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الرفيق األمني العاو للحزب اجملاهد عزة ابراهيه الدوري يثنن اجلوود اللبرية للرفاق مشؤول
وأعضاء ملتب الثقافة واإلعالو القطري على صعيد جمابوتوه الفلرية والثقافية
واإلعالمية يف ساحة اجلواد ضد احملتلني وعنالئوه
االفززبد١خ

٘صّ٠خ املذزٍني ِفزبح ثٍٛغ إٌصس اٌذبسُ
ًِٛ٠ب ثعد ؤخس رزىبًِ دٍمبد ٘صّ٠خ املذزٍني املد٠ٚخ  ،فبجبعبد
٘سٚث ُٙاىل لٛاعدُ٘ غري ؤِٕ٢خ يف اٌثالثني ِٓ دص٠ساْ ِبٓ
اٌعبَ املبظ ٟرزبثع ٘سٚة لٛاد املبذبزبٍبني اٌبمبزببٌب١بخ دبزبٝ
اسزىٍّٛا اٌٙسٚة اٌزبَ ٌٙرٖ اٌبمبٛاد املبسعبٛثبخ يف اٌبذبب ٞ
ٚاٌثالثني ِٓ آة املبظ ٟؤ ٞلجً ؤ٠بَ خٍذ رجس ؤذ٠بي اٌبيب١بجبخ
ٚاٌيرالْ ٚاٌيسساْ املجني ٚلد رذمك ذٌه وٍٗ ثفعً اٌجبٙبب
املٍذّ ٟملجب٘د ٚاٌجعث ٚاملمبِٚخ عرب عٍّب١ببربٙبُ اٌبجبٙبب ٠بخ
املغٛاز٠خ اٌز ٟرزبثعذ ٚعٍ ٝاِزدا اٌعساق وٍٗ  ِٓٚؤلصبٖ اىل
ؤلصبٖ عرب ِب ٠ص٠د عٍ ٝاٌسجع سٕٛاد ٚاٌز ٟدفذ ثٕجبدبرٙب
ؤزٚاح اٌشٙداء األثساز ِٓ ِٕبظٍ ٟاٌجعث ألوثس ِٓ  031ؤٌب
ش١ٙد ٚاغز١بي ؤِ ٕٗ١اٌعبَ ش١ٙد اٌذح األورب اٌسف١بك اٌبمبب بد
صداَ دسني زدّٗ اهلل  ِٓ %01 ٚؤععبء ل١ب ح اٌجعث %33ٚ
ِٓ وب زٖ املزمدَ ٚاٌر ٓ٠لبدِبٙبُ لبسثببْ ملسبريح اٌشبعبت
اٌجٙب ٠خ ٚسط ٍِٔٚ ْٛ١ص املٍ ْٛ١ش١ٙبد ِبٓ ؤزِٚبزبٙبُ
ٚؤثٕبء شعج ُٙاٌجطً ٚاٌر ٓ٠زادٛا ظذ١خ خبسا بُ املبذبزبٍبني
ٚعّال  ُٙاٌر ٓ٠ؤخجٛا االلززبي اٌطب ف ٟاٌجغب١بط ٚ ،اٌب١بَٛ
ٚثعد اٌٙصّ٠خ املٕىسح ألس١ب ُ٘ املذزٍبني االِبريوببْ فبإٔبٙبُ
٠عبٌ ْٚ ٚعجخ رإخ١ح ٘را االلززبي رذذ ظبالي األخبٛاء اٌبزبٟ
خٍفزٙب ٘صّ٠خ املذزٍني ٍِٙٚبح ٌعجخ ِب ٠سبّبٔٛبٗ ش رشبىب١بً
اٌذىِٛخ ش اٌز ٟاسزغسلذ سزخ شٛٙز ِٚب ِٓ ِيسج ِٕٙبب الال
اٌزٛاطأد ٚاٌزٕس١مبد األِريو١بخ اي٠بسأب١بخ ي اِبخ ٌبعبجبخ
املذبصصبد اٌعسل١خ ٚاٌطب ف١خ ِٚد عبّبس خبدِبخ عبّبال بٙبُ
املص ٚخني ٌٚ ُٙي٠ساْ ٚيف ِمدِ ُٙاٌعّ ً١املبٌىبٌ ٟبزببِبني
رمبسُ إٌفٛذ ٚاملصبٌخ ثني ؤِريوب ٚال٠ساْ  ..ث١بد ؤْ رصببعبد
خٙب املمبِٚخ اٌجبسٍخ اٌر ٞدمك ٘صّ٠خ املذزٍني اٌىرب ٜعبٍبٝ
ازض اٌعساق اٌطب٘سح وف ً١ثبّبٛاصبٍبخ ِبالدبمبخ ثبمبب٠بب٘بُ
ٚاِزالن ِفزبح ايخٙبش إٌٙب  ٟعٍ ٝعّال ٙبُ األذالء ٚدبزبٝ
إٌصس اٌذبسُ املجني ِٚب إٌصس الال ِبٓ عبٕبد اهلل اٌبعبص٠بص
اٌذىُ١

اٌثٛزح

٘١ئخ رذس٠س اٌثٛزح رٕٙئ اٌسف١ك املجب٘د عصح
اثسا٘ ُ١اٌدٚزٚ ٞاملٕبظٍني اٌجعث١ني ٚؤثٕبء
شعجٕب ٚؤِزٕب ٚاملسٍّني يف اٌعبٌُ اخّع ثذٍٛي
ع١د اٌفطس املجبزن

ؤثٕبء شعجٕب اٌجطً ٠ذ ْٛ١زٚح ش١ٙد اٌذح األورب
اٌسف١ك اٌمب د صداَ دسني زدّٗ اهلل ٚؤزٚاح
شٙداء لب س١خ اٌعسة اٌثبٔ١خ ٚعٍ ٝزؤسُٙ
اٌش١ٙد اٌجطً اٌفبزض اٌفس٠ك ؤٚي زوٓ عدٔبْ
خري اهلل زدّٗ اهلل يف اٌروس ٜاٌثالثني ٌٍعدٚاْ
اي٠سأ ٟاٌغبشُ املٕددس

أبناء شعبنا البطل حييون نصز املقاومة الباسلة
بإحلاقوا اهلزمية املنكزة بالقوات األمريكية
احملتلة اهلاربة واملذعورة
أبناء شعبنا األبي يواصلون مطالبتوه بوقف
مشلشل إصدار إحلاو االغتيال حبق قادة البعث
وإطالق سراحوه وكافة األسرى واملعتقلني

