١ُ ٗ" َا٫ٜٛ" داَع١ ٗ ط٬ب١ٝ

 اإلغ٬َٞ اجملتُع قٝاغ١ ٗ ٚإتع١ًُ إجكؿ١ ايطبك١ زٚض ع٢ً "ٜهٔ"

 أيك٢ قس" ٜهٔ" ٚنإ نُا ايعكط َتطًبات ٚؾل ٚإتطٛض إٓتر

 كتًؿ١ ؾعب١ٝ سؿٛز سهطتٗا" نًًٓ" ١ٜ٫ٚ ٗ أخط٣ قانط٠

 ايتطٛضات ٚؾل اإلغ٬َٞ إؿطٚع تٛاد٘ اييت ايتشسٜات عٔ ؾٝٗا ؼسخ

 ايذلن١ٝ ايػٝاغ١ٝ ا٭ٚناع سٍٛ ا٭غ١ً٦ َٔ عسز ع٢ً أداب ايػٝاغ١ٝ،

 ايكطاع ٕػتكبٌ اإلغ١َٝ٬ اؿطن١ تطٛضات ٚآخط اؾعا٥ط١ٜ ٚإؿه١ً

  ..ٚأعسا٥ِٗ إػًٌُ بٌ

" ايعبٝسٟ ظٖرل" ايسنتٛض ايػابل ايٓا٥ب َٔ َؿاضن١ ٚناْت-

 ٚايك٣ٛ ٚا٭سعاب ايسٍٚ ٚزٚض اإلغ٬َٞ ا٫قتكازٟ إؿطٚع سٍٛ
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 ا٫قتكاز١ٜ ايػٛم إلْؿا٤ ٚزعا ا٫قتكازٟ ايتعإٚ تؿعٌٝ ٗ اإلغ١َٝ٬

 .اإلغ١َٝ٬

 ايعٌُ خط١ يسضاغ١ يًؿباب كلُخ بّٝٛ إ٪ُط ؾعايٝات ابتسأت-

 ايؿباب َهتب ٫ْتداب ناؾ١إ دسٜس٠ خط١ قطاضٚإ كط١َإٓ يًػ١ٓ

 اسس٣ ٗ ايٛؾس ٚؾاضى. يًشعب ايعاّ إ٪ُط اؾتتاح قبٌ شيو ٚنإ

 ٭خص ؾٝٗا زعاِٖ ايؿباب ٗ ن١ًُ" ٜهٔ" أيك٢ سٝح ايؿباب دًػات

 إؿطٚع زٚض تؿعٌٝ ٗ ايٓاؽ يهٌ ٚايتٛد٘ ايٓٗه١ ٗ ايؿعاٍ زٚضِٖ

 داٖعٜٔ اإلغ٬ّ ؾأعسا٤ ٚإ٫ ًٓاؽ،ي سهاضّٜا ٚتكسّ٘ اإلغ٬َٞ

ٝٓ ا٭١َ، ؾباب ع٢ً ؾٝٗا ٜػٝططٕٚ اييت ايتسَرل١ٜ ٕؿاضٜعِٗ " ٜهٔ" اٚس

ِٓ ٚدٛز  اي٫ٜٛات كتًـ َٔ ٚسهٛضِٖ ايؿباب َٔ ايهجٝـ ايه

 .إايٝع١ٜ

 ايٓٛاب عهٛض 30/5/1997 اؾُع١ قباح ضزلّٝا إ٪ُط حٔتاؾُت-

 ْٝو" "نًًٓ" سه١َٛ ٝؼض٥ اؿعب عاّ َٚطؾس" ٚايعبٝسٟ ٜهٔ"

 اؿعب قٝاز٠ ٚأعها٤" ْٛض ؾانٌ قُس" اؿعب ٚض٥ٝؼ" عبسايععٜع

 ٚاإلٜطا١ْٝ ايهٜٛت١ٝ ايػؿاضتٌ َٔ أبطظِٖ ايػؿاضات قٓاقٌ َٔ ٚعسز

 تسهط اييت) إايٝع١ٜ ايكشاؾ١ قسضتٗا ٚاؾُاٖرل ا٭عها٤ َٔ ٚسؿٛز

 أٚغاٙ ضتٗاقٓس ُاؾٝ َؿاضى أيـ 15  بـ( إ٪ُط ؾعايٝات يتػط١ٝ بهجاؾ١

 .َٚؿاضن١ َؿاضى أيـ 25 بـ اؿعب

" ْٛض ؾانٌ قُس" ايٓا٥ب اؿعب يط٥ٝؼ ن١ًُ اإلؾتتاح تهُٔ-

ٓٝ  اؾسٜس٠ يًدط١ ٚعطض إٓكط١َ ايػ١ٓ خ٬ٍ اؿعب عٌُ ؾٝٗا ِق

 أبطظٖا أغاغ١ٝ غٝاغ١ٝ ٚقطات ْكاٙ عس٠ ع٢ً ٚتٛقـ( 1998 ـ1997)

 ايعٌُ ؾطم ؾ١ٗ" َايٝعٜا" سزتٗ اييت ا٫دتُاع١ٝ إؿانٌ زاخًّٝا

 ٚاإلغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ ايسٍٚ ٚزعا ا٫قتكاز١ٜ، ٚإؿاضٜع إتٛاظٕ ٚاإلِا٤

 شات إغ١َٝ٬ زٚي١ باعتباضٖا" َايٝعٜا" َع ا٫قتكازٟ ايتعإٚ َٔ ٕعٜس
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 ايػٝاغ١ ؾ١ٗ ٚانشا َٛقؿّا اؿعب يط٥ٝؼ ٚنإ. إغ٬َٞ ؾعب

 سٝح إايٝعٟـ  اإلغطا٥ًٝٞ كاضبايت بؿإٔ ٚؼسٜسّا إايٝع١ٜ اـاضد١ٝ

 َُٗا ايٝٗٛز َع ُتس ٚدػٛض ع٥٬ل أ١ٜ بٛد٘ غٝكـ اؿعب إٔ أعًٔ

 َٓص ؾٗست ايعاق١ُ نٛا٫ٕبٛض إٔ ُٜصنط. )اقتكاز١ٜ أٚ ضٜان١ٝ ناْت

 أيعاب ٗ إغطا٥ٌٝ َؿاضن١ نس اإلغ٬َٞ يًشعب ط٬ب١ٝ َٛاٖط٠ أؾٗط

 (.َايٝعٜا ٗ أقُٝت ضٜان١ٝ

ٝٓا ايصٟ" ٜهٔ ؾتشٞ" يًساع١ٝ ناْت ايجا١ْٝ ايه١ًُ-  اؿعب س

 ايٓسعٟٛ اإلغ٬َٞ ايعٌُ إطاض ٗ إًش١ٚٛ ْؿاطات٘ ع٢ً اإلغ٬َٞ

 اي٫ٜٛات إسس٣ ٗ اؿهِ إٍ ٚقٛي٘ إٔ ٚاعتدل َايٝعٜا، ٗ ٚايػٝاغٞ

 ع٢ً إهاب١ٝ يٓتا٥ر ٚؼكٝك٘ غٓٛات، َٓص إزاضتٗا ٗ ٚلاس١" نًًٓ"

 اؿعب قٝاز٠ يس٣ ايٛعٞ ع٢ً ٪ٓؾطَُ أخط٣ ٫ٜٚات ٗ ا٫ْتدابات قعٝس

 اؿه١َٛ" ٜهٔ" ٚطايب غٛا٤، سس ع٢ً ايؿعب١ٝ ٚقاعست٘ ٚأؾطازٙ

 ا٭َٛض ظَاّ ٜتٍٛ ايصٟ( ابطاِٖٝ أْٛض) ض٥ٝػٗا ْا٥ب بؿدل إطنع١ٜ

ٟٛٓ إٔ اٯٕ  ايؿعب١ٝ ايك٣ٛ ّجٌ ايصٟ اإلغ٬َٞ اؿعب َع ايع٬قات ٜك

 ايك٣ٛ بٌ ايكطاع إٔ ٚأٓنس ٬ز،ايب ٗ اإلغ١َٝ٬ ٚاؿط٠ ٚإجكؿ١

 ايع١ًُٓ زعا٠ َٔ اإلغ٬ّ أعسا٤ ٚبٌ د١ٗ َٔ ايعامل ٗ اإلغ١َٝ٬

 قا٥ُّا غٝبك٢ ايكطاع ٖصا أخط٣، د١ٗ َٔ ايكْٗٝٛٞ إؿطٚع ٚأقشاب

 خًـ اإلغطا٥ًٝٞ إٛغاز أٜازٟ ٚدٛز إٍ ٫ؾتّا اإلغ٬ّ ٜٓتكط إٔ إٍ

 ٗ اإلغ٬َٞ ٚإؿطٚع ٕػًٌُٚا اإلغ٬ّ نس ؼاى اييت إ٪اَطات نٌ

 (.نُجاٍ تطنٝا) ايعامل َٔ َهإ نٌ

 زٚض ع٢ً ؾٝٗا ؾسز ايعًُا٤ َ٪ُط ٗ قانط٠" ٜهٔ" ٚأيك٢ نُا

 ٚأؾطاز ايكش٠ٛ دٌٝ ٚتٛع١ٝ اإلغ٬َٞ ايعٌُ سطن١ تطؾٝس ٗ ايعًُا٤

 .اإلغ٬َٞ ا٫دتٗاز إلسٝا٤ عًُا١ٝ٥ فاَٝع إٍ زاعّٝا اإلغ١َٝ٬ ا٭١َ
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 ع٢ً ؾٝٗا أٓنس، ا٭خٛات َ٪ُط ٗ" ٜهٔ" أيكاٖا أخط٣ قانط٠-

 إٔ ْاؾّٝا ايطداٍ َع دٓب إٍ دٓبّا اإلغ٬َٞ إؿطٚع ٗ إػ١ًُ إطأ٠ زٚض

ٝٓا، اٯخط زٕٚ أسسُٖا ع٢ً ْعٍ قس ايتهًٝـ ٜهٕٛ  إػ١ًُ إطأ٠" ٜهٔ" ٚس

  .إًشٛٚ ْٚؿاطٗا ؿطنتٗا

 ٗ نبرل٠ بؿعاي١ٝ ضىتؿا َايٝعٜا ٗ إػ١ًُ إطأ٠ إٔ ٜصنط

١َٓ اـآق١ ٚإ٪ُطات ايٓؿاطات ْٓٗا نُا، ٚايعا  َٔ بعسز ٓج١ًََُُ ٚأ

١ٜٓ اجملايؼ ٗ ا٭خٛات  .اؿعب ٗ ايكٝاز

١ٜٓ ايكشـ غطت ؾكس شيو إٍ  ٚا٭ضبعٕٛ ايجايح إ٪ُط أخباض إايٝع

" اؿطن١" دطٜس٠ أبطظٖا ايٛؾس َع َكاب٬ت َٓٗا عسز ٚأدطت يًشعب

 .َػ١ًُ"" ٚ" ايتُسٕ" ٚفًٓيٓت

١ٓٝ اإلغ١َٝ٬ اؾاَع١ بعٜاض٠ ايطس١ً تُتٚاخُت  ادتُع سٝح ايعإ

 ايع٬قات َٚسٜط" غًُٝإ أبٛ اؿُٝس عبس" ايسنتٛض َسٜطٖا َع ايٛؾس

١َٓ  تبازٍ ٗ ايٓتباسح مٓت سٝح" ٜٛغـ ؾانٌ أٓس" ايسنتٛض ايعا

 ..َٚايٝعٜا يبٓإ بٌ ا٭ناز١ّٝ اـدلات
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 (PAS)رٌف مىجس للحسب اإلسالمً المالٍسيتع

 على ضىء القاوىن األساسً للحسب

 ايكعس٠ شٟ 21 ٗ (PAS) إايٝعٟ اإلغ٬َٞ اؿعب تأٓغؼ يكس

 سهطٙ ساؾس ادتُاع ٗ . ا٬ٕٝزٟ 1951أغػطؼ 23 إٛاؾل ٖذط1370ٟ

 .ايب٬ز ٚٚدٗا٤ ٚايؿكٗا٤ ايعًُا٤

 اُاّ أدٌ َٔ إْ٘( يًشعب ا٭غاغٞ ايكإْٛ) َكس١َ ٗ دا٤ ٚقس

 ايكٝاّ باب َٚٔ. ايبؿط بٌ اـرل ضغا٤إ أدٌ َٚٔ. اهلل تك٣ٛ َكتهٝات

 مت قس ؾإْ٘ ٚايسٚي١، اجملتُع ٗ إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف ا٭َط بٛادب

 .إايٝعٟ اإلغ٬َٞ اؿعب تأغٝؼ ع٢ً ايععّ

 (.ايجايح ايؿكٌ) اإلغ٬َٞ: اؿعب َبسأ-

 (.ايطابع ايؿكٌ) أندل اهلل: اؿعب ٖتاف-

 َٔ اـاَؼ ايؿكٌ ٗ دا٤ نُا: )اإلغ٬َٞ اؿعب فأٖسا-

 (.ا٭غاغٞ ايكإْٛ

 ايكِٝ ؾٝ٘ تٓؿص ٚسهِ فتُع إْؿا٤ أدٌ َٔ ايهؿاح .1

 .ايب٬ز ٖصٙ ٗ اهلل َطنا٠ ابتػا٤ اإلغ٬ّ ٚأسهاّ اإلغ١َٝ٬

 عٔ ٚايسؾاع ايب٬ز ٖصٙ ٗ اإلغ٬ّ قساغ١ عٔ ايصٓب .2

 .ٚغٝازتٗا اغتك٬شلا

 :ايػازؽ ايؿكٌ ايٓؿاٙ فا٫ت-

 ططٜل عٔ ضغٛي٘ ٚغ١ٓ اهلل ؾطٜع١ إٍ ايبؿط ناؾ١ زع٠ٛ: أ٫ٚ

 .ٚايعٌُ ٚايهتاب١ بايكٍٛ ايسع٠ٛ

 فاٍ ٗ عٌُ زيٌٝ ٚدعً٘ ٚؾطٜع١ نعكٝس٠ اإلغ٬ّ ْؿط: ثاّْٝا

 ايعسٍ فاٍ ٗ اإلغ١َٝ٬ بايِٓٛ ٚايتعطٜـ ٚايػٝاغ١ اإلدتُاع

 ٚا٫قتكاز ٚاإلزاض٠، اؿهِ ْٛاّ ؾٝٗا َا تاجملا٫ َٔ ٚغرلٖا ٚايت١ُٝٓ

 .ٚايذلب١ٝ ايتعًِٝ ٚفاٍ ٚا٫دتُاع
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 بٌ بايتآخٞ ايؿعٛض ٚت١ُٝٓ اإلغ١َٝ٬ ا٭خ٠ٛ ٚتك١ٜٛ بح: ثايجّا

 ايكشٝش١ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ اؿٝا٠ ع٢ً يًُشاؾ١ٛ ايؿعب أؾطاز

 .اـرل٠

 َباز٨ بٝلٚتط يًتعاضف ٚا٭ؾطاز اؾُعٝات ٚتؿذٝع زع٠ٛ: ضابعّا

   .اإلغ١َٝ٬ اؿٝا٠

 إلق٬ح ايتٓؿٝص١ٜ اـطٛات ٚاؽاش ايدلاَر إعساز:خاَػّا

 إلْكاش ٚايسٚي١، ا٫دتُاع١ٝ ٚايعساي١ ٚايػٝاغ١ٝ اإلدتُاع١ٝ، إ٪غػات

  .ٚايطع١ٝ اإلغ١َٝ٬ ا٭١َ َكاحل

 ايٓكابات أٚ ٚاؾُعٝات ا٫ؼازات َع ٚايتعإٚ إؿاضن١: غازغّا

 ٫ٚ َٚؿٝس٠ ١َُٗ أْٗا طإا اؿعب، أٖساف َع أٖساؾٗا ضتتعاض ٫ اييت

 .ايسٚي١ قإْٛ َع تتعاضض

 بصٍ َع ٚسٝس٠ ضزل١ٝ نًػ١ ا١ٜٚ٬ٕ ايًػ١ عٔ ايسؾاع: غابعّا

 .ايهطِٜ ايكطإٓ يػ١ يٓؿط اؾٗٛز

 تتعاضض ٫ أغؼ ع٢ً ايٛط١ٝٓ ايجكاؾ١ إلهاز اؾٗٛز بصٍ: ثآَّا

 .اإلغ١َٝ٬ ايتعايِٝ َع

 ٖصٙ ٗـ  اإلغ١َٝ٬ ا٭١َ َكاحل عٔ يًسؾاع اؿجٝح ايػعٞ: تاغعّا

 إخ٬ٍ ٚزٕٚ اٯخطٜٔ يًُٛاطٌٓ إؿطٚع١ باؿكٛم إػاؽ زٕٚ ـ ايب٬ز

 .ايسٚي١ ٖصٙ ٗ إدتًؿ١ ا٭دٓاؽ بٌ ايتػاَح ضٚح ع٢ً اؿؿاٚ َبسأ

 َٔ ٚغرلٖا إتشس٠ ا٭َِ ١٦ٖٝ َع ٚايتعإٚ إؿاضن١: عاؾطّا

 ع٢ً ٚايكها٤ ا٭غاغ١ٝ، اؿكٛم ع٢ً ٚاؿؿاٚ ا٭َٔ يٓؿط اشل٦ٝات

 .أْعٌ ايبؿط بٌ ٚايعسٚإ ٚايتعٜٚط ٚايعبٛز١ٜ ايًِٛ أْٛاع نٌ

 ايسغتٛض سسٚز ٗ ٚاؾٗٛز اـطٛات ْٝع اؽاش: عؿط سازٟ

 اؿعب إيٝٗا ٜكبٛ اييت ٚايػاٜات ا٭ٖساف إٍ يًٛقٍٛ ايسٚي١ ٚقإْٛ

 .اضزٚاـ ايساخٌ ٗ إايٝعٟ اإلغ٬َٞ
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 :ًٜٞ َا ايػابع ٗ دا٤ ٚقس-

١َٓ أسهاّ-   .ايعًُا٤ ؾٛض٣ ٚفًؼ ايػًطات: عا

١ٓٓ اهلل نتاب ٖٛ اؿعب ب٘ ًٜتعّ ايصٟ ا٭ع٢ً ايكإْٛ إٕ: أ٫ّٚ  ٚغ

ٚباـهٛع ايتاّ يصيو  ;ٚايكٝاؽ اؾًٞ ايعًُا٤; ٚاْاع،  ضغٛي٘

 ايكإْٛ ا٭ع٢ً، ؾإٕ ايػًط١ ٗ اؿعب تهٕٛ يًُ٪ُط ايػٟٓٛ.