ص٢

يفرداد انهعجخ املكشٕفخ
عجد اهلل غبَى انزْري٘
إطبنخ أيد نعجخ يب ٚضًٗ ( رشكٛم انحكٕيخ ) صابتد نعجاخ صاً خ
ٔصبت ٚزُدت نٓب أثُبء شعجُب انعراقا ٙعاا انزعجاري عاٍ صامرٚزٓى
املرٚرح يٍ رصرٚحبد املرظاٗ ثبٚادا انوٓإت ل انفاعب ٛبد ياٍ
عًاا ء انعًهٛااخ انضٛبصااٛخ ٔانااوٚ ٍٚكاارتٌٔ حاد انزااصرٚحبد
املً ٕجخ يُو صزخ شٕٓت عٍ االصازحاب اندصازٕت٘ ٔاالَزمبثاٙ
ٔقاارة إعاا ٌ يرشاات ( انزحاابن انٕطااُ ) ٙاملزعاإو ٔ كٕيااخ
( انشراكخ انٕطُٛخ ) ٔ ..يب اىل حنك ٔاملبنكٚ ٙؤثٗ انُزٔل عاٍ ثلهاخ
هات اميإال ٔرٓرٚجٓاب ٔقزام أثُابء اناشعت ل أثاشا عًهٛاابد
االَزابو ٔانز ٙثبَذ يؤخراً ل االعوًٛخ ٔانفعم ٔانضإتح ٔٔاصا
ٔاالَجبت ٔانجصرح ٔص االَٓٛبت اميُ ٙاملرٚا ٔاصزًرات انزف رياد
اإلجرايٛخ انز ٙرصبعدد ثعد اإلع ٌ اميريك ٙانضبفر ٔاملدٔ٘ عاٍ
انٓزًٚخ ٔخطبة أثبيب ٔاٚبتح ثبٚدٌ ل يحبٔنخ ثب ضخ نضرت ْاوِ
انٓزًٚخ املُكرح ٔنعجخ رشكٛم انحكٕيخ رعزًد ْاوِ املفارداد كهٓاب
نزٕاصم انٓبء انشعت عٍ يعبَبرّ انشدٚدح ٔانو٘ ٚزصبعد صمطّ
ثبر بِ انضٕتح انشعجٛخ انعبتيخ انز ٙال رجاأ ٙال راوت ياٍ املحزها
ٔعً ٓى دٚبتاً ٔ ..اهلل اكا ٔنٛمضؤ املحزهٌٕ ٔعً ٓى املز عج
ثًعبَابح انااشعت يااٍ يصبصاا ٙدياابءِ ٔأيٕانااّ فًااصريْى جُٓااى
ٔثئش املٓبد .

عٛد يجبتك ٔجٓبد ظبفر
صًٛخ امَصبت٘
ٚطم عهُٛب ْوِ امٚبو عٛد انفطر املجابتك ثاعاد أٌ أدٖ شاعاجاُاب
انصبثر امل بْد صٛبو شٓر تيعبٌ انفعٛم ٔاصزهًٕٓا يعبَٛاّ ل
صاْى ٔجٓبدْى ل أصعت ظرٔف انص ٛانااب اط ٔاَاااطاب
انكٓرثبء ٔاملبء ْٔ ،بْى ل ْوا انعٛد املجبتك ٚضزعٛدٌٔ ياعابَاٛاّ
ٔدتٔصّ ٔيآصرِ ل ظفر انصب ً انصبثر ٍٚل انعٛد فضٛاوافار
امل بْدٌٔ ثعد صجبرٓى ٔصاْى ٔجٓبدْى ثعٛاد اناُاصار املاجا
ٔرحرٚر انعرا ٔطرد املحزه االيريكبٌ ٔاالقزصابص اناعابدل ياٍ
شجكبد انعً ء ٔان ٕاصٛش ٔج ٔاح كٕيخ املابناكا ٙاناعاًاٛاهاخ
ٔإعبدح ثُبء انعرا انُبْط املضزام ٔصرئترّ يٍ جادٚاد قاهاعاخ
َبْعخ نحركخ انضٕتح انعرثٛخ ٔيركز اإلشعب ناٛى ان ٓبد ٔانصاا
ٔانضجبد ٔانمري ٔانص ح نمديخ انعرا ٔااليخ انعرثٛخ ٔاإلَضبَاٛاخ
جًعبء ٔاهلل َبصر املؤيُ امل بْد. ٍٚ

انجعش ٚز دد ثفكرِ انرصبنٔ ٙجٓبدِ املادس
ْٛضى اناحطبَٙ
ٔند فكر انجعش يٍ يمبض االيخ انعوًٛخ انٕالدح ايخ انض الد ٔامَجٛبء ٔانرصام
ٔامٔنٛبء ٔانصبنح  ،فكبٌ صٕد انجعش امٔل عهٗ نضبٌ قب دِ املؤصش انرفٛا
ا ًد يٛشٛم عفه ( انعرٔثخ جضد تٔ ّ اإلص و ) رؤصٛم ٔر دٚد نحاٛاخ االيخ
انٕا دح ٔرعجري عٍ ٔالدح فكرْب انرصبن ٙاملفع ٙاىل اَجعبصٓب ان دٚد عا رحاٛ
أْداف انٕ دح ٔانحرٚخ ٔاالشرتاكٛخ ثرتاثطًٓب انععٕ٘ ٔان ادنَ ٙاٛاعبً نٕاقاا
انز ز خ ٔاالصزل ل ٔانزمه  ،فكبٌ انجعش رثًب ال ْإادح فٓٛاب ظاد االصازعًبت
ٔاالصزعجبد ٔامَوًخ انرجعٛخ ٔاإلرجب يشٛداً قهعخ انُٕٓض انعرث ٙان دٚد صٕتح
انجعش ل انعرا انزَ ٙبصجْٕب انعاداء ٔأجٓازٔا عهٓٛاب ثكام ياب ل جعجزٓاى ياٍ
صٓبو انزآير ٔانلدت ٔ زٗ ا ز ل انعرا عبو  3002ثعدٔاٌ خضٛش غابدت نئٛاى
َفاوِ انحها اميريكا ٙاناصٓ َٕٙٛانفبتصا ٙفكابٌ انجعاش ٔي بْادِٔ نٓاب نااى
رعع عازًٚزٓى ٔناٍ رُام ياٍ إًٚابَٓى انعاب اد٘ املجاد  ٙيًٓابد ٔرحادٚبد
ٔيلرٚبد ٔاغٕاءاد ير هخ قٛبدح اندٔنخ ٔامل زًا فعأا عٍ يعدَٓى امصٛم حْجبً
يحكّ انهٓت ٔيابٔي ي بْد ٍٚيٍ طراا َبدت ثم فرٚد  ،فٕند فكرْى انرصابنٙ
االَجعبص ٙيٍ جدٚد ل صٕح خُبد ان ٓبد يعجئ أثُابء شاعجٓى انلٛإت انوٚاٍ
اَمرطٕا ل فصب م املابٔيخ انٕطُٛخ ٔانإيٛخ ٔاإلص يٛخ فكبَذ انٕ دح جٕاثٓى
يٍ جدٚد عهٗ ٔاقا انز ز خ ٔانزفزٛذ ثم ر ز خ امل زأ ٔرااضٛى املااضى ٔكبَاذ
انحرٚخ جٕاثٓى عهٗ ٔاقا اال ز ل ٔاالصزعجبد ان دٚد ٔكبَذ االشرتاكٛخ جٕاثٓى
عهٗ املزلهله ان دد يٍ عً ء املحزه ٔ هفب ٓى َبْج صرٔاد انعارا َٔفطاّ
ٔأيٕانّ انو ٍٚيبتصٕا أثشا عًهٛبد اإلثبدح ٔانز ٕٚا ٔانزٓ ري ٔانزفزٛذ انعرقٙ
ٔانطب ف ٙفؤَزفط انجعش ثفكرِ انرصبنٔ ٙرُو ًّٛانضٕت٘ ٔيًبتصابرّ ان ٓبدٚاخ
زث اًب تصاابنًٛب يٕ اادًا مثُاابء انعاارا كهٓااى يزااضبيًٛب عهااٗ جرا ااّ ٔرااعحٛبرّ
ٔيزصدًٚب ملحبٔالد اجزضبصاّ ٔرًزٚااّ  ،فٕاجاّ يُبظاهٕ انجعاش صا ح ( اجزضابس
انجعش ) انصدا ثصدٔت عبيرح ثبإلًٚبٌ ٔقبٔيٕا يحبٔالد رًزٚا انحازة ثؤًٚابٌ
يجد  ٙتاصخ ٔٔع ٙعً ٛعبل املضزٕٖ ٔنى رُطها ٙعهٓٛاى نعُاخ انرفاا انكابحة
نشعبت ( ٔ دح انحزة ) أصهٕثًب جدٚدًا نهزآير عه .. ّٛفكابٌ ان إاة زثاًب ٔا ادًا
يٕ داً ل صٕح ان ٓبد ٔانازبل دفبعبً عٍ انعرا ٔااليخ ٔرضبق املزضبقطٌٕ ياٍ
انمَٕخ ٔامدعٛبء ٔرصد٘ يفكرِٔ ٔيضافِٕ ٔصاحفٔ ِٕٛإع يٛإِ نهحًهاخ انوبملاخ
نألثٕا املؤجٕتح انز ٙبٔنذ ٔرحبٔل عجضًب رشٕ ّٚصإتح انحازة انُبصاعخ  ،كًاب
رصدٖ نكم ً د انزحرٚط اناوتح انزٚ ٙإدْاب انعًٛام املابنكٔ ٙثاٛاخ تْا
انعً ء ظد انجعش ٔي بْد ّٚل يحبٔنخ ثب ضخ نٕصًٓى ثبإلتْبة ٔياب دتٔا أٌ
انجعش اثٍ انشعت انجبت ٔ بيً ٙبِ ْٕٔ انو٘ راصدٖ ٔفاعت دٔافاا ٔأْاداف
انزف رياد اإلجرايٛخ املضزًرح انزٚ ٙزعرض نٓب شعجُب انصبثر ٔعا اناب ً ثٓاب
يٍ املحزه ٔاملٕصابد اناصٓٔ َٕٙٛفٛها اناادس اإلٚراَأ ٙجا ٔاح ٔعاصبثبد
ٔيٛهشٛبد كٕيخ املبنكٔ ٙكم املٛهشٛبد انعًٛهخ املررجطخ ثئٚراٌ ٔظام ٔصاٛوم
ٔجّ انجعش َاٛب صبطعب ٔصٛوم فكارِ تصابنٛب اَجعبصٛاب يٕ ادا نهاشعت ٔاالياخ
ٔكبَااذ ٔصاازجاٗ يًبتصاابرّ ان ٓبدٚااخ َااصاآًب صاإة انزحرٚاار ٔاالصاازا ل
ٔانزادو انحعبت٘ ٔاإلَضبَ. ٙ