 ثاّْٝا: إٕ اشلٝهٌ ايتُٓٛٝٞ ٖٛ ناٯتٞ:

فًؼ ؾٛض٣ ايعًُا٤: ٖٚٛ أع٢ً غًط١ ٗ اؿعب بعس إ٪ُط -أ

ٖٚٛ ٜكّٛ ببٝإ ٚتٛنٝح  ايعاّ ٜٚعتدل اجملًؼ إطدع ا٭ع٢ً يًشعب،

ٚتؿػرل َباز٨ اؿعب ٚأٖساؾ٘ نُا دا٤ ٗ ايكإْٛ ا٭غاغٞ ٜٚٛنح 

ُٜز ؾٝ٘. ٚفًٔطا٫ؾها٫ت اييت ّهٔ إٔ َت كسض ايكطاضات ؼ ؾٛض٣ ايعًُا٤ 

إ٪ُط قٝس ايتٓؿٝص  آد٘ ا٭ٚاَط ٜٚتأنس إٔ ايكطاضات اييت ٜكسضٖٜٛٚ

سخ َٔ ِشَٔ ناؾ١ اؾٗات ٗ اؿعب. ٜٚبٓت ٗ إدايؿات اييت قس َت

ا٭عها٤. ٚفًؼ ايعًُا٤ ٜتهٕٛ َٔ ٔػ١ عؿط عهّٛا ٜطأغ٘ إطؾس 

ِٕٝٓٛ عٔ ططٜل ايذلؾٝح ٗ ا َُٜع يًذ١ٓ ايتٓؿٝص١ٜ َٚٔ زٜٛإ ايعاّ. ٚ

ََٔ ٜطأغِٗ. ٖٚ٪٤٫ ٜطٔؾ ;ايعًُا٤ شٕٛ عسزّا آخط ٚىتاضٕٚ َٔ بِٝٓٗ 

َُٜطٓؾشٕٛ شلصا اجملًؼ َٔ سٝح ايعًِ  ٖٚٓاى ؾطٚٙ هب تٛاؾطٖا ؾُٝٔ 

 ايسٜ:ي، ٚايٛضع، ٚايتك٣ٛ ٚاـدل٠، ٚا٫غتكا١َ.

ٝص١ٜ ٜتٍٛ إزاض٠ اؿعب ٗ إػت٣ٛ ايٛط:ي: اشل١٦ٝ ايعًٝا ايتٓؿ-ب

إطنع١ٜ: ٖٚ٪٤٫ ٜٓتدبِٗ إ٪ُط ايعاّ ٕس٠ ث٬خ غٓٛات. عٔ ططٜل 

ايتكٜٛت ايػطٟ ٚعسزِٖ اثٓا عؿط عهّٛا باإلناؾ١ إٍ غت١ أعها٤ 

ٜعِٝٓٗ ا٭عها٤ إٓتدبٕٛ. ٜٚٓبجل عٔ ٖ٪٤٫ ١٦ٖٝ اإلزاض٠ اي١َٝٛٝ اييت 

 ٜطأغٗا ض٥ٝؼ اؿعب إٓتدب ٜٚػاعسٙ ٚنًٝ٘، ٚث٬ث١ ْٛاب، ٚغهطترل

عاّ، ٚأٌَ ايكٓسٚم، ٚض٥ٝؼ ؾ١ٓ اإلع٬ّ، ٚض٥ٝؼ ؾ١ٓ ايعًُا٤، ٚض٥ٝؼ 

  ؾ١ٓ ايؿباب ٚض٥ٝػ١ ؾ١ٓ إػًُات.
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ٓٝ ٌٓ ١ٜ٫ٚ ٜسٜطٖا َسٜط اي١ٜ٫ٛ إع ٔ َٔ أَا ٗ َػت٣ٛ اي٫ٜٛات ؾه

قبٌ ض٥ٝؼ اؿعب، ٜٚػاعسٙ ٗ اإلزاض٠ ث٬ث١ ْٛاب يًُسٜط ٚغهطترل عاّ، 

ٚض٥ٝؼ ؾ١ٓ اإلع٬ّ، ٚض٥ٝؼ زٜٛإ ايعًُا٤، ٚأٌَ قٓسٚم ٚض٥ٝؼ ؾ١ٓ 

ايؿباب ٚض٥ٝػ١ ؾ١ٓ إػًُات. ٚاؿعب اإلغ٬َٞ َتٛادس ٗ نٌ 

اي٫ٜٛات إايٝع١ٜ ا٭ضبع١ عؿط. ٚنٌ ١ٜ٫ٚ ٜٛدس ؾٝٗا َٓاطل، ٚؾطٚع 

   سػب ا٫تػاع ٚعسز ايػهإ.

 ٜٚتهٕٛ ايتؿهٌٝ ايتُٓٛٝٞ يًشعب َٔ ث٬ث١ أدٓش١.-

٤: ؾًًعًُا٤ إزاض٠ خاق١ بِٗ، ٜسٜطٖا ض٥ٝؼ ؾ١ٓ أ٫ّٚ: دٓاح ايعًُا

ايعًُا٤ ٜٚٛدس ٗ إػت٣ٛ إطنعٟ ٚاي١ٜ٫ٛ، ٫ٚ ٜٛدس ٗ إٓاطل 

ٗ اإلزاض٠ اي١َٝٛٝ ٗ إػت٣ٛ إطنعٟ  ايعًُا٤ عهٛٚايؿطٚع. ٚض٥ٝؼ 

 ٚاي١ٜ٫ٛ ؾك٘.

: دٓاح ايؿباب: ٜسٜطٖا ض٥ٝؼ ايؿباب ٚي٘ تٛادس ٗ إػت٣ٛ ثاّْٝا

ٚاي١ٜ٫ٛ ٚايؿطٚع. ٚض٥ٝؼ ايؿباب عهٛ ٗ اإلزاض٠ اي١َٝٛٝ ٗ إطنعٟ 

 ناؾ١ إػتٜٛات.

: دٓاح ايٓػا٤ أٚ إػًُات: ٜٚسٜطٖا ض٥ٝؼ إػًُات ٖٚٞ عهٛ ثايجّا

 ٗ اإلزاض٠ اي١َٝٛٝ ٗ ناؾ١ إػتٜٛات. 

 ٚشلصٙ ا٭دٓش١ ايج٬ث١ َ٪ُطات غ١ٜٛٓ خاق١ بٗا.

ّجٌ سطن١ ا٭١َ  ٖصا ٖٛ اؿعب اإلغ٬َٞ إايٝعٟ ايصٟ

اإلغ١َٝ٬ ٗ َايٝعٜا ٗ فاٍ ايسع٠ٛ إٍ اهلل ٚفاٍ ايػٝاغ١ َٓص 

 ّ نُا ٚضز ٗ قاْْٛ٘ ا٭غاغٞ. 1951ٖـ  1370تأغٝػ١ غ١ٓ 

ّٚهٔ تًدٝل َا مت إلاظٙ َٚا ظاٍ ايعٌُ َػتُطّا ؾٝ٘ -

 ناٯتٞ:

ؾ١ أما٤ إقا١َ إٗطداْات ا٫دتُاع١ٝ اؾُاٖرل١ٜ ايهبرل٠ ٚايكػرل٠ ٗ نا-1

 ايب٬ز يؿطح َباز٨ اؿعب ايصٟ ٜٗسف إٍ تطبٝل اإلغ٬ّ.
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 إيكا٤ احملانطات ايس١ٜٝٓ ٗ َكطات اؿعب ٚغرلٖا َٔ ا٭َانٔ.-2

تكسِٜ إٛاعٜ ايس١ٜٝٓ ؾُٝا ٜتكٌ بايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ -3

 ٚايؿدك١ٝ ٚغرلٖا َٔ ا٭َٛض إتعًك١ عٝا٠ اؾُاٖرل اي١َٝٛٝ.

١ ٗ ايٓؿاطات ايعا١َ اييت تكّٛ بٗا إ٪غػات غرل اؿه١َٝٛ اييت إؿاضن -4

 تعٛز بإٓؿع١ إٍ عٛاّ ايٓاؽ َامل ؽايـ ايكٛاعس ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ.

إداب١ زع٠ٛ ايط٬ب إايٝعٌٜ ٗ ايساخٌ ٚاـاضز إليكا٤ احملانطات ايعا١َ -5

 غ٬َٞ بكؿ١ خاق١.ٚإتعًك١ بهؿاح اؿطنات اإلغ١َٝ٬ بكؿ١ عا١َ ٚاؿعب اإل

إقساض دطٜس٠ "اؿطن١" َٓطتٌ ٗ ا٭غبٛعٌ بايًػ١ ا١ٜٚ٬ٕ ٚاإلْهًٝع١ٜ ؼت -6

إؾطاف ؾ١ٓ ايسع٠ٛ ٚايذلب١ٝ، ٚف١ً إػ١ًُ ٚغرلٖا َٔ ايهتب ايس١ٜٝٓ ٚايٓؿطات 

 ايسٚض١ٜ يًهباض ٚا٭طؿاٍ ٚطبع احملانطات ايجكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ يععُا٤ اؿعب.

اإلغ٬َٞ ٚعًُا٩ٙ ببٓا٤ إساضؽ ايس١ٜٝٓ ٗ إػت٣ٛ  قاّ ضدا٫ت اؿعب-7

ا٫بتسا٥ٞ ٚاإلعسازٟ ٚايجاْٟٛ ٚاؾاَعٞ ٗ أما٤ ايب٬ز َٓٗا َ٪غػ١ زاض ايعًّٛ ٗ 

١َٝٓ ايس١ٜٝٓ "قسح"،  َٚس١ٜٓ ايعًِ ٗ "نًًٓ"، ٚزاض ايكطإٓ ٗ "تطلاْٛ" ٕهاؾش١ ا٭

 ا٤ ٚإتدككٌ ٗ ايعًّٛ اإلغ١َٝ٬.ْٚؿط ايتعايِٝ اإلغ١َٝ٬ ٚؽطٜر ايعًُا٤ ٚايؿكٗ

 إقا١َ ايٓسٚات يًتعطٜـ باإلغ٬ّ يػرل إػًٌُ.-8

 إقا١َ ايٓسٚات ٚايٛضف ايع١ًُٝ ٚإٓاقؿات يًتعطٜـ بايسغتٛض اإلغ٬َٞ.-9

 إقا١َ ايٓسٚات عٔ ايعضاع١ ٚايعُاٍ ع٢ً إػتٌٜٛ ايساخًٞ ٚاـاضدٞ.-10

 ٓا٥ٞ اإلغ٬َٞ.إقا١َ ايٓسٚات يًتعطٜـ بايكإْٛ اؾ-11

 إؿاضن١ ٗ اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ إدتًؿ١ اييت ٫ تتعاضض َع اإلغ٬ّ.-12

تٛدٝ٘ ايسع٠ٛ يععُا٤ اؿطنات اإلغ١َٝ٬ إليكا٤ احملانطات ايع١ًُٝ -13

 ٚايجكاؾ١ٝ ٭عها٤ اؿعب ٚاؾُاٖرل ٚٗ َ٪ُطات اؿعب.

طنات اإلغ١َٝ٬ ٗ اغتُطاض إؿاضن١ ٚسهٛض إ٪ُطات اييت تعكسٖا اؿ-14

 أما٤ ايعامل.
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 صحمة ثاٌية إىل واليظيا

 وحضوص املؤمتض الزولي لمفكض اإلعالوي

 21/8/1997ـ15الشي ٌظىتْ مجعية العمىاء 

 وجولة عمى املؤعغات الرتبوية

 

 

 أّ ظٚديت َع باإلؾذلاى قُت إايٝع١ٜ ايعًُا٤ ْع١ٝ َٔ بسع٠ٛ

 .ايجا١ْٝ يًُط٠" َايٝع١ٜ" بعٜاض٠ غامل ٚاب:ي غامل

 ايجا١ْٝ ٗ برلٚت َٔ إايٝع١ٜ اؾ١ٜٛ اـطٛٙ طا٥ط٠ أقًعت

 ٚقًٓا سٝح 14/8/1997 ٗ ايٛاقع اـُٝؼ ٚٗط بعس َٔ ٚايٓكـ

 بعس اؾُع١ قباح َٔ ٚايٓكـ ايػازغ١ ٗ" نٛا٫ٕبٛض" ايعاق١ُ

 .زبٞ َطاض ٗ غاع١ زاّ تٛقـ

ٛٓ بسا" زبٞ" َػازض٠ ع٢ً غاعتٌ َهٞ بعس ُٓطٚ عاقؿّا اؾ  اغت

 .ا٭سع١َ ؾس إٍ ايطناب انطط ٖا ايطس١ً ط١ًٝ ٚايدلم ايطعس

 ٖا ؾسٜس٠ ٫ٖتعاظات ايطا٥ط٠ تعطنت ايػ٧ٝ اؾٛ ٖصا تأثرل ٚؼت

 ..ايطٓناب ْؿٛؽ ٗ ايطعب أؾاع

 بٌ ايؿسا٥س ٖصٙ َجٌ إٍ اإلْػإ ٜتعطض إٔ تعاٍ اهلل سهِ َٚٔ

ُٜعطض ا٭ضض، إٍ ىًس ٫ ست٢ ٚاٯخط اؿٌ  ُٚتًه٘ اهلل عٔ ٚ

 ست٢ ايطخا٤ ٚقت ٗ اهلل ع٢ً ٜتعطف بإٔ َطايب اإلْػإ إٕ بٌ.. ايػؿ١ً

 ٜٚػؿٌ ٜٚعطض ٜٓػ٢ َا غطعإ اإلْػإ إٔ إ٫ٓ ايؿٓس٠ ٚقت ٗ ٜعطؾ٘

 ٚقسم سٝات٘، ٗ ُٓط اييت ٚا٭سساخ ٚايعدل طاتإصٔن نٌ َٔ بايطغِ

ُٛا ًِٔوايُؿ ٔؾٞ َضٔنُبٛا َؾٔإَشا: ايكا٥ٌ ٖٚٛ تعاٍ اهلل ٌَ اهلَل َزَع ًٔٔك ُ٘ َُِد  َي
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َٔ ُٖا ايسِّٜ ًَ ِِ َؾ ُٖ ِِ ٔإَشا ايَبطِّ ٔإَي٢ َْٖذا ُٖ َٕ َِٝهُؿُطٚاُِٜؿٔطُنٛ َُا ٔي ِِ ٔب ُٖ َٓا ِٝ  َآَت

َُٖتُعٛا ََٝت َِٛف َٚٔي َٕ َؾَػ ُُٛ ًَ  .{66:65:ايعٓهبٛت} َِٜع

 ١ايػاع ٗ" نٛا٫ٕبٛض" َطاض ٗ ايطا٥ط٠ بٓا سٓطت ٚأخرلّا: ايٛقٍٛ

 اغتكبايٓا ٗ ٚنإ. 15/8/1997 اؾُع١ قباح َٔ ٚايٓكـ ايػازغ١

 ْٓكاض" ايععٜع ٚا٭ر" أٚاْر اؿاز بٔ أٓس" ايؿٝذ ايعًُا٤ ْع١ٝ ض٥ٝؼ

 ٗ ؾعٌ نُا" َايٝعٜا" إٍ ظٜاضتٓا ط١ًٝ ضاؾكٓا ايصٟ ،"عٝػ٢ ايسٜٔ

 كًٓااْت سٝح إايٝعٌٜ، اإلخ٠ٛ ٚبعض خرل، نٌ اهلل دعاٙ ا٭ٍٚ، ايعٜاض٠

 َٚكٓط اإلقا١َ َهإ( إايٝع١ٜ اؾ١ٜٛ اـطٛٙ أناز١ّٝ) إٍ شيو بعس

 .إ٪ُط أعُاٍ

 15/8/1997 ٗ اؾُع١ . 

 ٗ اؾُع١ ق٠٬ بتأز١ٜ قُٓا ايؿٓسم ٗ قكرل٠ اغذلاس١ بعس

 .َايٝعٜا ٗ َػذس أندل ٖٚٛ" ايسٜٔ ق٬ح" َػذس

 ٕٚإ٪ُط اإلقا١َ َها: 

ٞٓ َٔ ضؾٝع داْب ع٢ً ا٭ناز١ّٝ ٖصٙ إٔ ٚاؿكٝك١  .ايطق

 اييت يًسضاغات ٚآخط ضاقٞ، بؿٓسم أؾب٘ يًهٝاؾ١ َب٢ٓ ؾٗٓايو

 ايتكٓٝات بهٌ اجملٗع ايهدِ إػطح عٔ ؾه٬ّ إسْٞ، بايطرلإ تتعًل

 .ؾدل 600 َٔ ٭نجط ٜتػع ٚايصٟ اؿسٜج١

 ؾٛم َجبت١ نبرل٠ ؾاؾ١ ططٜل عٔ احملانطات تط١ْ تتِ ناْت

 .ايهُبٝٛتط خ٬ٍ َٔ ايه٬ّ ٜعهؼ عطض اظدٗ عدل إػطح َٓك١

 ا٫ؾتتاح ٚدًػ١ 16/8/1997 ايػبت: 

ٟٔ بت٠ٚ٬ ا٫ؾتتاح دًػ١ بسأت-  إكط٨ ضتً٘ اؿهِٝ ايصنط َٔ آ

 تطسٝب١ٝ ن١ًُ شيو ت٬ إػطح، أضنإ َٔ ضنٔ ٗ ضنبتٝ٘ ع٢ً داثّٝا

 سلؼ عبسايػ:ي" اؿاز ايػٝس يًُ٪ُط ايتٓؿٝص١ٜ ايًذ١ٓ ض٥ٝؼ َٔ

 .اؾُع١ٝ ض٥ٝؼ ْا٥ب ،"ايسٜٔ
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 .إ٪ُط ضاع١ٝ بكؿتٗا إايٝع١ٜ اؾ١ٜٛ اـطٛٙ ن١ًُ ثِ-

 ".أٚاْر أٓس" ايؿٝذ ايعًُا٤ ْع١ٝ ض٥ٝؼ ن١ًُ ثِ-

َِتُق ٚبعسٖا-  بعٓٛإ ٚناْت ٚايط٥ٝػ١ٝ، ا٭ٍٚ احملانط٠ إليكا٤ س

 تٓاٚيت" ٚايعؿطٜٔ اؿازٟ ايكطٕ ؼسٜات َٛاد١ٗ ٗ اإلغ٬َٞ ايعامل"