ص٣

ػٞد ػِ ٠ثذء ٗ :شش اُٞصبئن اُغش٣خ
ٓٞعْ دكغ املغزذوبد

د .ضشؿبّ اُذثبؽ

( د با ب
هشؤد ٓشح ؤٕ ؤدذ اُوبدح اُؼغٌش٣ني اُلشٗغ٤ني يف اُجضائش  ،هبّ ثجُٞخ ُ٤و٘غ اُوجبئَ اُؼشث٤خ املوبٓٝخ ُالدزالٍ يف ثالدٝ ، ْٛساح ٣غ ل غ
اُغلغطبئ ٕٞ٤اُششكبء ) ٓضا٣ب االدزالٍ ٝؤٜٗب عزؼٔش ُ ْٜثالد ، ْٛثبُطجغ ًبٕ ٣ظ٤ؾ ًِٔبر ٚثٔؼغ ٍٞاٌُالّ ٝٝ ،ػٞد ٣غُٜ َ٤ب ُؼبة اُجِٜبء ٝاألؿج  ٤بء ،
ٝاشرٓخ ٖٓ اُالٛضٝ ٕٞساء األطلش ٝاألخضش ٝ ،سثٔب ٣ذة ا٢ء ٖٓ االهز٘بع يف ػو ٍٞاُجغطبء ٓ٘ ٌُٖٝ ، ْٜدزٛ ٠زا اُ٘لش اُجغٝ ، ٤جذ ٖٓ ٣شد ػ ٘ ْ ٜ
اُوبئذ اُلشٗغ ٢املضوق  ،ثٌِٔبد  ٢ٛؤه ٖٓ ٟٞاُشطبص ٝؤاذ رإصرياً ٖٓ طٞد امللشهؼبد  :ا٤خ ثغ ٌُٚ٘ٝ ٤جِٝ َ٤هذٓ ٚ٤رـٞسإ ألػٔبم األسع  ٜ ٘ٓٝب
٣غزٔذ اُذٌٔخ ٝاملؼشكخ ٝاُضوبكخ  ،هبٍ :
ال ؤػشف ؤٜ٣ب اُغ٤ذ اُوبئذ إٕ ًبٕ ٓب رو ُٚٞطذ٤ذبً  ٌُٖٝ ،اُـش٣ت ؤٌْٗ ٖٓ ؤجَ األػٔبس جِجزْ ٓؼٌْ ًَ ٛز ٙامللشهؼبد ٝاُو٘بثَ اُز ٢رٜذ ث ٞ ٤د اُ ٘ بط
ػِ ٠عبًٜ٘٤ب.
ٖٓ جذ٣ذ ( /13آة) ٣غزؼذ ٓٞهغ ٌ٤ِ٤ٌ٣ٝظ ٓٝوش ٙيف اُٞال٣بد املزذذح ((ٗ " Wikileaksشش  11ؤُق ٝص٤وخ جذ٣ذح د ٍٞؤكـبٗغزبٕ ٝ ،سث ٔ ب ع ز ل ض خ
اُٞصبئن ؤدٝاس دِلبء ؤٓريًب يف اُذشة  ٖٓٝ ،املؤًذ ؤٕ املؼِٓٞبد ( ٝهذ عٔ٤ذ ؤعشاسا ) ال رششف ج٤شبً ٓذرتٓبً ٣ ،ذهن يف رلبط َ٤األع ِ ذ خ امل ذ شٓ خ ،
ٝدوٞم اإلٗغبٕ يف د ٍٝؤخشٝ ، ٟهذ ٣ؤدٗ ١شش اُٞصبئن ٛ ،جٞة ر٤بس االرٜبٓبد ٝ ،دكبع اُذٌٓٞبد ػٖ ٗلغٜب ؤٓبّ اؼٞثٜب ٣ ْٛٝ ،ؼشك ٓ ٕٞب ه ذ ك ؼ ِ ٞا،
ٓٝؼبسضبد رـزْ٘ اُلشطخ ُزٜبجْ األٗظٔخ اُز ٢عبهزٜب ؤٓريًب ُِذشة  ،كإدشهذ يف ؤكـبٗغزبٕ ٝاُؼشام ٓئبد املِ٤بساد ٖٓ اُذٝالساد ٝاُٞ٤سٝاد ٝ ،األْ ٛ
ٖٓ رُي ؤٕ اُذشة خِلذ ؤالف اُوزِٞٓ ٠صػخ ػِ ٠اُذ ٍٝاملغبٔٛخ يف اُذشة ٝ ،ؤضؼبف رُي ٖٓ اُجشدٝ ٠املؼبهني ٝ ،ؤضؼبف ٓضبػلخ ٖٓٔ ع  ٤ز ذ ٔ ِ ٕٞ
ُألثذ آالّ ٗلغ٤خ ٝؤٓشاع اجزٔبػ٤خ هذ رٌ ٕٞكزبًخ ًج٘ ٕٞاُوزَ  ،عؼبس اُوزَ ( (ٝAmokؤعش ٝػٞائَ رشزذ ٝدِذ كٜ٤ب ٓأط اجزٔبػ٤خ  ..ملبرا ؟
يف رظشح دذ٣ش  ،ملؤعظ ٓٝذ٣ش ٓٞهغ ٌ٤ِ٤ٌ٣ٝظ املخزض ث٘شش املؼِٓٞبد االعزخجبسار٤خ  ،يف اُؼبطٔخ اُرب٣طبٗ٤خ ُ٘ذٕ ( /12آة)  ٗ " :ذ ٖ ا ٕ٥يف
ٗظق اُطش٣ن إلرٔبّ رُي "  ،يف إابسح إىل ػِٔ٤خ ٗشش اُٞصبئن اُغش٣خ اُجذ٣ذح ٝ ،اُزٝ ٢طلٜب ثإٜٗب " ػِٔ٤خ ٌِٓلخ ُِـ ب ٣خ " ٓض  ٤ل ًب  ،ث إٕ "  ٛزٙ
املؼِٓٞبد رٌشق ػٖ ٓوزَ  20ؤُق اخضٝ .ؤٜٗب ( املؼِٓٞبد ) رذز ١ٞػٌِٗٞٓ ٠بد ٜٓٔخ ػٖ إداسح اُذشة ٤ًٝ ،ل٤خ ٓٞد املذٗ٤ني ".
ً٘ب هذ ًزج٘ب ػٖ ٗشش اُٞصبئن يف اٜش رٔٞص امل٘ظشّ ً ،زج٘ب ؤٕ ٖٓ املؤًذ ٛز ٙاُٞصبئن ال  ٌٖٔ٣ؤٕ ر٘شش ثطش٣وخ ػشٞائ٤خ  ،األٓٞس ال رزْ ػِٛ ٠ز ٙاُشبًِ خ
يف ٝاا٘طٖ ُ٘ٝذٕ  ،كبٌَُ دش٣ض ؤاذ اُذشص ػًِِٔ ًَ ٠خ ر٘شش ٝ ،اُذُ َ٤اُغبطغ ػِ ٠رُي  ،ؤٕ ٘ٛبى هبٗ ٕٞيف ثش٣طبٗ٤ب ٣ز٤خ ُ٤ظ ٗشش اُٞصبئن ،
ثَ ٝضغ املشاعالد رذذ ؤ٣ذ ١اُجبدضني ٝاملؤسخني ٝ ،اُوبٗ٣ ٕٞج٤خ ٗشش ثؼضٜب ثؼذ خٔغخ ٝػشش ٖ٣ع٘خٝ ،ؤخش ( ٟؤًضش عش٣خ ) ثؼذ ٓشٝس خٔغني ع٘خ ،
٘ٛ ٌُٖٝبى ٝصبئن عش٣خ ال رٞضغ ثإ٣ذ ١اُجبدضني دز ٠ثؼذ ٓشٝس ؤًضش ٖٓ ٛز ٙاُغ٘ٞاد ٓٝ ،ضَ رُي( ػشاه٤بً ) ؤدذاس ٓظشع املـلٞس ُ ٚامل ِ ي ؿ بص ١ػ بّ
ٝ ، 1131اٗوالة اُلش٣ن ثٌش طذهٝ 1131 ٢ؿريٛب ٝ .إرا رٞطِ٘ب ُذو٤وخ ٓبد٣خ ؤً٤ذح  ،ؤٕ اُٞصبئن ُْ رجذ طش٣وٜب ُِ٘شش ػِ٘بً يف ٓٞهغ اٌُرت٣ ٢ٗٝج ش ٓ ٖ
ٝاا٘طٖ ُ٘ٝذٕ  ،إال ثؼذ كذض ٝرٔذ٤ض ده٤ن ٝثبُزبُٞٓ ٢اكوخ طش٣ذخ ؤ ٝضٔ٘٤خ ٝ ،اُضجخ ٓطِٞثخ ٓٝشؿٞثخ  ..ملبرا ..؟
 األٓشٌ٣بٕ ٣ؼِٔ ٕٞؤٕ ال ؤعشاس يف اُذ٤بح ٝ ،خظٞطبً يف دشٝة ًبُز ٢رذذس يف اُؼشام ٝؤكـبٗغزبٕ ٝكِغطني ٝ ،األعشاس عز٘شش إٕ ػبج الً ؤ ٝآج الً ،
ٝاُلض٤ذخ عزٌٓ ٕٞضبػلخ يف ٛز ٙاُذبُخ ٓٝذٓشح ٝهذ ُٜ ٌٕٞ٣ب ٗزبئج هبٗ٤ٗٞخ ضذ اُذٌبّ ٝاُوبدح يف اُذُٝخ.
ٗ شش اُٞصبئن ثٔب رضْ ٖٓ ٓؼِٓٞبد  ،عزضري ضجخ إٗغبٗ٤خ دز ٠ضٖٔ اُٞال٣بد املزذذح األٓش٤ٌ٣خٝ ،ثٜزا رٌ ٕٞاإلداسح األٓش٤ٌ٣خ ه ذ ٝك شد األسض  ٤خ
اُؼبطل٤خ ُوشاس االٗغذبة ( اُلشاس ) املزخز ٝاملزٞهغ خالٍ كرتح ٣شاد ٜٓ٘ب ؤٕ ال ٣جذ ٝاألٓش ًٝإٗٛ ٚضٔ٣خ ٌٓ٘شح ُزلبد ١ػوذح ك٤ز٘بّ ٓ ٢ٛٝ ،ؤاشاد ٝسدد يف
كرتاد ٓزلبٝرخ يف رظش٣ذبد هبدح ػغٌش٣ني ؤٓشٌ٣بٕ ٝدِلبء.ْٛ
 رغش٣ت هذس ٓؼني( ٓذغٞة ثذهخ ربٓخ ) رذذ اُغ٤طشح  ،Under Controlرذذ اؼبس ٗ :زذٌْ يف اُلؼَ ٝسدٝد اُلؼَ هذس املغزطبع  ،ؤكضَ ٖٓ ؤٕ
٣إر ّٞ٣ ٢ر٘شش ك ٚ٤اُٞصبئن ُزٌ ٕٞاُلض٤ذخ ٝآصبسٛب ٓضبػلخٝ .إٜ٣بّ اُشؤ ١اُؼبّ يف اُٞال٣بد املزذذح ٝخبسجٜب  ،ؤٕ ٛزا ٓ ًَ ٞٛب دذس  ..ج شائ ْ ؤك شاد ،
٤ُٝغذ جشائْ ج٤ش ُ ٚه٤بدح ػبٓخ ٝ ،سئ٤ظ اُٞال٣بد املزذذح دعزٞس٣بً  ٞٛ ،اُوبئذ اُؼبّ ُِوٞاد املغِذخ األٓش٤ٌ٣خٝ .يف ؤعٞء االدزٔبالد رٔغخ اُجشائ ْ
ثزهٖ ٝص٣ش دكبع ً ٌٕٞ٣جش كذاء ك٤غزؤً !.. َ٤ب دظَ ٓغ دٗٝبُذ سآغلِ٤ذ يف كض٤ذخ ؤث ٞؿش٣ت.