 ْعا٤، ايبؿط١ٜ تٛاد٘ اييت ٚايعؿطٜٔ اؿازٟ ايكطٕ ؼسٜات ؾٝٗا

. ايٛنع١ٝ ايكٛاٌْ ع٢ً ٚاعتُازٖا" اإلشلٞ إٓٗر" عٔ إعطانٗا بػبب

 نُا ٚاإلغ٬َٞ، ايعطبٞ يعإٌا تٛاد٘ اييت ايتشسٜات تٓاٚيت نُا

 َٛاقع عٔ بعازٖاٚإ َؿطٚعٗا، إلدٗاض اإلغ١َٝ٬ ايكش٠ٛ تٛاد٘

 .ايكطاض

 أٚ قططٟ أٚ قًٞ طابع شات تعس مل ايتشسٜات ٖصٙ إٔ ع٢ً تٚأنِس

 أٚ ايعإٞ، ايٓٛاّ وطنٗا اييت إٛاقع َٔ عٕٛتٗا ػطٟ ٚإِا أقًُٝٞ،

 ا٫غتدباضات ٚدٗاظ ا٭َرلن١ٝ، اإلزاض٠) َٓٗا ايٓٛاّ ٖصا ٜتؿهٌ اييت

 ٚق٣ٛ ٚايًٛبٞ ايعا١ٕٝ، ٚايك١ْٝٛٝٗ( )ا٭َرلنٞ ٚايبٓتاغٕٛ إطنع١ٜ

 ٜتؿطع َٚا ايعا١ٕٝ، َُٓٛات( )ا٭طًػٞ سلاٍ سًـ( )ٝٗٛز١ٜاي ايهػ٘

 إاي١ٝ، ٚإطانع ايسٚي١ٝ ايبٓٛى) ،(ٚخؿ١ٝ ٚاٖط٠ َ٪غػات َٔ عٓٗا

 ،(إدتًؿ١ ٚٚادٗاتٗا إاغ١ْٝٛ( )ُتًهٗا اييت ٚايك٣ٛ ايٓكس١ٜ، ٚايهتٌ

 ا٭زَػ١ بػػٌ إتدكك١ ايعا١ٕٝ اإلع٬ّ ٚغا٥ٌ ايعا١ٕٝ، إاؾٝات)

 .إخل(.. ٚايتٜٗٛسٟ ايتػطٜسٟ ايعاّايطأٟ  ٌٝٚتؿه

 يًُؿطٚع يإلشعإ ايطاؾه١ ٚايك٣ٛ إٓشاظ٠، غرل ايسٍٚ ٚطايبت

 يٛنع إتدكك١، َٚ٪غػات٘ ايعامل ٚعًُا٤ ٚايكْٗٝٛٞ، ا٭َرلنٞ

 ايطػٝإ ع١ٕٛ َٛد١ٗ ٗ عازي١، ٚسهاض١ٜ إْػا١ْٝ ع١ٕٛ، َؿطٚع

 ٚايجكاٗ ايعكا٥سٟ مطافا٫ ٚع١ٕٛ ٚايعػهطٟ، ٚا٫قتكازٟ ايػٝاغٞ

 .ٚا٫دتُاعٞ
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 َٓاطل ٚؾعٛب سهَٛات قعضّا ا٭١ُٖٝ بػا١ٜ ٖٞ ٕػأي١ ُتٚتعطِن

 ٕؿاضٜع ايك١ْٝٛٝٗ اـًؿ١ٝ َٔ ٚا٭قك٢ ٚا٭ٚغ٘ ا٭ز٢ْ ايؿطم

 ..عتّا اقتكازّٜا ٚبعسّا ػاضّٜا طابعّا أخصت ٚإٕ ايع١ٕٛ،

 ،"ايٓعُاْٞ غعٝس قُس" ايؿٝذ اإلٜطاْٞ ايٛؾس ض٥ٝؼ تهًِ ثِ-

 ايكطٕ ٗ ايػطب١ٝ ٚايتشسٜات اإلغ٬ّ" بعٓٛإ قانط٠ أيك٢ ايصٟ

 ".ٚايعؿطٜٔ اؿازٟ

 تٓاٍٚ ايصٟ" ايٟٓٛٚ أٓس عطؾإ" ايسنتٛض بايه٬ّ أعكب٘ ثِ-

 ايعطبٞ ايعامل ع٢ً َٚ٪اَطاتٗا ايهدل٣ ايك٣ٛ اغذلاتٝذ١ٝ" َٛنٛع

 ".اإلغ١َٝ٬ ايكش٠ٛ َٛاد١ٗ ٗ ٚاإلغ٬َٞ

" ايسٜٔ سلؼ عبسايػ:ي" ا٭غتاش تهًِ إػا١ٝ٥ ١اؾًػ ٚٗ-

 (.ايه٬ٍ ْٚؿط ايعًِ تبًٝؼ بٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ اـس١َ ٚغا٥ٌ) َٛنٛع

 بعض) َٛنٛع" غْٛسٚاّ نٛاَٞ دَٛٛ" ايسنتٛض ت٬ٙ ثِ-

 (.ٚايعؿطٜٔ اؿازٟ يًكطٕ ا٫قتكاز١ٜ ا٫عتباضات

 17/8/1997 ا٭سس: 

-ٌٓ  ٢َٓ" ايسنتٛض٠ ظٚديت اأيكتٗ َشانط٠ دًػت٘ إ٪ُط اغتٗ

 اؿازٟ ايكطٕ َٛاد١ٗ ٗ إػ١ًُ إطأ٠ تطب١ٝ" بعٓٛإ" ٜهٔ سساز

 تهطًع إٔ هب ايصٟ ايسٚض" ٜهٔ" ايسنتٛض٠ ٚيتاتٓ ٚيكس" ٚايعؿطٜٔ

 إْػا١ْٝ ؿهاض٠ ٚايتأغٝؼ اجملتُع ٚبٓا٤ اؿٝا٠ َػرل٠ ٗ إطأ٠ ب٘

 .غا١َٝ

 اييت ٚإ٪غػات ٍٚٚايس اجملتُعات ع٢ً" سساز" ايسنتٛض٠ ٚعابت

 اإلبتصاٍ َػت٣ٛ إٍ بإطأ٠ تٗب٘ اييت ٚا٭خط٣ بايه١ًٝ، إطأ٠ زٚض تعطٌ

 ُٚتُتٗٔ ؿذل٣ُٚت تباع غًع١ّ تكبح سٝح ٭ْٛثتٗا، ايطخٝل ٚا٫غتػ٬ٍ

 اإلغ٬ّ ٗ إطأ٠ َػ٪ٚي١ٝ إٔ ع٢ً ٚأنست. ٚعؿتٗا نطاَتٗا
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 ع١ًُٝ ٗ ٚضٙنس زٚضٖا هعٌ َا ٖٚصا بػٛا٤، غٛا٤ّ ايطدٌ نُػ٪ٚي١ٝ

 .قعٝس نٌ ع٢ً ايتشسٜات َٛاد١ٗ ٗ نُا ٚاإلعُاض، اإلِا٤

 أظٜا٤، عاضن١ يتهٕٛ إطأ٠ ؽًل مل" بايكٍٛ قانطتٗا ٚختُت

 ٗ َؿاضن١ّ أٚ ٚاإلغطا٤، اإلغٛا٤ ٚغا٥ٌ َٔ ٚٚغ١ًٝ غًع، َٚطٚد١

 عٔ ٜٚعـ اؾبٌ، ي٘ ٜٓس٣ ٖا شيو غرل أٚ.. اؾُاٍ ًَهات َػابكات

 .ٕايًػا شنطٙ

إْ:ي أزعٛ إطأ٠ ٭ٕ تجٛض يهطاَتٗا، ٚتطؾض نٌ َا ٜ٪زٟ إٍ 

اغتػ٬شلا.. أزعٖٛا إٍ إٔ تهٕٛ: عا١ٕ، َطب١ٝ، فاٖس٠، َؿاضن١ ٗ 

 ٚنع ايكطاض غٛا٤ ٗ بٝتٗا أٚ فتُعٗا أٚ زٚيتٗا.

إلغ٬ّ ا)يٮغتاش "قُس أبٛ بهط" َٛنٛع أعكب شيو قانط٠ -

 ٚايػطب: اـ٬ف ٚايتعإٚ(.

ٜات ا٭١َ عٔ ؼٓس ٛغـ إغ٬ّ"ٜناْت قانط٠ يٮغتاش " ثِ-

 اإلغ١َٝ٬ ٗ ايػطب.

تطٜٛط ٚغا٥ٌ إعطؾ١ )قانط٠ ايػٝس "دعؿط إبطاِٖٝ" عٔ -

 .ٛض ق١ُٝ ايجكاؾ١ ٚايًػ١ ا١ٜٚ٬ٕ(ايتهٓٛيٛد١ٝ إعاقط٠ ٚؼسٜاتٗا يتط

 ًٝت ايتٛقٝات.ثِ ُت-

ػسا٤ ٗ َطعِ بعس ايٛٗط اغتهاؾٓا ا٭ر "ْكاض ايسٜٔ" ع٢ً اي-

بطز "نٛا٫ٕبٛض" ايصٟ ٜعتدل َٔ أع٢ً أبطاز ايعامل سٝح ٜطتؿع سٛايٞ 

 َذلّا ثِ قُٓا ظٛي١ ٗ ايعاق١ُ. 450

 :يٌٝ ا٭سس: سسٜح يط٬ب ايؿطٜع١ ٗ داَع١ ٬َٜا 

ٚٗ ايتاغع١ َٔ يٌٝ ا٭سس نإ َٛعسْا َع ط٬ب أناز١ّٝ 

سٝح اَتٮت ايكاع١ بٛض، ٗ نٛا٫ٕ "٬َٜا"ايسضاغات ايؿطٜع١ ٗ داَع١ 

 بايط٬ب ٚايطايبات.
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ِٝ ت قانط٠ عٔ زٚض ايؿباب اإلغ٬َٞ ٗ َٛاد١ٗ ايتشسٟ.. أيك

ٚعطِنت يًػعٚ ايؿهطٟ ٚا٫قتكازٟ ٚا٭خ٬قٞ ايصٟ تٛادٗ٘ أَتٓا. 

ٚنٝـ إٔ ٖصا ايػعٚ عاد١ إٍ َٔ ٜتكس٣ ي٘ ٜٚٛاؾك٘، ٚإٔ ط٬ب 

 ايعًِ ٚايعًُا٤ ِٖ أٍٚ ايٓاؽ بصيو.

شلِ إٔ ط٬ب ايؿطٜع١ هب إٔ ٜهْٛٛا ٗ طًٝع١ ايسعا٠ إٍ  بُٝٓت

اإلغ٬ّ ٖٚصٙ ٚٚٝؿتِٗ ا٭ق١ًٝ..ٚسٓصضتِٗ َٔ إٔ ٜهٕٛ ايػطض َٔ 

ُٜكبشٛا عًُا٤ ٚخطبا٤، ٚقس سصض ضغٍٛ اهلل  َٔ  زضاغ١ ايؿطٜع١ إٔ 

شيو سٝح قاٍ: ))َٔ تعًِٓ ايعًِ يٝذاضٟ ب٘ ايعًُا٤ ّٚاضٟ ب٘ ايػؿٗا٤ 

ايٓاؽ أزخً٘ اهلل ايٓاض((.. أٚ إٔ تهٕٛ ايػا١ٜ سٝاظ٠ ٜٚكطف ب٘ ٚد٘ 

ٚٚٝؿ١ ز١ْٜٛٝ.. ؾايعًُا٤ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤، ٚا٭ْبٝا٤ ِٖ قؿ٠ٛ خًل اهلل 

 ٚط٥٬ع ايسعا٠ إٍ اهلل، ٚأْتِ َطايبٕٛ بإٔ تهْٛٛا ع٢ً زضبِٗ ٚططٜكِٗ.

ٚبإٔ ، أٚقٝتِٗ بإٔ تهٕٛ زعٛتِٗ يًٓاؽ باؿه١ُ ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ

و ٜتعس٣ زا٥ط٠ إػًٌُ إٍ غرلِٖ َٔ ايبٛشٌٜ ٚايػٝذ زٚضِٖ ٗ شي

ٚايٓكاض٣ ٚايعًُاٌْٝ ٚايؿٝٛعٌٝ ٚغرلِٖ، ؾٗ٪٤٫ ْٝعّا َِطن٢ 

َِٛٓٗ ٜٚطؾسِٖ  وتادٕٛ إٍ أطبا٤، ِٖٚ َٓشطؾٕٛ وتادٕٛ إٍ َٔ ٜك

 إٍ غٛا٤ ايػبٌٝ.

% ٚايّٝٛ ٫ ٜتذاٚظ ايـ 80شٓنطتِٗ بإٔ عسز إػًٌُ ٗ َايٝعٜا نإ 

% ٖٚصا َ٪ؾط خطرل، ٜٚكـ ٚضا٤ٙ ايػعٚ ايجكاٗ َٔ داْب ٚايتبؿرل 45

ٚايتٓكرل َٔ داْب آخط، ؾإػ٪ٚي١ٝ نبرل٠ ٚايععا٥ِ ٚاؾٗٛظ١ٜ هب إٔ 

 تهٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ إػ٪ٚي١ٝ. 

  ٌٓ18/8/1997اإلث. 

أقًعت بٓا ايطا٥ط٠ ٗ ُاّ ايػاع١ ايػابع١ ٚايٓكـ َٔ قباح ٖصا 

( تًب١ٝ يسع٠ٛ ايؿٝذ "ؾانٌ ALOR SETAR)ايّٝٛ باػاٙ َس١ٜٓ 

قُس ْٛض" ض٥ٝؼ اؿعب اإلغ٬َٞ ْٚا٥ب اي١ٜ٫ٛ ٚضاؾكٓا ٗ ٖصٙ ايطس١ً 
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ض٥ٝػ١ زٜٛإ إػًُات ٚايٓا٥ب ٗ ايدلٕإ   بأنًُٗا َٔ ٚإٍ نٛا٫ٕبٛض

 إايٝعٟ ايػٝس٠ "١ًْٝ إبطاِٖٝ" ٚا٭غتاش "ْكاض ايسٜٔ عٝػ٢".

سٛايٞ اـُػٌ زقٝك١ إ٫ إٔ ضزا٠٤  ٚنإ َكطضّا إٔ تػتػطم ايطس١ً

ايطكؼ ٚغ٤ٛ ا٭سٛاٍ اؾ١ٜٛ ٚا٭َطاض ايػعٜط٠ اييت ناْت تٗطٌ ؾٛم 

( PINANO PULANإس١ٜٓ انططت ايطا٥ط٠ يًٗبٛٙ ٗ َطاض دعٜط٠ )

 سٝح بكٝٓا ٗ ايطا٥ط٠ باْتٛاض ٖس٤ٚ ايعاقؿ١.

ٚبعس َا ٜكطب َٔ ايػاع١ أقًعت ايطا٥ط٠ َٔ دسٜس ٚغ٘ عاقؿ١ 

٠ اغتشهُت بايطا٥ط٠ يؿذل٠ تعٜس ع٢ً ايطبع غاع١ ناْت ؾٝٗا ؾسٜس

 نايطٜؿ١ ٗ َٗب ايطٜح.

( سٛايٞ ايػاع١ ايعاؾط٠ سٝح نإ ALOR SETAR)ٚقًٓا َطاض  

 HOTEL SERIبعض ايؿٝٛر باْتٛاضْا ثِ أقًْٛا إٍ ؾٓسم )

MALAYSIA). 

 .ًٌَيكا٤ ا٭غاتص٠ ٚض٥ٝؼ اؿعب ٚإػاعسٜٔ ٚايعا 

٭ٍٚ ٗ ١ٜ٫ٚ زاض ا٭َإ، ايكٝاّ بعٜاض٠ زاض ناْت قطتٓا ا-

أٖا اؿعب اإلغ٬َٞ ٗ َايٝعٜا. ٚناْت تبعس عٔ ؿايعًّٛ اييت أْ

نًِ ُٚتس ع٢ً أضض َػاستٗا سٛايٞ ا٭ضبعٌ  22إس١ٜٓ سٛايٞ 

 ؾساّْا.

نإ ض٥ٝؼ اؿعب ا٭غتاش "ؾانٌ قُس ْٛض" ٚأضناْ٘ ٚأغاتص٠ 

 ايعًّٛ باْتٛاضْا.

 إسس٣ قاعات ايساض ثِ طًبٛا إيٞ إيكا٤ ن١ًُ بإٓاغب١. ضسبٛا بٓا ٗ

ضنٓعت ع٢ً نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بتأٌٖٝ ايط٬ب تأ٬ّٖٝ َٝساّْٝا ّٓهِٓٗ 

َٔ ٌٓ زع٠ٛ اإلغ٬ّ ٚهعًِٗ زعا٠ ْادشٌ ٗ فتُعِٗ َ٪ثطٜٔ ٗ 

 ٚاقعِٗ ٜٚعٝؿٕٛ عكطِٖ.
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ٚناْت قانط٠ يعٚديت أّ غامل ٗ َسضغ١ ايٓٗه١ يٓػا٤ اؿعب 

ٗ إٓطك١، أنست ؾٝٗا ع٢ً زٚض إػ١ًُ ٗ بٓا٤ ا٭ٚطإ ٚأعطت حمل١ 

 عٔ ايعٌُ ايٓػا٥ٞ ٗ يبٓإ.َٛدع٠ 

 .ًّٛايًكا٤ اؾُاٖرلٟ ٗ غاس١ زاض ايع 

ٚبعس َػطب ّٜٛ اإلثٌٓ اْتكًٓا َط٠ أخط٣ إٍ زاض ايعًّٛ اييت 

انتٛت غاساتٗا ٬َٚعبٗا باؾُاٖرل ايؿعب١ٝ ٚبايطًب١ ٚا٭غاتص٠ 

 يؿعايٝات إدتًؿ١.ٚا

ؾٝٗا إٔ إػتكبٌ يإلغ٬ّ بطغِ نٌ  ن١ًُ أنسُت أيكُٝت-

ايتشسٜات ٚإ٪ُطات. ؾاإلغ٬ّ َٓٗر اهلل ٗ ٖصٙ اؿٝا٠، ٖٚٛ إػتُٓط 

بعس إٔ غكطت نٌ ايؿًػؿات ٚايكٛاٌْ ٚإباز٨ ايٛنع١ٝ، ثِ 

كط إ٪اَطات اييت ٚادٗٗا اإلغ٬ّ َٓص ؾذط ايسع٠ٛ ٚست٢ ايع اغتعطنُت

 اؿسٜح، َؿرلّا إٍ َكَٛات ايٓكط.

أعكب شيو ن١ًُ يط٥ٝؼ اؿعب اإلغ٬َٞ ا٭غتاش "ؾانٌ -

ُّٝٓا  قُس ْٛض" تٓاٍٚ ؾٝٗا ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٗ َايٝعٜا َك

 غٝاغ١ اؿه١َٛ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاـاضد١ٝ.

  19/8/1997ايج٬ثا٤. 

ًُسضغ١ )ا٫بتسا١ٝ٥ ايؿطع١ٝ( قُٓا ٗ قبٝش١ ٖصا ايّٝٛ بعٜاض٠ ي-

 ايتابع١ يساض ايعًّٛ.