ص٤


إظٜبس اُجشائْ اُز ٢دذصذ ًٝأٜٗب ٛلٞاد ٝ ،عٞء رظشف ٝروذ٣ش ٖٓ ج٘ٞد يف امل٤ذإ  ،أً ٝجشائْ كشد٣خ ػِ ٠أعٞء ادزٔبٍ ٘٣ ،بٍ ٓشرٌجٛٞاب رٞث٤خابد
أ ٝرأٗ٤جبد أ ( ٝػوٞثبد ) ثوؼبء ادزجبص ملذح ع٘خ ٝادذح ٔ٣ؼٜ٘ٓ ٢ب ثؼؼخ شٜٞس ًٔ ،ب ُلِق األٓشٌ٣بٕ  ٖٓٝ ،أرً ْٜ٘ٓ ٠يف ٛزا املجبٍ  ،كؼ٤ذخ أثاٞ
ؿش٣ت اُزٛ ٢ضد اُؼبُْ  ،ثذجظ ٓج٘ذح ُجؼؼخ شٜٞس ٝاٗز ٠ٜاألٓش ( ثشأٝ ) ْٜ٣اُغالّ ُ٘ٝ ،ززًش ٓجضسح هش٣اخ ٓاب ١ ١يف ك٤ز٘ابّ  1661ػ٘اذٓب هابّ
ػبثؾ أٓش ( ٢ٌ٣املالصّ ٤ِ٣ٝبّ ًبُ ) ٢ثوزَ  ٖٓ 500 - 300عٌبٕ هش٣خ ثأًِٜٔب ثذّ ثبسد ٝثذٓ ٕٝربس ٗ ،ششرٜب اُظذق اُؼبمل٤خ ٜ٘ٓٝب األٓش٤ٌ٣خ ٌُٝ ،اٖ
ث٘ز٤جخ عخ٤لخ  :دجظ املالصّ ًبُ ٢ملذح ػبّ  ،هؼٜ٘ٓ ٠ب ثؼؼخ شٜٞس كذغت  ،ػني ثؼذٛب ثٞظ٤لخ ٓذٗ٤خ ًجريح ُ٤ظشح ثؼذ ٓاشٝس أسثؼاني ػبٓاب ػِا٠
اُجشٔ٣خ  " :اشؼش ثبُ٘ذّ رجب ٙاُل٤ز٘بٓ٤ني اُز ٖ٣هزِٞا ٝػبئالرٝ ْٜاُج٘ٞد األٓريً٤ني املزٞسؿني ٝػبئالر . ْٜإٗ٘ ٢اشؼش ث٘ذّ شاذ٣ذ " ..شاؼٞس ثبُ٘اذّ
كذغت كٔ٤ب ٣وجغ عشدبٕ ثشبسح عشدبٕ ٓ٘ز ػبّ  1661يف صٗضاٗخ اإلػذاّ ( 42ػبّ) ؿز٤بُ ٚشخض ٝادذ ٣ٝ ،و ٍٞاملاذػ ٢اُؼابّ األٓشٌ٣ا ٢يف سكاغ
اإلكشاط املششٝؽ ٥خش ؿِت روذّ ثٓ ٚذبٓ ٢عشدبٕ  " :أٗٓ ٚب ٣ضاٍ ٣شٌَ خـشًا ػِ ٠املجزٔغ " .كئرا ًابٕ اُوبراَ ُاشخض ٝاداذ ٣اشٌَ خـاشًا كٔابرا
رشٌَ دُٝخ رـض ٝثِذاٗبً أخش ٟرزؼٜذ ػِ ٠إػبدرٜب ُِوش ٕٝاُذجش٣خ ٝروزَ ٓئبد األُٞف ٝرٜجش املال٣ني ٓ ..برا ٗو ٍٞع ٟٞإٔ ػِ ٠كوٜبء اُوبٗ ٕٞاُذُٝا٢
إٔ ٣جذٝا ٝعِ٤خ رذجش ثٜب ٛز ٙاُذُٝخ اُٞدش.