 ٚيهِ ُغعسْا بط١ٜ٩ ا٭دٝاٍ اإلغ١َٝ٬ تذلب٢ ع٢ً ْٗر ايٓب٠ٛ.-

ثِ نإ يكا٤ َع ايط٬ب ٚايطايبات ٗ قاع١ إسضغ١، ٚبعس -

، ت٬ طؿٌ ٗ ايجا١َٓ َٔ عُطٙ بعهّا َٔ آٜات ايكطإٓ ن١ًُ تطسٝب١ٝ

 ت ؾػاف قًٛبٓا.ايهطِٜ بكطا٠٤ َهبٛط١ خاؾع١ ٫َػ

-ٓٝ ت ؾٝٗا ٖصٙ إ٪غػات ٚزعٛت شلِ َعٜس ثِ أيكُٝت ن١ًُ سٝ

 َٔ ايعطا٤ ٚايتٛؾٝل.
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ناْت ضسًتٓا إٍ اؾعٜط٠ ع٢ً ًَ  ضس١ً إٍ دعٜط٠ )٫ْهاٟٚ(:-

ٜع١ اغتػطقت سٛايٞ ايػاع١ ٚايطبع، سٝح ناْت ٗ اغتكبايٓا باخط٠ غط

 اؾعٜط٠. ٪ٚيٞ اؿعب اإلغ٬َٞ ٗ ػع٢ً إطؾأ سؿس َٔ َ

بعس ايػسا٤ قُٓا بعٜاض٠ )َسضغ١ ايباقٝات ايكاؿات( ٚناْت يٓا -

دًػ١ َع َسٜط ٚأغاتص٠ ٚط٬ب إسضغ١، سٝح أيكٝت خطاٜا عطنت ؾٝ٘ 

ُٜ طدِ ايعًِ إٍ عٌُ، ٚإٍ َتيك١ُٝ ايعًِ ٗ فاٍ ايسع٠ٛ، ٚبهطٚض٠ إٔ 

 إٔ ُتَدطز إعاٖس اإلغ١َٝ٬ عًُا٤ عاًٌَ ٚزعا٠ فاٖسٜٔ.

كس ؾهط َسٜط إسضغ١ ٖصٙ ايعٜاض٠ ٚاْتكًٓا بعسٖا إٍ َسضغ١ ٚي

إغ١َٝ٬ أخط٣ ؼٝ٘ بٗا أب١ٝٓ ٚغ٘ ايػابات يهٝاؾ١ ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ 

 عٜط٠ يًسضاغ١.اؾإٍ 

 :ظٜاض٠ ٕطنع عامل ؼت إا٤ 

بعس ايٛٗط ضاؾكٓا ا٭خ٠ٛ إٍ َ٪غػ١ ْٛع١ٝ ازلٗا )عامل ؼت -

 .ايبشاض ٫ تٓػ٢إا٤( ٚناْت يٓا دٛي١ ٗ عامل 

دًؿ٘ َؿاٖسات ايعٛامل َا أبسع خًل اهلل، َٚا أعِٛ ا٭ثط ايصٟ ُت

ٚقسم  أٚ ؼت إا٤ أٚ ٗ ايػُا٤، اييت خًكٗا اهلل تعاٍ، غٛا٤ ٗ ايٝابػ١

 ايؿاعط سٝح ٜكٍٛ: 

ُٜ َٜعذبّا نٝـ   شس اؾاسس.ِذعك٢ اإلي٘ أٚ نٝـ 

 ٤ ي٘ آ١ٜ تسٍ ع٢ً أْ٘ ٚاسسٚٗ نٌ ؾٞ                                     

نٌ َا ٗ ايبشاض ٜٛدس عامل آخط بهٌ َا شلصٙ ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ.. 

َٜ ُٜػبح اـايل، ٚ ع ايكًِ عٔ ٚقؿ٘ ٚشلصا أتطى ايتعبرل يٮؾ٬ّ َذِعؾٝ٘ 

إكٛض٠، يعًٗا تتهًِ عٔ بعض ٖصٙ ايبسا٥ع اييت ٫ ّهٔ إٔ وكٝٗا 

 ؾ٤ٞ...

 



 

167 
 

 :دًػ١ ٚزاع١ٝ ٫ تٓػ٢ 

ٜاضتٓا يًذعٜط٠ نإ ا٭خ٠ٛ قس سذعٚا يٓا َٓع٫ّ ٗ ْٗا١ٜ ظ-

 خؿبّٝا ي٬غذلاس١ ع٢ً ؾاط٧ ايبشط ٚضاؾكْٛا إٍ إهإ َع عا٬٥تِٗ..

أقٛاتّا ٖازض٠ قاخب١ ثِ  ًُلايبشط نإ ٖا٥ذّا ٚأَٛاد٘ َطتؿع١، ُتِط

 تتهػط ع٢ً ايؿاط٧ ايطًَٞ ايؿػٝح.

ًٓ٘ َٔ ا٭- زلاى تٓاٚيٓا طعاّ ايعؿا٤ ع٢ً ايؿاط٧ ٚنإ ُد

 ايبشط١ٜ.

ٚأطؿا٫ّ ٜ٪زٕٚ  ْٚػا٤ّ إػطب ٚاقطـ اؾُٝع ضدا٫ّ أٓشُْت يك٠٬-

 ايك٠٬ ؼت أؾذاض دٛظ اشلٓس إُتس٠ ع٢ً ايؿاط٧.

بعس ايك٠٬ ٚايسعا٤ ايتؿت أسس ا٭خ٠ٛ قا٬ّ٥: )أْٛط إٍ تًو -

"يًسعاض٠" ٖٚٓايو عؿطات  ايباخط٠ ٗ عطض ايبشط. إْٗا كٓكك١ْ

.. ؾايصٜٔ ٜطٜسٕٚ إتٝإ ٗا "َاؾٝات يتػٌٗٝ ايؿاسؿ١"ُتًهأَجاشلا ٚ

إعاقٞ بعٝسّا عٔ أعٌ ايٓاؽ ٚفتُعاتِٗ، ٚايصٜٔ ىؿٕٛ إٔ تطاشلِ 

 قٛاٌْ ب٬زِٖ ًٜشجٕٛ إٍ ٖصٙ ايبٛاخط يكها٤ ٚططِٖ..(.

قًت: غبشإ اهلل.. ٚأٜٔ اهلل؟ أيٝؼ هلل سػاب عٓس ٖ٪٤٫؟! ايًِٗ إْا 

 ايصٟ عاؾاْا ٖا اؿُسهلل. يسْٝا ٚاٯخط٠ْػأيو ايعؿٛ ٚايعاؾ١ٝ ٗ ا

  ب٘ نجرلّا َٔ عبازٙ. ابت٢ً

ايصٟ ىؿ٢ ايٓاؽ ٫ٚ ىؿ٢ اهلل، ٚىاف عكٛب١ َا ٖصا اإلْػإ 

 ايكإْٛ  ٫ٚ ىاف عكٛب١ اهلل..

قتٌ اإلْػإ َا أنؿطٙ.. نِ ٖٞ ؾسٜس٠ غؿًت٘.. نِ ٖٞ عات١ٝ 

ُٕ ََا.. ؾٗٛت٘، طاغ١ٝ ْعٚت٘.. ِٔ َُٜهٛ ًَاَث١ٕ ٣ََِْٛذ َٔ َٛ ٔإٖيا َث ُٖ ِِ ُٗ  ََٚيا َضأبُع

َُِػ١ٕ َٛ ٔإٖيا َخ ُٖ ِِ ُٗ ٢َْ ََٚيا َغأزُغ ِٔ َأِز َٛ ٔإٖيا َأِنَجَط ََٚيا َشٔيَو َٔ ُٖ ِِ ُٗ َٔ َََع ِٜ  ََا َأ

ُْٛا ِٖ َنا ِِ ُث ُٗ َٓب٦ُِّ َُا ُٜ ًُٛا ٔب ُٔ َّ َع ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا ٕٖ ائك ِّ اهلَل ٔإ ٤ِٕٞ ٔبُه ِْ َؾ ًٝٔ  َع

  .{١:7اجملازي}
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.. إٍ أٜٔ إٗطب؟ َٔ اهلل ايصٟ ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ ؾ٤ٞ ٗ ا٭ضض ٫ٚ ٗ 

 ايػُا٤.؟

ًِٔ خا١ٓ٥ ا٭عٌ َٚا ؽؿٞ ايكسٚض.؟   .. إٍ أٜٔ إؿط ٖٚٛ ايصٟ َع

ََٗط.. سػبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ، ٖٚٛ ايكا٥ٌ ٗ قهِ ايتٓعٌٜ:  َٚ 

َُا َٚايَبِشٔط ايَبطِّ ٔؾٞ ايَؿَػاُز ِٜٔسٟ َنَػَبِت ٔب ٖٓأؽ َأ ِِ اي ُٗ ُٝٔصَٜك  اٖئصٟ َبِعَض ٔي

ًُٛا ُٔ ِِ َع ُٗ ًٖ َٕ َيَع  .{41:ايٗطّٚ}َِٜطٔدُعٛ

 :عٛز٠ إٍ ايعاق١ُ 

ٚٗ يٌٝ شيو ايّٝٛ أقًعت بٓا ايطا٥ط٠ َٔ اؾعٜط٠ إٍ ايعاق١ُ ٗ 

 ضس١ً ٖاز١٥ اغتػطقت أضبعٌ زقٝك١.

 :ايّٝٛ ا٭خرل 

 يعاق١ُ.قبٌ ٚٗط ّٜٛ ا٭ضبعا٤ قُٓا ظٛي١ ٗ ا

ٚاغتكبًٓا ٗ ايؿٓسم ض٥ٝؼ ْع١ٝ ايعًُا٤ ْٚا٥ب ايط٥ٝؼ ٚعسز َٔ 

 ايؿدكٝات ايصٜٔ دا٤ٚا يٛزاعٓا.

ٚٗ ايتاغع١ ٚايٓكـ َػا٤ ضاؾكٓا ا٭خ٠ٛ إٍ إطاض سٝح أقًعت بٓا 

 ايطا٥ط٠ قطاب١ َٓتكـ ايًٌٝ عا٥س٠ إٍ يبٓإ.

قباح ايػازغ١ ٚايٓكـ َٔ إٍ َطاض برلٚت قطاب١ ايػاع١ ٚقًٓا 

  اـُٝؼ مٌُ َعٓا شنطٜات ٫ تٓػ٢..
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 صحمة إىل باكغتاُ

 املغمىنيووؤمتض احتاد الطمبة 

 1997تؾضيَ األوه  2أيموه إىل  24

 

 

أقًعت بٓا طا٥ط٠ اـطٛٙ اؾ١ٜٛ ايهٜٛت١ٝ ٗ ايػازغ١ ٚايٓكـ 

إٍ ايهٜٛت، َٚٓٗا إٍ ١ ذٗٗ ايطس١ً إت 24/9/1997َٔ َػا٤ ا٭ضبعا٤ 

 ٖٛض" ايبانػتا١ْٝ."٫َس١ٜٓ 

أيُت ْؿػٞ قبٌ إٔ ُأخطز )عس٠ ايهتاب١( َٔ اؿكٝب١: َا ايصٟ غ

ٜسؾع:ي إٍ تًب١ٝ نٌ ايسعٛات اييت تكً:ي َٔ ايبًسإ ايؿطق١ٝ 

 ٚغاق١ َا ٜػ٢ُ "زٍٚ ايعامل ايجايح"؟؟

َٓص ؾذل٠ ظضت )اشلٓس(.. ٚبعسٖا )َايٝعٜا(.. ثِ عاٚزت ظٜاض٠ )َايٝعٜا( 

عا١ً٥ ٗ أقٌ َٔ ؾٗطٜٔ؟ ٚاٯٕ أْا ٗ ططٜكٞ إٍ َط٠ ثا١ْٝ َع اي

 بانػتإ..

ُٜكسم أسس أْ:ي  اإلغ٬َٞ اشلاّ، بانػتإ ايبًس  مل أظض قس ٫ 

ٚايصٟ استهٔ إسس٣ ندل٣ اؿطنات اإلغ١َٝ٬ إعاقط٠، أع:ي بٗا 

"اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬" اييت أٓغػٗا زلاس١ ايع١َ٬ ا٭غتاش "أبٛ ا٭ع٢ً 

 هلل.إٛزٚزٟ" ضٓ٘ ا

ٕاشا ناْت ٫ٚ تعاٍ إ٪ُطات اييت تعكس ٗ ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ 

ٚا٭َرلن١ٝ أنجط داشب١ٝ َٔ تًو اييت تٓعكس ٗ ايسٍٚ اٯغ١ٜٛٝ 

ٚاإلؾطٜك١ٝ؟؟ ؾٗٓاى ؾا٥ض َٔ ايسعا٠ ٚايعًُا٤ ٚايهٝٛف إتٛاؾسٜٔ 

 إٍ َ٪ُطات ايػطب، بُٝٓا ٖٓاى ايعهؼ ٗ َ٪ُطات ايؿطم..
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ٍ ق١ً َ٪ُطات ايؿطم ٚنجط٠ َ٪ُطات ٌٖ ٜعٛز ايػبب إ-

 ايػطب؟

٫ أعتكس شيو، ٭ْٞ أشنط أْ:ي تًكٝت عؿطات ايسعٛات إٍ 

 َ٪ُطات عكست ٗ بانػتإ ٚغرلٖا..

ٌٖ ٜطدع شيو إٍ ساد١ ايػطب إٍ َجٌ ٖصٙ إ٪ُطات، ٚعسّ -

 ساد١ ايؿطم؟

٫ أٚٔ شيو ٭ٕ َٛاطٔ )ايتُهٌ( أسٛز َٔ َٛاطٔ )اشلذط٠( ٚإٕ 

 ْت ساد١ إٛاطٌٓ قا١ُ٥.نا

ٌٖ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ طًب ايطاس١، ٚاؿطم ع٢ً ايطؾا١ٖٝ، ُٖا غٓط -

 هًذلا ٚغٜٛػطا ٚإٜطايٝإ٪ُطات اييت تٓعكس ٗ ؾطْػا ٚإْداشب١ٝ ا

 ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلٜه١ٝ.. ٚغرلٖا؟

ٌٓ َاؾٝ٘ قس ٚقٌ إيٝٓا - َِ ا٫ْبٗاض بعامل ايػطب، ٚبه ِٖ َٚ ٌٖ إٕ 

 يو؟.ٚأقابٓا نص

ُْٓا ٖصا ٜع:ي أْٓا ْهطؽ بأْؿػٓا قٛا١َ  .. قس ٫ اغتبعس شيو، إ

ايعامل ايػطبٞ ع٢ً ايعٛامل، ٚأْٓا ْهطؽ تعاغ١ ٚؽًـ َا ٜػ٢ُ بايعامل 

 ايجايح، بٌ ْٚهطؽ ٖصا ايتكٓٝـ بككس ٚبسٕٚ قكس؟

ٌٖ إٔ ٜأتٞ إٍ [تصنطت إٔ أسس ا٭خ٠ٛ ٗ اشلٓس قاٍ يٞ عػط٠:  َق

ع اؿاد١ ايؿسٜس٠ إيِٝٗ ـ ؾٗٓاى أنجط َٔ َا٥تٌ ٖصا ايبًس زعا٠ ـ َ

نط، إ٫ َا تكّٛ ب٘، َأدٛض٠ ًَٕٝٛ َػًِ َٔ غرل ضعا١ٜ إغ١َٝ٬ ُتِص

َؿهٛض٠، َ٪غػات ادتُاع١ٝ ٚضغاي١ٝ خرل١ٜ َٔ بعض ايسٍٚ اـًٝذ١ٝ، 

 .]ٚٗ َكسَتٗا ايهٜٛت

قشٝح إٔ َٔ ٜصٖب إٍ ب٬ز ناشلٓس، َٚايٝعٜا، ٚغط٬ْٜها، 

ػاْػتإ، ٚايؿًبٌ، ٚبٓػ٬زف، ٚغرلٖا. ّهٔ إٔ ٜؿعط بؿ٤ٞ ٚايكٌ، ٚأؾ

َٔ إعاْا٠ ٗ َْٛ٘ ٚطعاَ٘ ٚضنٛب٘ أٚ َا أؾب٘ شيو، إِا ا٭دط ع٢ً 
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: ))إٕ عِٛ اؾعا٤ َع عِٛ ايب٤٬((. قسض إؿك١، سٝح ٜكٍٛ ايطغٍٛ 

ٖٚٛ ٜٛزع   ب إػًُٕٛ َٔ قٓع "أبٞ بهط ايكسٜل"ٚعٓسَا تعٓذ

"أغا١َ بٔ ظٜس" قا٥سِٖ ايؿاب ضانب، ٖٚٛ ٜكٍٛ:  دٝٛف إػًٌُ ٚ

]ٓٔ ٞٓ إٔ أغٓبط قسَٞ غاع١ ٚاهلل ٫ أضنٓي ٚاهلل ٫ تٓعي . قاٍ أبٛ بهط َٚا عً

 ..]ٗ غبٌٝ اهلل

ٚنإ ضؾٝكٞ ٗ ٖصٙ ايطس١ً بعس إٔ  قاٍ يٞ ا٭ر )ظنطٜا بٝت١ٝ(-

أطًعت٘ ع٢ً َا هٍٛ ٗ خاططٟ، ٚمٔ ٗ َطاض ايهٜٛت باْتٛاض َٛعس 

ٝات ايطا٥ط٠ اييت غتكًٓا إٍ  "٫ٖٛض"، يعٌ ايػبب ٜعٛز إٍ غبل اؾاي

ٌٓاإلغ١َٝ٬ ٗ ب٬ز ا٫غذلاب  إػذلبٌ  إٍ عكس ٖصٙ إ٪ُطات.. أٚ يع

أنجط ساد١ إٍ َٔ ٜسعِٖٛ إٍ اإلغ٬ّ، ٜٚصٓنطِٖ ب٘، َٔ إكٌُٝ ٗ 

يسعٛات ايب٬ز اإلغ١َٝ٬ سٝح تتٛاؾط إػادس ٚا٭ْس١ٜ ٚاؿطنات ٚا

 ٚايعٓاقط اإلغ١َٝ٬.

ٚٗ نٌ ا٭سٛاٍ تبك٢ اإلؾهاي١ٝ ٜٚبك٢ ٖصا ايتػا٩ٍٚ َططٚسّا 

 ٜػأٍ عٔ دٛاب ٜٚؿتـ عٔ فٝب.

 إٍ ٫ٖٛض: َٔ ايهٜٛت 

بعس إٔ قهٝٓا َاٜكطب َٔ ايػاع١ ٚايٓكـ ٗ َطاض ايهٜٛت، أقًعت 

س بٓا ايطا٥ط٠ َٔ دسٜس ٗ اػاٙ بانػتإ ٚق٫ّٛ إٍ َس١ٜٓ "٫ٖٛض" ٚق

 قاضب ايٛقت َٓتكـ ايًٌٝ.

 اغتػطقت ايطس١ً سٛايٞ ايج٬خ غاعات ٚايٓكـ.

 بإداب١ سازل١.. ناْت ايتػا٫٩ت إٜاٖا ت٬سك:ي ُٚتًٓح ع٢ًٓ

تػا٤يت بٝ:ي ٚبٌ ْؿػٞ: ٕاشا ٫ تهٕٛ ٖصٙ اإلؾهاي١ٝ َٛنع زضاغ١ 

ُٜ ؿهٞ إٍ اغتهؿاف ٚتعٌٝ ْاع١ٝ َػ٪ٚي١ ٚؽطٝ٘ عًُٞ ٖازف، 

امل ٚايبًسإ ا٭دسض بايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ َٔ قبٌ إٛاطٔ ٚايعٛ

اإلغ٬ٌَٝ ٚؾل غًِ ا٭ٚيٜٛات، ٚبصيو ٫ تبك٢ إ٪ُطات فطز َٛاغِ 
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ثكاؾ١ٝ، أٚ ْؿاطات ؾٛيهًٛض١ٜ غرل قسز٠ ا٭ٖساف، أٚ ًَش١ٚٛ إٛقع 

 ٚايسٚض ٗ إؿطٚع اإلغ٬َٞ.

 :َطاض ٫ٖٛض ٗ 

 يػاع١ ايطابع١ ؾذطّا..ٖبطت ايطا٥ط٠ ٗ َطاض "٫ٖٛض" ٗ ُاّ ا

ٌٓ ٬ََح إطا ْ٘ َٔ َطاضات ايعامل ايجايح... ض ايكػرل تؿرل إٍ أن

ؾُٔ قاطط٠ ا٫ْتكاٍ َٔ ايطا٥ط٠ إٍ َب٢ٓ إطاض.. إٍ إهًؿٌ بإدطا٤ 

َعا٬َت ايسخٍٛ ٚاـتِ ع٢ً دٛاظات ايػؿط.. إٍ ا٭ختاّ. ٚاحملابط.. 

ًٛخ ايؿسٜس ايصٟ ي٘  إٍ ايتٜع سكا٥ب ايػؿط... ٚق٫ّٛإٍ َانٝٓات تٛظ

 يٕٛ ٚطعِ ٚضا٥ش١..

إِا نإ ٖصا ايصٟ تط٣ خ٬ؾ٘ ٗ ضس٬تو إٍ ايسٍٚ ايػطب١ٝ، 

شؼ بٗا أٚ اييت ٫ ٗ ب٬زى ٚاييت قس ٫ ُتٜؿعطى بايٓع١ُ اييت تعٝؿٗا 

ٞ ػاٙ زٍٚ ا ٜؿعطى بٛادبو اإلغ٬َٞ ٚاإلْػاُْٮ عٝٓٝو، نُ

٣ٛ ا٫غتهباض ايعإٞ خرلاتٗا، قط١َٚ ١ًََٛٛ َػشٛق١ تػتػٌ ق

ٚتٓكط ع٢ً إٔ تبك٢ ٖهصا زٕٚ تكسّ أٚ تطٛض أٚ اْبعاخ.. إْ٘ ايًِٛ 

ا٫دتُاعٞ ايعإٞ ايصٟ ٫ ّهٔ إٔ ٜطؾع٘ إ٫ ضغاي١ اإلغ٬ّ اييت تكّٛ 

 ع٢ً ايعساي١ ٚإػاٚا٠ ؾُٝع ايبؿط.

نإ ٜٓتٛطْا ٗ إطاض أسس ا٭خ٠ٛ إهًؿٌ باقطشابٓا إٍ -

 ايؿٓازم يٓأخص قػطّا َٔ ايطاس١.أسس 

ناْت ايػٝاض٠ اييت أقًتٓا َٔ إطاض إٍ ايؿٓسم قػرل٠ دسّا، -

ِٓ اٯشإ، ٚناْت ُتشسخ  ْٚٛاؾصٖا بسٕٚ ظداز، ٚقٛت قطنٗا ٜك

تهاضٜؼ ٚايٓسٚب ٚاؿؿط نذٝذّا نًُا أَعٔ غا٥كٗا بايػطع١ ؾٛم اي

طٞ ايؿٛاضع ايططٜل، ٖصا ؾه٬ّ عٔ ايتًٛخ ايصٟ نإ ٜػ اييت ُٮ

 ٜٚعنِ ا٭ْٛف.
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تهْٛت عٓسٟ قٓاع١ بإٔ ٖصٙ ايب٬ز ٖٞ اييت ؼتاز إٍ ضعا١ٜ، ٚإٔ 

ؾعٛبٗا ٖٞ اييت ؼتاز إٍ إٜكاٚ ٚعٓا١ٜ، ٚإٍ إٔ تجٛض ع٢ً ْؿػٗا 

ٚٚاقعٗا يتػتدًل قٝاز٠ ْؿػٗا ٚايبؿط١ٜ َٔ ايٝس ايٛا١ٕ ايعابج١، بعس 

١ٓٓ ايتػٝرل اييت ٜؿرل إي ٝٗا اـطاب ايكطآْٞ سٝح إٔ تهٕٛ قس أخصت بػ

ٕٖ..بكٍٛ:  ُِّط َيا اهلَل ٔإ ّٕ ََا َُٜػ ِٛ ُِّطٚا َسٖت٢ ٔبَك ِِ ََا َُٜػ ٔٗ ُِْؿٔػ  .{11:ايطعس}..ٔبَأ

( سٝح قًٝٓا AMER HOTELخرلّا ٚقًٓا إٍ أٚتٌٝ أَرل )ٚأ-

ايؿذط ٚأٜٚٓا إٍ ايؿطاف َػتدًكٌ يَٓٛٓا َا تبك٢ َٔ غاعات 

 ايكباح ا٭ٍٚ.

 ٕٓكٛض٠ ٚيكا٤ أَرل اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬:ظٜاض٠ ا 

بعس اغذلاس١ ٗ ايؿٓسم ٚطعاّ مل أُهٔ َٔ اغتػاغت٘، بايطغِ َٔ 

ْؿاغت٘ بػبب عٛٗ عٔ أنٌ ايًشِ، قُٓا بعٜاض٠ إكط ايط٥ٝػٞ ٭َرل 

 اؾُاع١ ٗ بانػتإ ايكانٞ "سػٌ أٓس" ٗ إٓكٛض٠.

ايػؿاض" َسٜط ٚعهٛض عسز َٔ ايكٝازٌٜ نإ َِٓٗ ا٭غتاش "عبس

 زاض ايعطٚب١.

 :ٞاؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ ٚخط١ اإلْتؿاض ا٭ؾك 

نإ ايًكا٤ ؾطق١ يإلٓط٬ع ع٢ً اـط١ اييت اعتُستٗا اؾُاع١ 

اإلغ١َٝ٬، ٚاييت تكهٞ بتٛغع١ زا٥ط٠ اْتؿاضٖا ٚاغتٝعاب َا ٜكطب َٔ 

 ٔػ١ ٬ٌَٜ َٓاقط شلا.

ٔ إعساز بعس إٔ ؾطغت اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ َٖصٙ اـط١ دا٤ت 

نٛازضٖا ٚزعاتٗا ع٢ً َس٣ ْكـ قطٕ َٔ ايعَٔ ٤ٌٕ ايؿطاؽ ايصٟ 

 أسسث٘ ؾؿٌ ٚاْٗٝاض ايؿهط ايعًُاْٞ ٚايتٝاض ايٝػاضٟ.

ؾاؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ اييت ناْت ٫ٚ تعاٍ تتؿسز ٗ قبٍٛ عه١ٜٛ 

ايتِٓٛٝ، خطت خط٠ٛ ْٛع١ٝ ع٢ً ططٜل اغتٝعاب ايهِ إتعاٜس ع٢ً 
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ٍ اغتشساخ تِٓٛٝ َػتكٌ يٮْكاض ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ َٔ خ٬

 ٚإ٪ٜسٜٔ ٚبؿطٚٙ أقٌ قطا١َ َٔ تًهِ إطًٛب١ يعه١ٜٛ اؾُاع١.

إْٗا خط٠ٛ دط١٦ٜ ؼتاز إٍ ايهجرل َٔ ايتأْٞ ست٢ ت٪تٞ أنًٗا 

 .)ضادع ٖٝه١ًٝ ايتِٓٛٝ يًذُاع١ ٗ إًشل(ٚؼكل لاسٗا 

 :قانطات يط٬ب ن١ًٝ اشلٓسغ١ 

َع ايط٬ب ايعطب ايصٜٔ ٜتابعٕٛ  بعس ق٠٬ ايعؿا٤ نإ َٛعسْا

 زضاغتِٗ اؾاَع١ٝ ٗ نًٝات اشلٓسغ١ إدتًؿ١.

ٚنإ إٛنٛع ٜسٚض سٍٛ ايٛاقع ٚايع٬ز سٝح عطنت يعسّ تهاؾ٪ 

ٚاقع إػًٌُ َع خكا٥ل اإلغ٬ّ ع٢ً ؾت٢ ايكعس، َكسَّا ا٭َج١ً، 

َبّٝٓا ايٓتا٥ر اـطرل٠ اييت لُت عٔ ساي١ ا٫ْؿكاّ ٖصٙ، ٚيكس 

 نت يبعض دٛاْب ايع٬ز.عط

ايػاعتٌ قؿًٓا بعسٖا ع شيو دًػ١ سٛاض١ٜ اغتُطت َا ٜكطب تٔب

ؾٛاضع تعزسِ ؾٝٗا ؾت٢ ٚغا٥ٌ ا٫ْتكاٍ  عا٥سٜٔ إٍ ايؿٓسم عدل

أٚ سكإ أٚ ثٛض،  أٚ بػٌ اؿٓطٛض ايصٟ هطٙ ٓاض ضاد١ اشلٛا١ٝ٥،س)اي

 ت ٚايباقات(،ايػٝاض٠ ايكػرل٠ شات ايعذ٬ت ايج٬خ، ٚق٫ّٛ إٍ ايؿاسٓا

يتعاّ بكٛاعس ٚقٛاٌْ ايػرل، ٚاييت ناْت تػرل بسٕٚ أز٢ْ اْتٛاّ أٚ ا

 ٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ.ٚسػب

 :ٕضغاي١ بايؿانؼ َٔ يبٓا 

ٚقًتٓا ضغاي١ َٔ يبٓإ بإٔ بعس ٚقٛيٓا إٍ ايؿٓسم بؿذل٠ ٚدٝع٠ 

ا٭ٚناع غرل. شيو أْٓا نٓا قس غازضْا َس١ٜٓ "ططابًؼ" ٗ ايّٝٛ ايصٟ 

طٟ ؾٝ٘ تؿٝٝع ا٭ر ايؿٗٝس "عبسايٓاقط إكطٟ" ايصٟ اغتؿٗس غٝذ

خ٬ٍ اقتشاّ ايكٛات ا٭١َٝٓ ٕب٢ٓ إشاع١ ايتٛسٝس يتٓؿٝص قطاض اؿه١َٛ 

طًل ايٓاض عؿٛا٥ّٝا ٚبسٕٚ َدلض َٔ قبٌ سٝح تٛتطت ا٭دٛا٤ ُٚأباغ٬قٗا، 

َٔ اإلقابات ٗ قؿٛف اإلغ٬ٌَٝ، )ايسضى( ٖا أز٣ إٍ ٚقٛع عسز 
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اغتؿٗس ع٢ً ايؿٛض ايؿٗٝس "خايس ايٛظ٠" ٚأقٝب أضبع١ آخطٕٚ سٝح 

ظطاح ْكًٛا ع٢ً أثطٖا إٍ إػتؿؿ٢، ٚنإ َِٓٗ ايؿٗٝس "عبسايٓاقط 

إكطٟ"، ايصٟ أقٝب بطقاق١ َتؿذط٠ اخذلقت عٝٓ٘ ايٝػط٣ ٚتٓاثط٠ 

ٗ زَاغ٘، ضٓ٘ اهلل ٚغا٥ط ايؿٗسا٤ ض١ٓ ٚاغع١، نُا قاَت ايك٣ٛ 

 إغ٬َّٝا. 60أنجط َٔ ا٭١َٝٓ باعتكاٍ 

دا٤ ٗ ايطغاي١ إٔ اؾٓاظ٠ ناْت ند١ُ ؾاضى ؾٝٗا أنجط َٔ -

ٝٓع، ٚأْٗا  َُؿ ناْت )َجاي١ٝ( ٗ اْتٛاَٗا ٚاْهباطٗا عػب عؿط٠ آ٫ف 

 تعبرل ايطغاي١.

نُا دا٤ ٗ ايطغاي١ أْ٘ مت إط٬م َعِٛ إعتكًٌ ايصٜٔ ناْٛا 

ؾ٤ٞ نسِٖ، شيو إٔ قس أسًٝٛا إٍ احمله١ُ ايعػهط١ٜ يعسّ ثبٛت 

إٛاد١ٗ إػًش١ ناْت َٔ ططف ٚاسس. ٚمل تكابٌ ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ 

 شيو بإجٌ.

ُقًت يٮخ٠ٛ ايصٜٔ ناْٛا َعٞ: إٕ إطس١ً تؿٗس ٚغتؿٗس ـ ٚاهلل 

أعًِ ـ َعٜسّا َٔ ايهػ٘ ٗ اػاٙ خٓل اؿطٜات تٓؿٝصّا يتعًُٝات 

َٚاهلُل)َازيٌ أٚيدلاٜت( ٚؼكٝكّا ٭َٔ "إغطا٥ٌٝ"..  ٢ًَ َغأيْب .. ٙٔ َع َِٔط  َأ

ٖٔ ٖٓأؽ َأِنَجَط ََٚئه َٕ َيا اي ُُٛ ًَ  قسم اهلل ايعِٛٝ. {21:ٜٛغـ} َِٜع

 :خطب١ اؾُع١ ٗ ٫ٖٛض 

ٚناْت اـطب١ تسٚض سٍٛ زٚض نٌ  أيكٝت خطب١ اؾُع١ ٗ ٫ٖٛض.

ؾطز ػاٙ ايكطاع ايسا٥ط بٌ اـرل ٚايؿط، بٌ اشلس٣ ٚايه٬ٍ، بٌ 

ٓٓا ٗ خٓسم َٔ  ٚايهؿط.. قًت:اإلّإ  إْ٘ ٫ بٓس َٔ إٔ ٜهٕٛ نٌ ٚاسس َ

 خٓازم اؿل ٚع٢ً ثػط٠ َٔ ثػٛض اإلغ٬ّ.

ؾكس ْهٕٛ َّٜٛا ٗ خٓسم ايعًِ ٌْٓٗ َٔ َعٝٓ٘ ْٚتػًح بأغًش١ -

 إعطؾ١ إدتًؿ١.
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ٚقس ْهٕٛ ٗ خٓسم ايسع٠ٛ، ْسعٛ إٍ اهلل ع٢ً بكرل٠، ٚباؿه١ُ -

 ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ.

ْهٕٛ ٗ خٓسم اإلع٬ّ ْطٌ باإلغ٬ّ ع٢ً ايعامل َٓٗر ٚقس -

 إْكاش ٚضغاي١ سهاض٠.

ٚقس ْهٕٛ ٗ خٓسم اؾٗاز ْصٚز عٔ سٝاض ايسٜٔ بسَا٥ٓا -

 ٚأضٚاسٓا.

إْ٘ ٫ بس إٔ ْهٕٛ ٗ أسس خٓازم اؿل، ؾه٬ّ عٔ إٔ ْهٕٛ ٗ دب١ٗ 

ِِ..ٓاِٖ اـطاب ايطباْٞ بكٛي٘: عاؿل، ٚٗ زا٥ط٠ َٔ  ُٗ ِٓ ُٔ  َقَه٢ ََِٔ َؾ

ُ٘ ِِ َِْشَب ُٗ ِٓ َٔ َٚ ِٔ ُٛٔط ََ َِٓت ََا َٜ ًّا َبٖسُيٛا َٚ ٓاِٖ عٚنُا  ،{23:ا٭سعاب}َتِبٔسٜ

قا٥ٌُ أَيت : ))٫ تعاٍ طا٥ؿ١ َٔ اـطاب ايٓبٟٛ بسٓق١ سٌ قاٍ 

 ع٢ً اؿل ٫ ٜهطِٖ َٔ خايؿِٗ ست٢ ٜأتٞ أَط اهلل((.

 :ضس١ً َٔ ٫ٖٛض إٍ ٫ٖٛض 

َٔ ايؿباب إػًِ ٗ اؼاز ايطًب١ إػًٌُ َػا٤ ايّٝٛ ضاؾكٓا عسز 

 إٍ إطاض سٝح أقًتٓا ايطا٥ط٠ إٍ ايعاق١ُ "إغ٬ّ أباز".

أقًعت ايطا٥ط٠ َٔ َطاض "٫ٖٛض" ايساخًٞ ٗ ايتاغع١ ي٬ّٝ، ٚقبٌ 

ايعاؾط٠ بكًٌٝ طًب قا٥س ايطا٥ط٠ َٔ إػاؾطٜٔ ضب٘ ا٭سع١َ اغتعساّز 

ا إٍ َب٢ٓ إطاض، ؾإشا بٓا ٗ قاع١ يًٗبٛٙ. ٖٚبطت ايطا٥ط٠، ْعيٓا َٓٗ

 ايذلاْعٜت ٚيٝؼ ٗ قاع١ تٛظٜع اؿكا٥ب.

ٚبعس ايػ٪اٍ ٚا٫غتؿػاض ناْت إؿادأ٠ اييت مل ؽطط يٓا ع٢ً 

ثِ ا١ْٝ ٚيػٓا ٗ َطاض "إغ٬ّ أباز"، باٍ، ٖٚٞ أْٓا ٗ َطاض "٫ٖٛض" َط٠ ث

يًٗبٛٙ،  يطا٥ط٠ ٚقًت إٍ ايعاق١ُ ايبانػتا١ْٝ ٚتأٖبتعًُٓا بإٔ ا

إ٫ إٔ ا٭سٛاٍ اؾ١ٜٛ ناْت غ١٦ٝ يًػا١ٜسٝح ٖٓبت عاقؿ١ ؾسٜس٠ 

بؿهٌ َؿاد٧ سا١ًَ َعٗا أَطاضّا غعٜط٠، ؾانطط قا٥س ايطا٥ط٠ إٍ إٔ 

 ٜعٛز أزضاد٘ َٔ "إغ٬ّ أباز" إٍ "٫ٖٛض".
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بكٝٓا ٗ قاع١ ا٫ْتٛاض َا ٜكطب َٔ ايػاع١ ٚايٓكـ أقًعت بٓا 

ٚغ٘ ضٜاح عات١ٝ دعٌ  "إغ٬ّ أباز"بعسٖا ايطا٥ط٠ َٔ دسٜس إٍ 

 ايطناب ٚنإٔ ع٢ً ض٩ٚغِٗ ايطرل خٛؾّا ًٖٚعّا.

ٚيكس نإ نٌ ؾ٤ٞ بكسض اهلل ٚأَطٙ، ٖٚٛ ايصٟ إشا أضاز ؾ٦ّٝا إٔ 

ٜكٍٛ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ، ؾكس ٖبطت ايطا٥ط٠ ع٢ً أضض إطاض، نذًُٛز 

ٌٕ  ، ٚاؿُسهلل ضب ايعإٌ.قدط سط٘ ايػٌٝ َٔ ع

  اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬:أسازٜح خاق١ بط٬ب 

ناْت يٓا ظٜاض٠ إٍ َطنع  27/9/1997بعس عكط ّٜٛ ايػبت -

ايكازّ  ا٭قك٢ سٝح أيكٝت سسٜجّا ٗ فُٛع١ َٔ ايؿباب إػًِ

 يًسضاغ١ َٔ عسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ.