ٓب دذس يف أكـبٗغزبٕ  ٞٛهزس ثٌبكخ املوب٤٣ظ ٝجشائْ دشة ٝػبد٣خ دز ٠أٓبّ أكغذ املذبًْ يف اُؼبُْ ٘ٛ ٌُٖٝ ،بى ر٤ٜأح األرٛبٕ ُٞججاخ ًجاريح ٓاٖ
املؼِٓٞبد اُز ( ٢ٛ ٢ربس٣خً٤ب ) يف ؿش٣وٜب ُِظٜٞس  ٢ٛػشة ٖٓ جشائْ عزشٌَ كظَ جذ٣ذ يف اُلو ٚاُج٘بئٝ ، ٢يف ػِاْ اإلجاشاّ  ٝ ،أهاظذ عاٟٞ
اُجشائْ اُز ٢أسرٌجٜب اُج٤ش األٓش ٢ٌ٣يف اُؼشام ثؼِْ ٝرٞج ٚ٤ربّ ٖٓ ه٤بدار ٚاُؼغٌش٣خ ٝاُغ٤بع٤خ ٝ ،عٞف ُٖ ٣لِذ ٖٓ ع٤ق اُؼذاُخ داز ٠أػاؼبء
اٌُٗٞـشط اُز ٖ٣جشد ٝرجشٛ ١ز ٙاُجشائْ رذذ أثظبسٓٝ ْٛغبٓؼ ٝ ، ْٜرجذس ٓ٘ ْٜعٓ ٟٞؼٔؼبد ربكٜخ ُٖ رِـ ٢ػ٘ ْٜاملغؤ٤ُٝخ.



اُوبٗ ٕٞاُج٘بئ٣ ٢ؼل ٖٓ ٢املغؤ٤ُٝخ ٖٓ ٣شرٌت اُجشائْ رذذ ث٘ذ " ٗلزد األٝآش " ٣ ٝؼزربٛب ٖٓ ٓٞاٗغ املغؤ٤ُٝخ ٝ ،ثبُزبُ ٢كئٕ اُوبراَ اُذو٤وا٢
 ٖٓ ٞٛأطذس األٝآش ٝ .عٔ٤ب يف دب د اُذشٝة د٤ش اُوزِ ٠ثبملال٣ني أٓ ٝئبد األُٞف ٣ ،ظجخ اُجذش ػٖ اُج٘ذ ١اُلالٗ ٢اُز ١أؿِن سطبطخ ٣واشة
ٖٓ اُؼجش ٛٝ ،ز ٙهؼ٤خ دغٔذ يف اُلو ٚاُوبٗ٘ٓ ٢ٗٞز ٓذبًٔبد ٗٞسٗربؽ ُِوبدح األملبٕ يف أػوبة اُذاشة اُؼبمل٤اخ اُضبٗ٤اخ ُِٝ ،زازًري كائٕ ٓاٖ داشى
اُوؼ٤خ  ْٛاألٓشٌ٣بٕ أٗلغ٤ُ ْٜزغ٘ٓ ُْٜ ٠ذبًٔخ اُوبدح األملبٕ ٤ُٝظ اُج٘ٞد امل٘لزُِ ٖ٣جشائْ.



" ًٝبٕ اُوؼبء األٓش ،٢ٌ٣هذ ٝج ٚيف اُغبدط ٖٓ  /ٞ٤ُٞ٣رٔٞص املبػ ، ٢رٜٔخ " رغش٣ت ٓٞاد عش٣خ " إىل اُج٘ذ ١ثشادُٓ ٢ابٗ٘٤ؾ  ،أداذ أكاشاد اُج٤اش
األٓش ٢ٌ٣ثبُؼشامُ ،الشزجب ٙثذٝس ٙيف روذ ْ٣شش٣ؾ ك٤ذ٣ ٞ٣ظٜش ه٤بّ ٓشٝد٤خ أٓش٤ٌ٣خ ثؼِٔ٤خ هظق  ،أرؼخ أٜٗب أدد إىل ٓوزَ ٓذٗ٤ني"  .اُ٘ض ثاني
املضدٝجبد  ٖٓ ٞٛاإلػالّ األٓش٣ٝ ٢ٌ٣الدظ ثٞػٞح ٓذبُٝخ ُلِلخ املٞػٞع ُ٤زذ ٍٞإىل دذس ػبسع ثغ٤ؾ .