 ت ع٢ً ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:نِعَٚض

 .ا٫يتعاّ باإلغ٬ّ ؾهطّا ٚأزا٤ّ 

 .ٍػطٜس اي٤٫ٛ هلل تعا 

 ُاؾُاعٞ إِٓٛ.ٚدٛب ايع ٌ 

 .َعطؾ١ ايعكط 

 ؾك٘ إطس١ً(. ؾك٘ ايعكط( 

 .ؾك٘ اي٤٫ٛ 

 .َٞايك٠ٛ َٚٛقعٗا ٗ إؿطٚع اإلغ٬ 

 .إبازض٠ ايصات١ٝ يًُػًِ ايعاٌَ ٚت١ُٝٓ دٛاْب ايٓكل 

 .تٛغٝع زا٥ط٠ ا٫ٖتُاّ ٚاضتؿاع اشل١ُ 
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ُٛع١ َٔ ايعاًٌَ ٗ اؿكٌ ٚبعس إػطب أيكٝت سسٜجّا ٗ ف

، َٔ أغاتص٠ اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ ٚط٬ٓب ايسضاغات ايعًٝا ؾٝٗا، اإلغ٬َٞ

 ٚنإ اؿسٜح ٜسٚض سٍٛ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:

 .نٝـ ْٛؾل بٌ ايذلب١ٝ ايطبا١ْٝ َٚتطًبات ايعكط 

 .ٟٛايتٛؾٝل بٌ ايعٌُ ايػٝاغٞ ٚايعٌُ ايذلب 

 .ٌٜأٚيٜٛات ايعٌُ اإلغ٬َٞ َٚٓٗر إعساز ايكٝاز 

 بٌ أعها٤ اؾػس ايٛاسس، َع  أظ١َ ؾكسإ ايتٛاقٌ إػتُط

 تباعس إػاؾات..

 ١ ٝٚنع إطأ٠ بٌ ايتِٓٛٝ ٚايسع٠ٛ َٚػ٪ٚيٝات إٓعٍ ٚتطب

 ا٭بٓا٤.

 .٘ايؿتٛض ٚاإلسباٙ: أغباب٘ ٚع٬د 

 

  اؾتتاح إ٪ُط ايطابع ٫ؼاز ايطًب١ 27/9/1997ا٭سس :

 إػًٌُ:

س بت٠ٚ٬ ح إ٪ُط ايػاع١ ايعاؾط٠ ٚايٓكـ َٔ قباح ا٭ستُتاؾ- 

قطآ١ْٝ، عكب شيو أيك٢ ض٥ٝؼ إ٪ُط ن١ًُ ا٫ؾتتاح، ثِ ت٬ٙ ض٥ٝؼ 

 اؼاز ايطًب١ إػًٌُ.

ٗ اؿاز١ٜ عؿط، نإ َٛعس احملانط٠ اييت غًٝكٝٗا ايسنتٛض -

ٕٓا مل ٜهٔ  "أٓس ايعػاٍ" بعٓٛإ "ايعٌُ اإلغ٬َٞ ايجابت ٚإتػرل" ٚ

ٞ طًبت إزاض٠ إ٪ُط ايسنتٛض "ايعػاٍ" َٔ اؿهٛض بػبب عاضض قش

إٔ ازخٌ قً٘، ؾأيكٝت قانط٠ تٓاٚيت ؾٝٗا أِٖ ؼسٜات ايكطٕ 

 اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ.
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ثِ عكست ْس٠ٚ ؼت عٓٛإ "ايتعسز١ٜ ٗ ايعٌُ اإلغ٬َٞ: تهاٌَ -

أّ تهاز" اؾذلنت ؾٝٗا إٍ داْب ؾه١ًٝ ا٭ر ايسنتٛض ايؿٝذ "أبٛ 

ٔ ايعًُا٤ اؿانطٜٔ ايؿتح ايبٝاْْٛٞ"، باإلناؾ١ إٍ تعكٝب عسز َ

 اغتػطقت سٛايٞ ث٬خ غاعات..

بعس ايٛٗط قُٓا بعٝاز٠ ايسنتٛض "ايعػاٍ" ض٥ٝؼ اؾاَع١ -

 سٝح اطُأْٓا عٔ قشت٘ سؿٛ٘ اهلل ٚضعاٙ. "إغ٬ّ أباز"اإلغ١َٝ٬ ٗ 

  ٌٓ29/9/1997اإلث: 

ٗ ايػاع١ اؿا١ٜ عؿط٠ أيكٝت قانط٠ بعٓٛإ "آؾام دسٜس٠ ٗ -

ٝح تٓاٚيت عسزّا َٔ ايؿكٗٝات اؿطن١ٝ إعاقط٠ ايعٌُ اإلغ٬َٞ" س

 نؿك٘ ايتطٛض ٚؾك٘ ايتػدرل ٚؾك٘ اؾٛز٠..

عكب شيو نإ َٛعسٟ َع قانط٠ يًٓػا٤ تٓاٚيت ؾٝٗا -

ؿ١ َػ٪ٚي١ٝ إطأ٠ إػ١ًُ ٚزٚضٖا ٗ ايبٝت ٚاجملتُع، َ٪نسا أْٗا َهًٓ

 ٚقاغب١ نايطدٌ غٛا٤ بػٛا٤، نُٔ إطاض ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ.

ايعكط قُٓا بعٜاض٠ َ٪غػ١ ا٭قك٢ سٝح ايتكٝٓا َسٜطٖا  بعس-

َٔ ايكٌُٝ عًٝٗا، ٚٗ ختاّ ايعٜاض٠ قسَٛا يٓا فػُّا عٔ قب١ ٚعسزّا

 ايكدط٠ إؿطؾ١.

ٗ ايػازغ١ قُٓا بعٜاض٠ ْع١ٝ قطط اـرل١ٜ، سٝح ايتكٝٓا -

 َسٜطٖا ٚفُٛع١ َٔ ايعاًٌَ ؾٝٗا.

ا٭غتاش "إعذاظ" أسس  ٚٗ ايجا١َٓ ٚايٓكـ َػا٤ قُٓا بعٜاض٠-

ٔ قٝازٜٞ اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ ٗ بانػتإ، تٓاٚيٓا خ٬شلا عسزّا َ

 اإلغ٬َٞ. ٌُاإلؾها٫ت اييت تعذلض ططٜل ايع
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  30/9/1997ايج٬ثا٤: 

كست ْس٠ٚ تٓاٍٚ إؿذلنٕٛ ٗ ايػاع١ اؿاز١ٜ عؿط٠ ٚٗطّا ُع-

١َٝ، َٓٗا: قطاض ايعطب١ٝ ٚاإلغ٬ؾٝٗا ا٭ٚناع ايطا١ٖٓ ٗ عسز َٔ ا٭

 دهػتإ، ٚغرلٖا(.)ايُٝٔ، تطنٝا، يبٓإ، طا

بعس اْتٗا٤ ايٓس٠ٚ قٓسَت إزاض٠ إ٪ُط زضٚع اؼاز ايطًب١ إػًٌُ -

ٗ بانػتإ، ٖساٜا يًهٝٛف احملانطٜٔ. ٚقس دط٣ تػًُٝٗا َٔ قبٌ 

 ا٭ر ايسنتٛض "أٓس ايعػاٍ" سٝح أيك٢ ن١ًُ ختاّ إ٪ُط.

ع٠ٛ ايػسا٤ اييت ٚدٗٗا أَرل اؾُاع١ بعس ق٠٬ ايٛٗط يبٝٓا ز-

اإلغ١َٝ٬ ٗ بانػتإ "قانٞ سػٌ أٓس" ٗ إسس٣ ا٫غذلاسات 

 إط١ً ع٢ً َس١ٜٓ إغ٬ّ أباز.

ٚبعس عسز َٔ إكاب٬ت ايكشاؾ١ٝ غازضْا َس١ٜٓ إغ٬ّ أباز إٍ -

 إطاض سٝح اْتكًٓا بايطاض٠ إٍ ٫ٖٛض.

باْتٛاضْا عسز َٔ ٚقًٓا ٗ ايتاغع١ ٚايٓكـ ي٬ّٝ، ٚنإ -

 ا٭خ٠ٛ ايصٜٔ ضاؾكْٛا إٍ )زاض ايهٝاؾ١( ٗ إٓكٛض٠.

قبٌ ٚٗط ا٭ضبعا٤ قُٓا ظٛي١ ع٢ً َطانع ايٓؿاطات إدتًؿ١ -

ٗ إٓكٛض٠ سلًت: إعاٖس ايؿطع١ٝ َٚساضؽ ؼؿٜٝ ايكطإٓ ايهطِٜ، 

، ٚإطانع ايطب١ٝ ٚاإلع١َٝ٬ ٚإعًَٛات١ٝ ٚزٚض ايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايذل١ْ

 إخل..

 :إٗطدإ إػا٥ٞ يًذُاع١ اإلغ١َٝ٬ 

بعس ق٠٬ ايعكط أقِٝ َٗطدإ قٝازٟ ٚعًُا٥ٞ ٚؾعيب ساؾس ٗ -

 ايػاس١ ايعا١َ بإٓكٛض٠.

 ؿاض ععٜع" َسٜط زاض ايعطٚب١.ػناْت ن١ًُ ا٫ؾتتاح يٮر "عبساي-
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ٚأيك٢ أَرل اؾُاع١ اإلغ١َٝ٬ "قانٞ سػٌ أٓس" ن١ًُ -

طٌ أضض إغ١َٝ٬ ناْت ٚغتبك٢ نصيو، ٫ٚ أنس ؾٝٗا ع٢ً إٔ ؾًػ

ول ٭سس إٔ ٜتٓاظٍ عٔ ؾدل َٓٗا، َٔ خ٬ٍ تٛقٝع َعاٖس٠ َع ايعسٚ 

 ايكْٗٝٛٞ، أٚ اعذلاف عك٘ ٗ است٬شلا.

ٚناْت ن١ًُ اـتاّ يًعبس ايؿكرل، سٝح تٓاٚيت ٗ نًُيت -

خًؿٝات اشلذ١ُ ايؿطغ١ ع٢ً اإلغ٬ّ ٚايػاس١ اإلغ١َٝ٬ َٔ قبٌ 

غتهباض، ١ٝ ايعا١ٕٝ ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َرلن١ٝ ٚنٌ ق٣ٛ ا٫ايكْٗٝٛ

تكسَ٘ إٍ َٛاقع ايكطاض، َٚ٪نسّا إٔ عٛز٠ اإلغ٬ّ إٍ َعذلى ايكطاع 

 ٚاْبعاخ ايطٚح اؾٗاز١ٜ َٔ دسٜس.. نٌ شيو ٜكًل ايك٣ٛ ايٛا١ٕ.

إْ٘ يٛ بكٞ اإلغ٬ّ سبٝؼ إػادس بعٝسّا عٔ قٝاز٠ اؿٝا٠، ٚقٓاع١ 

ٖتج٬ّ َصعّٓا يًك٣ٛ ايسٚي١ٝ اؿاقس٠ ٕا أعاضٚا إػًٌُ أز٢ْ ا٭دٝاٍ، 

 ايتؿات١..

أَا ٚقس أقبشت ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ ضقُّا قعبّا، ٚخطز إاضز 

ُٚنع ؾٝ٘، ؾهإ ٫ بس َٔ ايتآَط ٚإع٬ٕ  اإلغ٬َٞ َٔ ايكُكِ ايصٟ 

اؿطب ع٢ً اإلغ٬ّ بهٌ غ٬ح ٚع٢ً نٌ قعٝس.. ٚيهٔ ٜأب٢ اهلل إ٫ إٔ 

 ِ ْٛضٙ ٚيٛ نطٙ ايهاؾطٕٚ.ٜت

  1/10/1997ؾذط اـُٝؼ:  

ٗ ايػاع١ اـاَػ١ ٚايٓكـ َٔ ؾذط اـُٝؼ أقًعت بٓا ايطا٥ط٠ 

 عا٥س٠ إٍ برلٚت بعس ٚزاع ِٓٝ ٗ َطاض "٫ٖٛض"...
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 صحمة اليىَ

 بزعوة وَ األر الؾيذ عبزاجمليز الظٌزاٌي

 28/10/1997ـ  20صئيػ جاوعة اإلمياُ بصٍعاء 

 

( ٗ ُاّ 727ت بٓا طا٥ط٠ اـطٛٙ اؾ١ٜٛ اي١ُٝٓٝ )بٜٛٓؼ أقًع

 20/10/1997ايجا١ْٝ ٚعؿطٜٔ زقٝك١ َٔ بعس ٚٗط ّٜٛ اإلثٌٓ ايٛاقع ٗ 

 ٗ ططٜكٗا إٍ قٓعا٤.

ضٓسب قا٥س ايطا٥ط٠ نإعتاز بايطناب: بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ. 

س١ً ٜطٝب يٞ إٔ أضسب بهِ ع٢ً ًَ اـطٛٙ اؾ١ٜٛ اي١ُٝٓٝ ٗ ايط

( إتذ١ٗ إٍ قٓعا٤.. غٓشًل ع٢ً اضتؿاع ث٬ث١ ٚث٬ثٌ أيـ 745ضقِ )

 قسّ.. تػتػطم ضسًتٓا سٛايٞ ايج٬خ غاعات ٚعؿطٜٔ زقٝك١.

 :ُْٔٝبص٠ عٔ اي 

ايُٝٔ ْٗٛض١ٜ عطب١ٝ تكع ٗ ايططف اؾٓٛبٞ ايػطبٞ َٔ ؾب٘ 

(، ٜٚبًؼ عسز غهاْٗا 2نًِ 550.000اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ. َػاستٗا )

عاقُتٗا قٓعا٤، ٚأِٖ . 1994ْػ١ُ(، عػب إسكا٤ات  16.000.000)

َسْٗا: )عسٕ، إه٬ ـ عاق١ُ سهط َٛت، تعع، اؿسٜس٠(، أِٖ َٓتذات 

عؿطٜٔ ْٛعّا َٔ أْٛاع ايعٓب،  ايُٝٔ: اـهاض ٚايؿان١ٗ إدتًؿ١ ـ

ٚايٓي، ٚايكات، ٚإًح، ٚإاؾ١ٝ )اؾُاٍ بؿهٌ خام(، إناؾ١ إٍ ايٓؿ٘ 

خطّا ٜٚؿتح اٯؾام أَاّ ت١ُٝٓ سكٝك١ٝ ضَا تؿٗسٖا ايُٝٔ، ايصٟ ٚٗط َ٪

 بؿهٌ ايجط٠ٚ ايبذلٚي١ٝ.

ُعطؾت ايُٝٔ ٗ ايعكٛض ايكس١ّ سهاض٠ عطٜك١، خاق١ ٗ أٜاّ 

ًٖه١ غبأ، ٚزلٝت ٗ أٜاّ ايطَٚإ بايُٝٔ ايػعٝس. ؾتشٗا إػًُٕٛ 
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ض١ٜ ّ، ٚناْت ٗ َعِٛ ا٭سٝإ ؾب٘ َػتك١ً َٔ ايٓاس١ٝ اإلزا628غ١ٓ 

 عهِ َٛقعٗا ٚٚعٛض٠ أضانٝٗا.

ايُٝٔ عهٛ ٗ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اْهُت إٍ "اؾُٗٛض١ٜ 

 .26/12/1961ثِ اْؿكًت عٓٗا ٗ  8/12/1958إتشس٠ " ٗ 

َٓطت بايُٝٔ غًػ١ً َٔ اْك٬بات عػهط١ٜ َتعسز٠، ٚأسساخ ز١َٜٛ، 

، نإ آخطٖا ايكها٤ ع٢ً اؿطن١ اإلْؿكاي١ٝ اييت قازٖا ايؿٝٛعٌٝ

 سٝح أعٝست ٚسس٠ ايُٝٔ.

 :ع٢ً ًَ ايطا٥ط٠ 

خ٬ٍ ضسًتٓا إٍ قٓعا٤ اقذلب َ:ي أسس ا٭ؾدام ٚأيك٢ عًٞ 

ايػ٬ّ ْٚازاْٞ بازلٞ، ثِ عٓطؾ:ي ع٢ً ْؿػ٘ ٚأْ٘ َٔ آٍ ايعٝتاْٞ َٚسٜط 

 اؾ١ٜٛ اي١ُٝٓٝ ٗ يبٓإ.. ؾطن١ اـطٛٙ

١ ؾهطُت يًطدٌ اٖتُاَ٘ ٚقًت ي٘ إٕ عا١ً٥ "عٝتاْٞ" عا١ً٥ نطّ

 عًٝٗا ٗ برلٚت َٓص اـُػٝٓات. َٚٔ أٚا٥ٌ ايعٛا٥ٌ اييت تعطؾت

غأي:ي عٔ ا٭ٚناع ايعا١َ.. ؾكًت: آٌَ إٔ تتػرل ا٭سٛاٍ ٜٚتشػٔ 

 ايٛنع ٚتعٛز إٍ يبٓإ عاؾٝت٘، ٚإٍ ا٭١َ ٚسستٗا ٚقٛتٗا ٚنطاَتٗا..

 :ُٔٝضس١ً اي 

ٝٗا ٖصا ضسًيت ٖصٙ إٍ ايُٝٔ ايػعٝس، ٖٞ ايطس١ً ا٭ٍٚ اييت أظٚض ؾ

ايبًس بايطغِ َٔ أٚاقط ا٭خ٠ٛ اييت تؿسْٞ إٍ ايعسٜس َٔ أبٓا٥٘ ٚٗ 

 َكسَتِٗ ؾه١ًٝ ايؿٝذ "عبساجملٝس ايعْساْٞ".

إٍ ب٬زٟ ؾػتهٕٛ ٖصٙ ايطس١ً ا٭خرل٠ ٗ إٕ َنَتب اهلل يٞ ايعٛز٠ 

نتابٞ "ؾك٘ ايػٝاس١ ٗ اإلغ٬ّ.. ِٚاشز َٔ ضس٬ت زع١ٜٛ ٗ أضض اهلل 

ٌٓ د٬ي٘ إٔ هعًٗا ايٛاغع١.." ٚ ٗ غبًٝ٘، ٚإٔ هعٌ اييت أغأٍ اهلل د

َكاقس غٝاستٓا ٚضس٬تٓا ايتؿٓهط ٗ خًل ايػُٛات ٚا٭ضض، ٚا٫غتؿاز٠ 

َٔ ػاضب اؿطنات ٚا٭َِ ٚايؿعٛب، إلثطا٤ إؿطٚع اإلغ٬َٞ ايعإٞ 
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ايصٟ هب إٔ َتُكٓب ؾٝ٘ نٌ أعُايٓا ٚؼطناتٓا ْٚؿاطاتٓا ع٢ً نٌ 

 قعٝس..