( هِ٘اب صػاْ ) ،
 ( ، ْٛٝاألٓشٌ٣بٕ ) ر ْٜٜٔاُغٔؼخ ثؼغ اُش٢ء  ،ك٣ ْٜضػٔ ٕٞأْٗ ٣وٞدٓ ٕٝششٝػبً ػبمل٤بً ُ ٚأثؼبد ٙاُغ٤بع٤خ ٝا هزظبد٣خ ٝاُضوبك٤خ
ه٤بعبً إىل اُظٜب٘٣خ اُز٣ ٖ٣زلبخش ٕٝثٞدش٤زٝ ، ْٜهجَ أ٣بّ شبٛذٗب ٝعٔؼ٘ب هبدح ج٤ش اُظٜب٘٣خ ٝدٌٓٞزٔ٣ ْٜزذد ٕٞأداء ٓج٘ذ ْٜ٣ثال د٤بء دازُِ ٠اشأ١
اُؼبّ اُذ ٢ُٝاُز ١أدإ اهزذبّ أعـ ٍٞاُذش٣خ ثذٔبّ دّ ثذ ٕٝداع ًٝ ،زُي املالُ ٢اُلشط املخشكني اُز٣ ٖ٣خجِ ٕٞإٔ رِظن ث ْٜرٜٔخ اُزخِق ٝاُٞدش٤خ
ٝأُٜج٤خ ث ، ْٜكٓ ْٜغ اُخشاكخ ٝاُزخِق يف ػ٘بم ٓذٔ٣ٝ ، ّٞؼذٓ ٕٞاُؼششاد ٖٓ أث٘بء شؼج ْٜػِ ٠اُشاكؼبد ػِ٘بً أٓبّ اُجٜٔٞس ٝأٓبّ ػذعبد اُظذبكخ.
ٝطق ٝص٣ش اُذكبع األٓش ٢ٌ٣سٝثشد ؿ٤زظ  ،إٔ ٛز ٙاُٞصبئن املغشثخ  ،إٕ رغشثذ دوبً عُٜ ٌٕٞ٤ب " ػٞاهت ٝخٔ٤خ " ػِ ٠اُج٘ٞد األٓش٤ٌ٣ني ( داظ ػِا٠
اُج٘ٞد ٤ُٝظ ػِ٣ ٖٓ ٠وٞد اُج٘ٞد ) ًٔ ،ب أٜٗب هذ رِذن اُؼشس ثؼالهخ اُ٣ ٞبد املزذذح ٓغ دِلبئٜب يف امل٘ـوخ ٣ ،وظذ د ٍٝجاٞاس أكـبٗاغزبٕ  ( ،داظ ُاْ
٣وَ ٓغ دِلبئٜب يف اُؼبُْ اُز ٢أسعِذ جٞ٤شٜب ُزوزَ اُشؼت األكـبٗٝ .) ٢دزس اُج٘زبؿ ، ٕٞاملٞهغ ٖٓ ٗشش ٓض٣ذ ٖٓ اُٞصابئن  ،د٤اش طاشح ٗبئات ٓاغبػذ
ٝص٣ش اُذكبع ُِشؤ ٕٝاُؼبٓخ  ،أٜٗب " رٔضَ رٌشاسًا ُخـأ رغجت ثبُلؼَ يف رٜذ٣ذ د٤بح اٌُضري ٓاٖ اُ٘ابط "( أٓاب ٓئابد األُاٞف ٓٔاٖ هزِاٞا كِريدٜٔاْ ا ) ،
ٝؿِت ٖٓ ٓغئ ٢ُٞاملٞهغ إصاُخ " اُٞصبئن املغشٝهخ " ٖٓ املٞهاغ ٝ ،املضاري ُِاغخش٣خ إٔ ه٤ابدح اُج٤اش األٓشٌ٣ا ٢شا٘ذ ٛجٓٞاًب ػ٘٤لاًب ػِآ ٠اذ٣ش ٓٞهاغ "
ٌ٤ِ٤ٌ٣ٝظ " ٝ ،هبُذ إٕ ٣ذ ٚ٣هذ " رزِـخبٕ ثبُذٓبء " جشاء اُخـش اُز٣ ١رترت ػٖ ػِٔٓ ، ٚز٘بع٤بً إٔ ج٤شُ ٚـخ ثوبع ًضريح ثبُذٓبء ٝأسرٌت ٖٓ اُخشٝهبد
اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاإلٗغبٗ٤خ ٓٔب ٔ٣ذ ٠أثذ اُذٛش.
ٝأهش ٝص٣ش اُذكبع األٓش ٢ٌ٣ثئٌٓبٗ٤خ ٝجٞد آ ف اُٞصبئن اإلػبك٤خ اُز ٢هذ ٌ٣شلٜب املٞهغ خاالٍ األ٣ابّ املوجِاخ ٝ ،أػابف إٔ اُ٣ ٞابد املزذاذح ُاذٜ٣ب " اُازضاّ
أخاله "٢ثذٔب٣خ أسٝاح ًَ اُز ٖ٣هذ ٣زؼشػُِ ٕٞخـش  ،جشاء ٝسٝد أعٔبئ ْٜيف املِلبد املغشثخ "ٌٛ ،زا ٣ظشح ٝص٣ش جشائْ اُذاشة  ،دشطا ٚػِآ ٠اٖ هابّ
ثبُجشائْ  ٌُٖٝد ٕٝاًرتاس ملظري املال٣ني ٖٓٔ ؿبُز ْٜاُجشائْ ػِ ٠أ٣ذ ١اُج٘ٞد األٓشٌ٣بٕ .
٣ٝؼذ ٗشش رِي اُٞصبئن أًرب ػِٔ٤خ رغش٣ت اعزخجبسار٤خ يف ربس٣خ اُ٣ ٞبد املزذذحٓ ،وبسٗخ ثبٌُشق ػٖ دوجاخ داشة ك٤ز٘ابّ يف "أٝسام اُج٘زابؿ ،"ٕٞد٤اش
ػِن داٗ٤بٍ أُغجريؽٓ ،غؤ ٍٝاُج٘زبؿ ٕٞاُز ١عشة أعشاس دشة ك٤ز٘بّ ،ثوٗ ُْ " :ُٚٞشٜذ رغش٣جبً ؿري ٓظشدبً ث ٚثٜزا اُذجْ ٓ٘ز  36ػبٓبً".

ق٥
ًٝإ ٓؽؤ ٍٝضك٤غ تٞظاضج اُسكاع هس أًس أٝاذط  /ٞ٤ُٞ٣ذٔٞظ املاض ، ٢إٔ اُج٘س ١األٓط ، ٢ٌ٣تطازُٓ ٢اٗ٘٤ؾ  ٞٛ ،املشفرث ٚتش ٚاُطس٤شؽ٢
ا٥الف ٖٓ اُٞشاسن اُؽط٣ح اُراصح تؼِٔ٤اخ اُج٤ؿ األٓط ٢ٌ٣أكـاٗؽرإ.

ذشؽط٣ة ػشفطاخ

٣ٝؼس ٗفط ذِي اُٞشاسن أًرب ػِٔ٤ح ذؽط٣ة اؼررثاضاذ٤ح ذاض٣د اُٞال٣اخ املرحسج ٓ ،واضٗح تاٌُفق ػٖ حوثح حطب ك٤ر٘شاّ " أٝضام اُث٘رشاؿ ، "ٕٞح٤شس
ػِن زاٗ٤اٍ أُؽثريؽ ٓ ،ؽؤ ٍٝاُث٘راؿ ٕٞاُص ١ؼطب أؼطاض حطب ك٤ر٘اّ  ،توُ " : ُٚٞشْ ٗشفٜس ذشؽط٣ثاري ؿشري ٓش طحاري تش ٚتٜشصا اُحجشْ ٓ٘شص  93ػآشاري ".ذشٕ
كاألٓطٌ٣إ هس ػوسٝا اُ٘٤ح تؼس ٓا ٣ع٣س ػِ ٠اُؼوس ٖٓ املٌاتطج ٝاملٔاطِح ٝ ،أذلن زٛاه٘ر ْٜػِ ٠اُلطاض ٖٓ أكـاٗؽرإ ٓ ٌُٖٝغ االحرلاظ تٔاء اُٞجش ٚاملشؽلٞ
ُإلتواء ػِ ٠ـ٢ء ٖٓ اٌُرب٣اء ٝاُحلاظ ػِ ٠اُرحاُلاخ ٝاملؤآطاخ اُشؽٞزاء  ،كثؼشس إٔ اؼشرؼِٔٞا ًشَ األؼشِحح  ،اُحشطاّ ٜٓ٘شا ٝاُحش ٍ ًٝ ،شَ أٗشٞاع اُرشسع
اُرؽ٤ؽح ٝاُسؼاسػ املاًطج  ،ـطاء اُصْٓ ٝاُضٔاسط ٝ ،املرٜاُي ٝاملرؽاهط ٖٓ ـؼثٝ ٚتِشس ، ٙأٓش ري تِجشٞء ٓشط٣ى ػِش ٠ؼشٞاحَ ًاُ٤لٞضٗ٤شا ٝحل٘شح ٓشٖ
اُسٝالضاخ ٛٝ ،ا ٘٣ ْٛظلٓ ٕٞؽط اُجطٔ٣ح  ،ؼٌِ٤ل ْٜاألٓط تضؼح ٓ ٣ني ٝتضؼح أًثاؾ كشساء ٣ٝ ،ؼشٞزُ ٕٝصطششطذ ْٜامللشضِح ػشٖ اُسٔ٣وطاط٤شح ٝحوشٞم
اإلٗؽإ ٝاألؼِحح املحطٓح.
ُ٤ػ ٓو٘ؼاري ػِ ٠اإلط م إٔ ال ذؽرط٤غ اُس ٍٝاملسججح تاُؽ إٔ ذؽرٞػة ٓا ذرِل ٚؼ٤اؼاذٜا اُفٛٞاء تِسإ ًصريج ٜٓ٘شا أكـاٗشؽرإ ٝاُؼشطامًٔ .شا ال
ٌ٣ل ٢إٔ ٣ض٤ن ٓعاض حاًْ تِس زٔ٣وطاطُ ٢سًٗٞ ٚ٣ـطغ ٓٝجِػ ـٞ٤خ  ،إٔ ٣ؽٞم اُوٞاخ املؽِحح ُثِسٝ ٙتِشسإ أذشط ٟذح حلش خ زٓ٣ٞشح ٓٝجشاظض ال
طاسَ ٜٓ٘ا ٤ُ ،ؼرتكٞا تؼس ػفطج ؼ٘ٞاخ إٔ ٓا كؼًِ ٙٞإ ذطأ ٝ !..اُؽ٤س جٞضض زتِ ٞ٤تٞؾ أٗررة ُسٝضذني ٓ٘ ثً ٚطس٤ػ ُِٞال٣اخ املرحسج  ،ذٔآاري ًٔشا
ٝصَ ٛرِط ُؽسج اُحٌْ تاالٗرراتاخ ٝؼرحراض ت زُ ٙوطً ٕٝصريج جساري ملؽى اُسٓاء اُرُ ٢طرد ذٔصاٍ اُحط٣شح ٝ ،ال أػروشس تؼشسٛا ٓشٖ امل٘اؼشة إٔ ذرحشسز
اُٞال٣اخ املرحسج ػٖ حوٞم اإلٗؽإ ٝاإلضٛاب.
ُرؼؿ اُسٔ٣وطاط٤ح ذا ذا ذا ذؼ ٢ذؼ٣ ٢ؿ