 ط ا٭ٓط:ايبش 

بعس َطٚض سٛايٞ ايػاعتٌ أطٌ عًٝٓا ايبشط ا٭ٓط، ٚقس أسايت٘ 

ُٔ اهلُل ..َؾَتَباَضَىأؾع١ ايؿُؼ ايػاطع١ غبٝه١ بطْٚع١ٜ َسٖؿ١   َأِسَػ

ٌَ ـَأئك   .{14:إ٪َٕٓٛ} ا

سٌ أقبشٓا ؾٛم ايبشط اْعطؿت ايطا٥ط٠ َتابع١ ططٜكٗا ؾٛم 

ٛز١ٜ َطٚضّا ظس٠ ٚق٫ّٛ إٍ ايؿاط٧ ايػطبٞ يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػع

 ايعاق١ُ اي١ُٝٓٝ قٓعا٤.

 :ايٛقٍٛ إٍ قٓعا٤ 

سٛايٞ ايػاع١ ايػازغ١ َػا٤ّ بايتٛقٝت احملًٞ ٚقًٓا َطاض -

 قٓعا٤.

غابل ٗ ايتذُع  )ْا٥بع٬قات ايعا١َ ا٫غتاش أٓس نإ َسٜط اي-

غذلسٓا ... ٗ اغتكبايٓا عٓس ُغًِ ايطا٥ط٠، سٝح ا اإلغ٬َٞ ايُٝ:ي يإلق٬ح(

ق٬ًّٝ ٗ قايٕٛ ايؿطف، ثِ اْتكًٓا إٍ َٓعٍ ا٭ر ايععٜع ايؿٝذ 

  ْٚؿع ب٘.هلل"عبساجملٝس" سؿٛ٘ ا

بعس إٔ ُقُٓا باغتعطاض بطْاَر ايعٜاض٠ اؿاؾٌ بايًكا٤ات -

اهلل إٔ ّٓش:ي ايكسض٠ ع٢ً إدتًؿ١ عهٛض َػ٪ٍٚ ايع٬قات، زعٛت 

ْاَر َا ٜكطب َٔ سٝح تهُٔ ايدل تػطٝت٘ ع٢ً أنٌُ ٚأسػٔ ٚد٘..

 ايج٬خ قانطات َّٜٛٝا ٚع٢ً َس٣ أغبٛع َٔ ايعَٔ.

طعاّ ايعؿا٤ ٗ َٓعٍ ايؿٝذ ثِ غازضْا إٍ ؾٓسم بعسٖا تٓاٚيٓا -

 )ايُٝا١َ( َهإ اإلقا١َ.
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  21/10/1997ايج٬ثا٤. 

قباسّا ُقُٓا ظٛي١ ع٢ً عسز َٔ إعامل ايط٥ٝػ١ٝ يًعاق١ُ، -

َٔ  (2ّ 577200 تكع ع٢ً َػاس١ )ٚظضْا َباْٞ داَع١ اإلّإ اييت

 ا٭ضض ٚتػتٛعب سٛايٞ غت١ عؿط أيـ طايب.

 ثِ قُٓا ظٛي١ ٗ إس١ٜٓ ٚاؾباٍ احملٝط١ بٗا.-

بعسٖا ظضْا اؾاَع ايهبرل، ٖٚٛ أٍٚ َػذس ب:ي ٗ قٓعا٤، ٗ -

َطًع ايكطٕ ايجأَ اشلذطٟ، ٚع٢ً ٜس "ٚبط بٔ وٓؼ اـعاَٞ" ٖٚٛ 

 ُٝٔ.إٍ اي ضغٍٛ ضغٍٛ اهلل 

بعس ايعكط نإ َٛعسْا َع َسٜطٟ ٚأغاتص٠ نًٝات داَع١ -

اإلّإ، ٚع٢ً ضأغِٗ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ايؿٝذ "عبساجملٝس ايعْساْٞ" َٚسٜط 

اؾاَع١ ايؿٝذ "عبسايٖٛاب ايسًُٜٞ" ٚظٜط ايعسٍ غابكّا، ٚايؿٝذ 

 اؾًٌٝ ايسنتٛض "عبسايهطِٜ ظٜسإ".

ٛع "إؿطٚع اإلغ٬َٞ قسَ:ي ايؿٝذ "ايعْساْٞ" يًه٬ّ قسزّا َٛن

 بٌ إؿطٚعٌ ايػطبٞ ٚايكْٗٝٛٞ"..

أخط٣ ٚٚبعس احملانط٠ ناْت ٖٓاى َساخ١ً يًؿٝذ "ايعْساْٞ" 

 ظٜسإ". ِيًسنتٛض "عبسايهطٜ

بعس ق٠٬ إػطب نإ يٓا يكا٤ َع عسز َٔ قٝازتٞ ايتذُع -

ايٛط:ي يإلق٬ح اغتُط ست٢ ايعاؾط٠ سٝح عسْا بعسٖا إٍ َهإ 

 اإلقا١َ.

  22/10/1997ا٭ضبعا٤: 

َع ا٭خ٠ٛ إطاؾكٌ إٍ داَع١ اإلّإ إليكا٤ غازضت ايؿٓسم -

قانط٠ ع٢ً ط٬ب ايػ١ٓ ا٭ٍٚ بعٓٛإ "آؾام ايعٌُ ٚزٚض ايعًُا٤" 

 دٓػ١ٝ. 26ٕٛ َٔ سٛايٞ ؿٚيكس ْاٖع عسز ايط٬ب اـُػُا١٥، ٜتأٓي
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ٞ بعس احملانط٠ ُعسْا إٍ ايؿٓسم سٝح نٓت ع٢ً يكا٤ قشؿ-

( اغتػطم َا ٜكطب َٔ ايػاع١ ْٚكـ ٠اؾصع َٓسٚبٞ ف١ً )ايَٓ

 ايػاع١.

ٗ ايطابع١ بعس ايعكط، نإ َٛعسٟ َع ط٬ب ايػ١ٓ ايجا١ْٝ، -

 ٚايجايج١ ٚايطابع١ ٗ داَع١ اإلّإ ايصٟ ْاٖع عسزِٖ ايػتُا١٥.

ٚيكس تٓاٚيت ٗ احملانط٠ َٛنٛع "ؾك٘ ايتػدرل ٗ اإلغ٬ّ" ٚٗ -

ْٓ:ي ئ  أْػ٢ َا أساط:ي ب٘ ايط٬ب َٔ عٛاطـ ا٭خ٠ٛ اؿكٝك١ أ

 ٚاحملب١.

بعس إػطب نٓت ع٢ً َٛعس َع ايهٛازض )ايط٬ب ٚايذلب١ٜٛ( -

ُٓع ايُٝ:ي يإلق٬ح ٗ أَا١ْ ايعاق١ُ، سٝح أيكٝت سسٜجّا تٓاٚيت  يًتذ

ؾٝ٘ ساد١ ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ يًُعٜس َٔ ايعطا٤، ٗ ٌٚ اتػاع ايػاس١، 

 ايكطاع، ٚاغتؿشاٍ ايتآَط ع٢ً اإلغ٬ّ..ٚتعاِٚ ايسٚض، ٚاؾتساز 

بعس ايًكا٤ ايتكٝت ايؿٝذ ايؿانٌ "عبساجملٝس ايعْساْٞ" ٗ -

 .َٓعي٘ ٚتٓاٚيت طعاّ ايعؿا٤ عهٛض عسز َٔ ا٭خ٠ٛ

  23/10/1997اـُٝؼ: 

ٗ ايتاغع١ َٔ قباح ٖصا ايّٝٛ نإ َٛعسٟ َع قانط٠ -

 اؿٝا٠. ْػا١ٝ٥ يطايبات داَع١ اإلّإ سٍٛ زٚض إطأ٠ ٗ

ٓٓ ٌ ََُٚع ١ ضغٛي٘ ٚيكس عطنت شلصا ايسٚض َٔ خ٬ٍ نتاب اهلل ٚغ

 أَٗات إ٪ٌَٓ ضنٞ اهلل عٓٗٔ:

ُِٓت نٝـ إٔ ايتهًٝـ ايؿطعٞ ٚاسس يًُطأ٠ ٚايطدٌ َٔ خ٬ٍ  ٓٝ ٚب

َٕقٛي٘ دٌ د٬ي٘:  ُٛٓ َٔ ٪ُِٕ َٓاُت َٚا َٔ ٪ُِٕ ِِ َٚا ُٗ َٝا٤ُ َبِعُه ِٚٔي َٕ َبِعٕض َأ َُُطٚ  َِٜأ

َِٕعُط َٕ ٚٔفٔبا ِٛ َٗ ِٓ َٜ َٚ ٔٔ َِٓهٔط َع ُٕ َٕ ا ُُٛ ُٜٔكٝ ًَا٠َ َٚ َٕ ايٖك ُِٜ٪ُتٛ َٕ ايٖعَنا٠َ َٚ ُٜٔطُٝعٛ َٚ 

ُ٘ اهلَل ُِ ُأَٚي٦َٔو ََٚضُغَٛي ُٗ ُُ َِٝطَس ٕٖ اهلُل َغ ِْ َعٔعْٜع اهلَل ٔإ   .{71:ايتٛب١} َسٔهٝ
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ٝٓٓت نٝـ إٔ إػ٪ٚي١ٝ ٚاؾعا٤ ٚاسس، نصيو بايٓػب١ يًطدٌ  ثِ ب

َُ  َكٓسَّا ايؿٛاٖس َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.ٚإطأ٠، 

بعس ايعكط ناْت ٖٓاى قانط٠ يًٓػا٤ نصيو ٗ َعٗس -

 اإلق٬ح.

ٚبعس ايعؿا٤، اْتكًٓا إٍ َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ سٝح نإ -

 َٛعس احملانط٠ َع ط٬ب ايػ١ٓ ايطابع١ ٚا٭خرل٠ ٗ داَع١ اإلّإ.

يكش٠ٛ اإلغ١َٝ٬، نُا تٓاٚيت ٗ سسٜجٞ زٚض ايعًُا٤ ٗ تطؾٝس ا

تٓاٚيت ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ ايعًُا٤ عًُا٤ ضباٌْٝ ٜتكسَٕٛ غاسات ايعٌُ 

طا٥ِٗ، ٚػطزِٖ عًُِٗ ٚعًُِٗ، ٚقسٚتِٗ، ٚبصشلِ ٚعاإلغ٬َٞ ب

 ٚإخ٬قِٗ ٚٚضعِٗ، ٚظٖسِٖ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا.

ٚأنٓست ع٢ً إٔ ايكش٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ٫ ّهٔ إٔ تكبح بإػت٣ٛ 

ؾٗا إٓؿٛز زٕٚ إٔ تهٕٛ قؿٛؾ١ بايعًُا٤ ايطباٌْٝ إطًٛب، ُٚتشكل ٖس

 ايصٜٔ ٜكسعٕٛ باؿل ٜٚتكسَٕٛ ايكؿٛف إٍ َٛاقع اؾٗاز ٚايؿٗاز٠.

  24/10/1997اؾُع١: 

إٍ داَع١  قباح ٖصا ايّٝٛ أيكٝت قانط٠ ٗ ايط٬ب ايٛاؾسٜٔ-

قططّا، ٚنإ ايه٬ّ ٜسٚض سٍٛ ٚدٛب ا٫ْتكاٍ بايعٌُ  26َٔ  ٕاإلّا

٬َٞ ٚايؿهط اإلغ٬َٞ َٔ ايسا٥ط٠ ايكطط١ٜ إٍ ايسا٥ط٠ ايعا١ٕٝ، ٚٗ اإلغ

 ١ٕ َٔ نٌ داْب.تٛادٗٓا ؾٝ٘ كططات َٚؿاضٜع ايعٛٚقت 

طًبُت َٔ إزاض٠ اؾاَع١ إٔ تػتؿٝس َٔ ٚدٛز ٖصٙ اؾٓػٝات 

 ِٓٛ إدتًؿ١ ٗ ٚنع زضاغات دسٜس٠ ؿانط ايعامل اإلغ٬َٞ، ٚإٔ تٓ

١َٝ: نايكه١ٝ ايهطز١ٜ ٚايكه١ٝ ايهؿُرل١ٜ، ًَؿّا يهٌ ايكهاٜا اإلغ٬

ٚايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ، ٚايكه١ٝ ايؿٝؿا١ْٝ ٚغرلٖا.. ّهٔ إٔ تكسض 

 نبشٛخ َٛثك١ عٔ َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ايتابع ؾاَع١ اإلّإ.
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  25/10/1997ايػبت: 

َٔ قبٌ ٚٗط ٖصا ايّٝٛ اْتكًت إٍ داَع١ قٓعا٤  ٗ ايعاؾط٠-

".. اغتكبًٓا أٌَ ٗ ايتػٝرل اؿهاضٟ ٚض ايؿبابإليكا٤ قانط٠ سٍٛ "ز

عاّ اؾاَع١ ايسنتٛض "َٓكٛض ايعْساْٞ" ٗ َهتب٘ عهٛض عسز َٔ 

عُسا٤ ايهًٝات، ثِ اْتكًٓا َعّا إٍ قاع١ احملانطات ايهدل٣ اييت ناْت 

 َهت١ٛ باؿهٛض.

قبٌ احملانط٠ ضسبت بٞ ا٭خت ايساع١ٝ "غعاز اؿسابٞ" بايككٝس٠ 

 تاي١ٝ، ؾذعاٖا اهلل خرلّا:ايؿعط١ٜ اي

ٓٝ ٝٓس  ايّٝٛ َٔ داْا ٞٞ اؿهٛض ٚس

 ٚاْجط ع٢ً قؿشات ايكًب أؾذاْا                                               

 ٓ٘ ُٓد١ُٚخ  بايػعس آَا٫ّ َه

 ُتشٝٞ إعامل ؾٗصا ايؿٝذ ٚاؾاْا                                                  

ًٓ  ٛا ٚٗ ا٭ضٚاح ؾازِْٗٗ ايكًب َس

 ٚٗ اؿٓاٜا غكٛا يًشل أغكاْا                                                 

 ؾأْبت اـرل أمثاضّا َٚٛعسٖا

 شاى ايكطاف ع٢ً ٬َٝز َػعاْا                                                

ُٚزٍّإٕ   ؾأخًك٘ نإ ٗ ايطٚح َٔ 

 َا نإ باهلل ٚاإلغ٬ّ ضٜاْا                                                      

 "ؾتشٞ ٜهٔ" بٌ أسباب ْعيت ٚنِ

 ٜؿتام زضبٞ ٕٔ يًدرل ْازاْا                                                     

 ٚيًؿُٛع تعٜح ٬ّٚ َٗعي١

 َطآْا٢ٚ َػُٕع َٓا ٔسٝهت عً                                                   

 ٜاؾٝذ د٦ت ٚٗ ا٭غكاع غؿًتٓا
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 ٚيهِ َٓط زٖط ظازٖا ضاْا                               

 ؾكٌ يكَٛٞ، ع٬ّ ايػطب وهُٓا                                             

 سٓتاّ ِهٞ بطنب ايتٝ٘ عُٝاْا

 قٌ شلِ عٔ بط٫ٛت َٚهط١َٚ                                                 

 قاَت بٗا إطأ٠ إٗسا٠ أظَاْا

 َاعاقٗا ايبٝت ٚا٭عطاف َا سهُت                                        

 بٌ ؾطع ضبٍّ سهِٝ نإ َعزاْا

 سٓتاّ ْبك٢ أغرلات ٕا ٚضَثت                                                 

 اْاتًو ايعكٍٛ َٔ ا٭ٖٚاّ تػؿ

 سٓتاّ ٜاؾٝذ ؾانت َطاضتٓا                                                

َُٔ ٜعٝس يٓا سكّا ٚعٓٛاْا  َؾ

 اهلل، َا قاٍ بايًِٛ ايصٟ سهُٛا                                         

 ب٘ ايٓػا٤ َٚا ٗ ايؿطع ضاعاْا

 رل إٕ قكت دٛام٫٘ ٜٓٗض ايط                                      

ُٜشًٓل ٗ أضدا٤ زْٝاْا  ٫ٚ 

 َت٢ غٝسضى قَٛٞ أْٓا دػس                                            

 باهلل َٓتشْس يًشل أعٛاْا

 ٜاْع إٕ ايع٬ قعب َساضد٘                                           

 ٚزع٠ٛ اهلل تطدٛ ايّٝٛ ؾذعاْا

 ٫ ٜٓكط ايسٜٔ َٔ بٓكاز ٗ ٚدٌ                                      

 ٫ٚ ٜؿٝس إشا َا نإ َٗتاْا

 ؾػط بسضبو ٗ عع ايتك٢ َٚا                                            
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 ناْت ُضبا اـرل يإلْػإ خػطاْا

 ٚنًٌٓ اهلل بايتٛؾٝل فُعٓا                                         

 ٚاإلق٬ح ض٩ٜاْا قس ٚٓسس ايسٜٔ

 باهلل ِهٞ ٚهًٛ شلِ َا ٚٗطت                                    

 ٗ زضب سل تباؾرل ٕػطاْا

 ٜاؾٝذ عصضّا قس أؾهت ايّٝٛ عٔ إٔٞ                               

 ٔغط باإلي٘ ٚعٌ اهلل تطعاْا

 

ب بعسٖا قٓسَ:ي عطٜـ اؿؿٌ إليكا٤ قانط٠ بعٓٛإ "زٚض ايؿبا

 إػًِ ٗ ايتػٝرل اؿهاضٟ".

أعكب احملانط٠ قكٝس٠ يؿه١ًٝ ايؿٝذ "قُس عًٞ عذ٬ٕ" )عهٛ 

اجملًؼ ا٫غتؿاضٟ، ْا٥ب ض٥ٝؼ فًؼ ؾٛض٣ ايتذُع ايُٝ:ي 

 يإلق٬ح(، ٖصٙ أبٝاتٗا:

 َٔ ٢ٓ ا٭قك٢ إٍ أضض ايُٝٔ

 سٝاْا ايعَٔسًت ايبؿط٣ ٚ                                                        

 بأَ ب٬ز ايؿاّ َٔ أضض اإل

 َٔ ثطاٖا ايُٝٔ َٔ غ٣ًٛ َٚٔ                                                  

ٝٓاٖا اؿٝا  َٔ ضب٢ يبٓإ س

 ٖٚٞ تػتكبٌ ْدلاؽ ائؿطٔ                                                      

َُٔ اإلّإ َا أغعسٖا َٜ 

 أٟ نعٝـ أْت ٜاؾتشٞ ٜهٔ                                                    

 باضى اهلل خط٢ تٗسٟ قبػّا 



 

191 
 

 ٗ غبٌٝ اهلل تطتاز ايؿً                                              

 قبػّا تٗسٟ قٓعا٤ ُّت

 إ٪ُٔ ط٘ زع٠ٛ غٓا َٔ                                              

  َٓٗذ٘ غٓا َٔ اٚأضه

 احملٔ عكط ٗ اإلغ٬ّ ٚعٔ                                          

  زاعٝا ضباْا ٗ ؾتشٞ دا٤

  ايُٝٔ ٜاأٌٖ ايطا١ٜ أًٓٛا                                           

 ًٓٗا ٗ شلِ ؾايُٝإْٛ

 ٚػٔ َا ٗاعٓ ٚاـرل ؾطف،                                         

  ٗ ٚاإلّإ ايعًِ داَعات

 تػٔ سازٜٗا اإلّإ ّٔ                                              

  ؾطؾٗا ظا٥ط نٝـ خرل 

  اؿعٕ ايكًب عٔ هًٛ ٚدٗ٘                                        

  ايصٟ ايؿص بايعامل َطسبا

 غٓٔ أٖس٣ إٍ ٜسعٛ دا٤ْا                                          

 قازٕم قًٕب نٌ َٔ َطسبّا

 ٚعًٔ ِػطٔب تآخٝ٘ ٗ                                                     

  أؾٝاخٓا اشلس٣ أع٬ّ باغِ 

 َطسبّا أ٬ٖ اؿل دٌٝ باغِ                                        

 َبتٗذّا غسّا اـرل ّٔ

  غهٔ ؾٝٗا َٚٔ ا٭ضض ٖصٙ                                          

 ٚزلا أضنّا ْؿطف ٫ ِٔي
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 ٚبسّا ضٚسّا ْططب ٫ مل                                                    

 َٔ ٖٚٛ" ؾتشٞ" ايؿٝذ بٛدٛز

 إٓٔ باب ب٘ اهلل ؾتح                                                       

 بٗا إّاْا يسع٠ٛا ٌٓ

 ٖٚٔ أٚ يٛاٖا عٔ تٛاْا َا                                                

 أدًٗا َٔ قازم ٚدٗاز

 مثٔ ٜبػٞ ٫ اهلل ٚد٘ غرل                                                 

 ايطدا َٛقٍٛ نايطٛز ثابتا

  ُٔ َا ٜعط٢ ايٓؿؼ َط٦ُٔ                                          

  ٚاغع باب ايعًِ ٗ ٚي٘

 ؾٔ نٌ ٗ أغٛاضٙ غدلت                                                  

  أقبشت" ؾتشٞ" ا٭غتاش نتب

 ٚؾٓٔ ظاز اؿل ؾٓٛز                                                      

 ْؿٗسٖا اييت اؿل قش٠ٛ

 ٚطٔ نٌ ٗ ايسع٠ٛ ؼٌُ                                              

 أع٬َٗا َٔ ايؿذ ٖصا إٕ

 ٚاستهٔ ٚضب٢ ايبصض ٚنع                                               

 أقطاضٖا ٗ ا٭ضض عطؾت٘

 ٚظٕ باؿل قاٍ إٕ زاعٝا                                                  

  َٔ ؾإٔ ٖٚصا ايعًِ ٖهصا

 ٚئ ٖإ ؾُا ايعًِ ٌٓ                                                

  اشلس٣ أع٬ّ ايعًِ ؾطداٍ
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ٔٓ ايًٌٝ َا إشا ٚإكابٝح                                              د

  ٖازّٜا ْٛضّا ٜو مل ٚإشا

 ىتعٕ اٜاايعٚ ٗ عًِ أٟ                                               

  اييت اؿل َسضغ١ ٖصٙ

 ايعَٔ َط ع٢ً اؿل تٓؿط                                             

 "أٓس" بٗساٖا أتاْا َص

                                              ٓ٘  بسخٔ ْكاٖا ؾٝب َا ق

 أتباع٘ وًُٗا ٜعٍ مل

 احملٔ أٖٛاٍ ضغِ ٚغتبك٢                                               

  ٜطؿ٦٘ ٫ اهلل ْٛض ؾٗٞ

 ٚثٔ ضدؼ ٫ٚ طاغٕٛت نٝس                                           

 غسٖا قطٜب اؿل زع٠ٛ

 سػٔ ٚد٘ ٗ ا٭ضض ٚغتبسٚ                                        

 إخ٠ٛ ٓاٖا ٌٚ ٗ مٔ

  اطُإٔ اؿل عطف قًب نٌ                                          

 

 اهلل ٚقاْا ايككا٥س، ٖصٙ بٓؿط قُت َا َٓٗا بأسػٔ ايتش١ٝ ضز ٚٚادب ايؿهط زاؾع ي٫ٛ)

 (.ٚايؿً ا٭ٖٛا٤ َه٬ت َٔ ٚسؿٛٓا ايعذب َساخٌ ْٝعّا

 ٗ اؾٛز٠ ؾك٘" بعٓٛإ قانط٠ َع َٛعسٟ نإ ايعكط بعس-

 .اإلّإ داَع١ قاع١ ٗ أيكٝتٗا ،"اإلغ٬ّ

 يإلق٬ع، ايُٝٔ يتذُع ايعاق١ُ أَا١ْ زع٠ٛ يبٝت إػطب بعس-

 ٚيبعض اإلغ١َٝ٬، بايػاس١ إتك١ً ا٭َٛض َٔ يعسز عطنٓا سٝح

 .ايػاخ١ٓ ايػاع١ قهاٜا
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 26/10/1997 ا٭سس: 

 َٓتكـ بعس ايجايج١ ٚٗ بانطّا، ايؿطاف إٍ ا٭سس يٌٝ أٜٚت-

 اهلل ؾشُست نًٗا، ١إانٝ ا٭ٜاّ تعب ظاٍ ٚقس َٓؿطّا ْٗهت ايًٌٝ

 دٌ قاٍ ايصٜٔ ونأٚي٦ ْهٕٛ ست٢ ايًٌٝ بكٝاّ ايّٓٛ ْع١ُ ع٢ً تعاٍ

ِِ َتَتَذاَؾ٢: ؾِٝٗ د٬ي٘ ُٗ ُُٓٛب ٔٔ ُد ََٕهأدٔع َع َٕ ا ِِ َِٜسُعٛ ُٗ ِّٛؾا َضٖب َُّعا َخ  ََٚط

ُٖا َٔ َٚ ِِ ُٖ َٓا َٕ َضَظِق ِٓٔؿُكٛ ُٜ {16:ايػذس٠}. 

 ٗ ايبًس، بٗصا أؾهط دًػت باز٠ع َٔ إيٝ٘ اهلل ؾك:يٚ َا أزٜت إٔ بعس

 باضى ايًِٗ.. ؾآَا ٗ اهلل باضى: ))بكٛي٘  ايطغٍٛ باضى ايصٟ ايُٝٔ

 (.ٚايٓػا٥ٞ ٚأٓس ايبداضٟ ضٚاٙ)((  ّٓٓا ٗ

 اهلل ضغٍٛ ب٘ اختٓل ايصٟ ٚايسعا٤ اإلططا٤ ٖصا غٓط عٔ ْؿػٞ غأيت

 ٟا٭ضض َٔ ايبكع١ ٖصٙ اشل٣ٛ عٔ ٜٓطل ٫ ايص.. 

. ..ايُٝٔ بٗا اختل َٚٛاقؿات َكَٛات شيو ٚضا٤ ٜهٕٛ ٚإٔ بٓس ٫
 عبسإًو يٮغتاش ٚايػ١ٓ ايكطإٓ ٗ َهاْتٗا" ايُٝٔ" نتاب ضادع) ايُٝٔ سٍٛ ْب١ٜٛ أسازٜح َٔ ٚضز َا بعض[

 ـ أؾٛادّا اهلل زٜٔ ٗ زخًٛا َص خؿٝتِٗ ع١ُٝٛ قًٛبِٗ، غد١ٝ طباعِٗ، ي١ٓٝ أؾٗستِٗ، ضقٝك١ ايُٝٔ أٌٖ: )ايؿٝباْٞ

 َتؿل( ّا١ْٝ ٚاؿه١ُ ّاْٞ، ايؿك٘ أؾ٦س٠، ٚأضم قًٛبّا، أنعـ ايُٝٔ أٌٖ أتانِ: )ٚقٛي٘(. 20/230 ايكططيب ػرلتؿ

 .]َػًِ ضٚاٙ ـ (ايُٝٔ ٜسخٌ ٫ ايسداٍ: )ٚقٛي٘. عًٝ٘

 ْؿػٞ ٗ قًت: 

 ا٭ٓط ٚايبشط اشلٓسٟ احملٝ٘ ع٢ً ٜطٌ: دػطاؾّٝا ايُٝٔ-

 اؾػطاٗ َٛقع٘ هعٌ ٖٚصا( ِنً 2000) غاسً٘ ّٚتٓس ايعطبٞ، ٚايبشط

 .يًػا١ٜ اغذلاػّٝا

 ايعطب١ٝ يًًُه١ اؾٓٛب١ٝ اؿسٚز طٍٛ ع٢ً ّتس ٚايُٝٔ-

 أَّٓٝا سعاَّا ٜؿهٌ ٚبصيو.. إػًٌُ ٚقب١ً ايٛسٞ َٗب٘ ايػعٛز١ٜ،

 ..اؿطاّ يًبًس طبٝعّٝا
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 عكٛض عدل اَتست ٚعطٜك١ قس١ّ سهاضات قهٔ ٚايُٝٔ-

: سٛانطٖا ٚأِٖ بًكٝؼ، ًَٚهتٗا ايكس١ّ، غبأ سهاض٠: َٓٗا كتًؿ١،

 ٜطدع اييت ايكس١ّ اي١ُٝٓٝ ٚاؿهاض٠ ايُٝ:ي ايتاضٜذ ضَٛظ أِٖ ٖٚٞ َأضب

 ا٭خط٣ اشلا١َ اؿٛانط َٚٔ ا٬ٕٝز، قبٌ ا٭ٍٚ ا٭يـ إٍ ٖاضاظزٖا تاضٜذ

 ايهجرل ايهجرل إٍ إناؾ١ ٚؾب٠ٛ،.. إعطٚف بػسٖا اؾتٗطت اييت َٚأضب بطاقـ،

 ايّٝٛ، ست٢ ؾٛاٖسٖا تػتُط ٚاييت ايكسّ، ٗ إٛغ١ً اؿهاض١ٜ اطٔإٛ َٔ

 ايُٝٔ ٌعه ٖا عسٕ َس١ٜٓ ٗ اؿاٍ ٖٞ نُا اٯٕ إٍ ٜػهٔ ٫ ٚبعهٗا

 ..نًٗا ايبػٝط١ َس٣ ع٢ً ؾطٜس٠ بكٛض٠ َٚتطٛضّا سّٝا تاضىّٝا َتشؿّا نهٌ

 طب١ٝايع اؾعٜط٠ َػت٣ٛ ع٢ً ؾاع٬ّ ػاضّٜا زٚضّا يعب ايُٝٔ إٔ نُا-

 َٔ ٚاٯغٝا١ٜٚ اإلؾطٜك١ٝ ٚايكاض٠ أٚغط١ٝ ايؿطم ٚا٭قطاض اـًٝذ١ٝ ٚايسٍٚ

 .اؾػطاٗ َٛقع٘ خ٬ٍ

 ت٬ّٓا أنجط ب١ٝٓ ٜؿهٌ إٔ ّهٔ ايكبًٞ ٚبذلنٝب٘ غهاّْٝا، ٚايُٝٔ-

 ٚا٭قٌ.. ٚغٝاغّٝا ٚسعبّٝا، ٚؾ٦ّٜٛا عا٥ًّٝا إتؿتت١ إس١ْٝ ايب٢ٓ تًو َٔ

  .ايػطب١ٝ ١إسْٝ َٛاد١ٗ ٗ قُٛزّا

 ٭ًٖ٘ ؾططّٜا قهّٓا ؾهٌ ايكب١ًٝ، ٚعازات٘ إها١ْٝ، ععيت٘ ٗ ٚايُٝٔ-

 اإلغ٬َٞ، يًُؿطٚع َػاعسّا َٓاخّا ؾهٌ ٖا اـاضدٞ، اؿهاضٟ ايػعٚ أَاّ

 .َعاقط٠ اغ٬َٞ اِٛشز يكٝاّ قاؿ١ ٚتطب١

 ع٢ً ٜهؿٞ اؾٝٛيٛدٞ، ٚتهٜٛٓ٘( اؾب١ًٝ) أضن٘ بتهاضٜؼ ٚايُٝٔ-

ٌُٓ ع٢ً قسض٠ّ أنجط هعًِٗ ٖا ٚاإلبا٤، ٚايؿه١ُٝ ايطدٛي١ ؿاتق أبٓا٤ٙ  ؼ

 .اإلغ٬َٞ ايتػٝرل أعبا٤

 ايعايٞ إعٗس ظٜاض٠: 

 ايعايٞ إعٗس" بعٜاض٠ قُٓا ايّٝٛ ٖصا قباح َٔ ايعاؾط٠ ايػاع١ ٗ

 إزاض٠ َٔ يسع٠ٛ تًب١ٝ ٚشيو ٚا٫ضؾاز، ا٭ٚقاف يٛظاض٠ ايتابع" ٚا٫ضؾاز يًتٛدٝ٘

 .ايط٬ب ع٢ً قانط٠ يكا٤ٚإل إعٗس
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 :ايتاي١ٝ احملاٚض أتٓاٍٚ إٔ اغتشػٓت ٚقس

 .اإلغ٬ّ ٗ ايعًِ ق١ُٝ-1

 .بايعًِ ايعٌُ ٚدٛب-2

 .اهلل إٍ ايسع٠ٛ ٚدٛب-3

 ٌٓ27/10/1997 اإلث: 

 قانط٠ أيكٝت قٓا٤ ٗ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًّٛ داَع١ يسع٠ٛ تًب١ٝ

 عٓٛإ ؼت ايّٝٛ ٖصا قباح َٔ ايعاؾط٠ ايػاع١ ُاّ ٗ ط٬بٗا ع٢ً

 ايعًّٛ ٖصٙ زٚض تؿعٌٝ نطٚض٠ إٍ ؾٝٗا عطنت" اإلغ٬ّ ٗ ايتػدرل ؾك٘"

 اجملتُعات بٗصٙ ا٫ْتكاٍ أدٌ َٔ ٚاإلغ١َٝ٬، ايعطب١ٝ فتُعاتٓا ٗ

 َٔ ايؿٛاٖس َكسَّا اإلْتاد١ٝ، اؿاي١ إٍ ا٫غت٬ٗن١ٝ اؿاي١ َٔ

 نٛضٜا َجٌ ؿ١َتدً ناْت زٍٚ إهُاض ٖصا ٗ ب٘ تكّٛ َا خ٬ٍ

 ذاتٗاتَٓ ا٭غٛام غطت اييت اٯغ١ٜٛٝ ايسٍٚ َٔ ٚغرلٖا ٚايكٌ،

 .ايكٓاع١ٝ

 عبساجملٝس" ايسنتٛض ايؿٝذ َا٥س٠ ع٢ً ايػسا٤ تٓاٚيٓا ٚٗطّا-

 ٜتكسَِٗ اإلّإ داَع١ ٚأغاتص٠ ايٛدٗا٤ َٔ عسز عهٛض" ايعْساْٞ

 ".ايعْساْٞ َٓكٛض" ايسنتٛض قٓعا٤ داَع١ عاّ أٌَ

 إليكا٤ ٚايسضاغات ايبشٛخ َطنع إٍ اْتكًت ايطابع١، ايػاع١-

 َٚ٪غػاتٗا اإلّإ ٚداَع١ إطنع َٚٛٚؿٞ َسٜطٟ ع٢ً قانط٠

 .إدتًؿ١

 إٔ نٝـ ٚبٝٓت ٚا٫تكإ، اإلسػإ ؾك٘ احملانط٠ ٗ تٓاٚيت ٚيكس

 ٚإٔ عٌُ، نٌ ٗ اإلتكإ إٍ اٚزعاْ ؾ٤ٞ، نٌ ٗ اإلسػإ نتب اهلل

 أنٌُ ع٢ً ٚٚٚٝؿت٘ بسٚضٙ ٜكّٛ بإٔ طايبَ اجملتُع ٗ ٚاسس نٌ

 أٚ غٝاض٠ غا٥ل أٚ طباخّا أٚ إع٬َّٝا أٚ َعًُّا أٚ َسٜطّا نإ غٛا٤ ٚد٘،
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 عٌُ إشا أسسنِ َٔ وب اهلل إٕ: ))ايٓبٟٛ يًدطاب اغتذاب١.. َطاؾكّا

 ((.ٜتكٓ٘ إٔ ع٬ُّ

 ْؿػٞ َٮت ؾٝان١ ا٭خ٠ٛ َٚؿاعط ساضّا، ايٛزاع نإ احملانط٠ بعس

 .ايسٜٔ شلصا إػتكبٌ ٚبإٔ ا٭١َ ٖصٙ غرل١ٜ ٬َّٚأ ثك١

 

 28/10/1997 ايج٬ثا٤: 

 إطاض إٍ ا٭خ٠ٛ َٔ عسز بطؾك١ ايّٝٛ ٖصا قباح ايؿٓسم غازضت

 .دٓس٠ ططٜل عٔ يبٓإ إٍ عا٥س

ٍْ.. ٚؾطام يكا٤.. ْٚٗا١ٜ بسا١ٜ.. اؿٝا٠ ٖٚهصا  ٚق٫ّٛ.. ٚٚزاع اغتكبا

ٕٓ. رلا٭خ ٚايٛزاع اـا١ُ ايطس١ً إٍ  شلصٙ ايتأضٜذ ٗ يؿت:ي ٖا ٚإ

 اهلل باضى اييت ا٭ضض ؾًػطٌ إٍ ناْت ا٭ٍٚ ايطس١ً إٔ ايطس٬ت

َٕ: تعاٍ بكٛي٘ سٛشلا ٙٔ َأِغَط٣ اٖئصٟ ُغِبَشا ًّا ٔبَعِبٔس ِٝ َٔ َي َِٕػٔذٔس َٔ ّٔ ا  اَؿَطا

َِٕػٔذٔس ٔإَي٢ َٓا اٖئصٟ اَ٭ِقَك٢ ا ُ٘ َباَضِن َِٛي ُ٘ َس َٜ ُٓٔط َٓا َِٔٔ ٔي َٜأت ْٖ٘ َآ َٛ ٔإ ُُٔٝع ُٖ  ايٖػ

 ضغٍٛ باضى اييت يًُٝٔ ناْت ا٭خرل٠ ايطس١ً ٚإٔ. {1:اإلغطا٤} ايَبٔكرُل

 ((.ّٓٓا ٗ اهلل باضى.. ؾآَا ٗ اهلل باضى: ))قاٍ سٝح  اهلل

 يًُؿطٚع قٌٜٛ قكٌٓ ايبًسٜٔ هعٌ إٔ تعاٍ اهلل ْػأٍ

 ايعامل أقطاض يهٌ شيو َٚجٌ ايعكط، ٖصا ٗ اؿهاضٟ اإلغ٬َٞ

 .اإلغ٬َٞ

 بايباقٝات ٚختِ ضإض، عٓا ٖٚٛ ايسْٝا ٖصٙ َٔ اهلل أخطدٓا

  .ايعإٌ ضب ٚاؿُسهلل.. ا٭َٛض تطدع اهلل ٚإٍ.. أعُايٓا ايكاؿات

 

 

   