االٗؽحاب األٓط .. ٢ٌ٣حو٤وح أّ ازػاء !!!!
ظ٣از امل٘جس
اُشؽاتغ ػشفط ٓشٖ
ذ٘ ٢ٜهٞاخ االحر ٍ األٓط ٢ٌ٣حؽة االزػاء األٓط ٢ٌ٣ػِٔ٤اذٜا اُؼؽٌط٣ح ٜٗا٣ح آب اُجاض ، ١ح٤س تسأخ تؽحة هٞاذٜا اُوراُ٤ح
آب اُحاُُ ، ٢ر٘ر ٖٓ ٢ٜشُي اُحازٝ ١اُص شني ٖٓ ٛصا اُفٜط  ..ذػ ٕ اٗرٜاء اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤ح اُؼطام  ٞٛاُصاٗٓ ٢شٖ ٗٞػش ٚذش ٍ كشرتج االحرش ٍ ،
ح٤س ؼثن ُِطس٤ػ اُؽاتن جٞضض تٞؾ ذػ ٕ اٗرٜاء ٛص ٙاُؼِٔ٤اخ تؼس ٗح ٞـٜط ٖٓ احر ٍ اُؼطام ٓ ،شٖ ػِش ٠رٜشط حآِشح اُطشاسطاخ األٓط٤ٌ٣شح  ،ذال إٔ
اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤ح اؼرٔطخ ُؽثغ ؼ٘ٞاخ أذط ٟز ٕٝذٞهق.
ٛصا املجاٍ ٣حن ُِٔطاهثني طط اُؽؤاٍ اُراُ : ٢ذشا اٗرٜد اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤ح اُؼطام كِٔاشا ٣ثوٗ ٠ح ٞذٔؽني أُلاري ٖٓ اُج٘ٞز األٓط٤ٌ٣ني اُؼشطام ،
 ،أّ إٔ ٝجٞزٓ ْٛطذثط تسٝض ٓؽروثِ ٢ؼريؼٔ ٚاالحر ٍ ُٜصا اُثِس  َٛٝ ،ؼش٤ولٌٓ ٕٞرش ٞاأل٣شس ١ذشا ٓشا ذؼطضشٞا
ٓ ْٛ َٛٝجطز ٖٓ ٕٝاُؽ
ُٜجٔاخ املوآٝح  ،أّ أٗ ْٜؼريز ٕٝػِ ٠أٛ ١ج٣ ّٞرؼطضٝ ، ُٚ ٕٞتاُراُ ٢كإ اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤ح ُٖ ذرٞهق ٓ ٞٛٝ ،ا ٣جؼَ اإلٗؽإ ٣شفٌي ٓش ساه٤ح
اإلزاضج األٓط٤ٌ٣ح تاٗرٜاء اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤ح اُؼطام ٝ ،اإلػ ٕ ػٖ االٗؽحاب ٖٓ اُؼطام .
ٗظط اٌُصري ٢ٛ ٖ٣ذطٞج ـٌِ٤ح ُرحو٤ن ٝػٞز هطؼٜا اُطس٤ػ اٝتآا ُ٘اذث ٚ٤ذتإ حِٔر ٚاالٗررات٤ح
إٔ اٗرٜاء اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤ح ٝتسء االٗؽحاب األٓط٢ٌ٣
ٝ ،اُسُ َ٤ػِ ٠شُي ازػاء اإلزاضج األٓط٤ٌ٣ح تإٔ االٗؽحاب األٓط ٢ٌ٣ؼ٤رتى كجٞج أٓ٘٤ح اُؼطام ٣جة ؼسٛا تاُرؼاهس ٓغ اُشفطًاخ األٓ٘٤شح تإضؼشاٍ آالف
ٖٓ ػ٘اصطٛا اح اُؼطام  ْٛٝ ،تصُي ًٖٔ ٣رطض ٖٓ تاب اُث٤د ُ٤سذَ ٖٓ ـثاً. ٚ
إٔ ٖٓ املؤًس إٔ االحر ٍ ؼ٤و ّٞتؼسز ٖٓ امل٘اٝضاخ ٝاُرطٞاخ اُفٌِ٤ح إلٜ٣اّ اُطأ ١اُؼاّ اُساذِ ٢األٓط ٢ٌ٣تإٜٗشاء االحرش ٍ األٓطٌ٣شُِ ٢ؼشطام  ،ذاصشح ٝإ
٣ ْٜ٘ٓ %39ط ٕٝإٔ ٛصا االحر ٍ كاـَ  ،ذال إٔ االٗؽحاب ُٖ ٌ٣رَٔ ذال ترحو٤ن أٛساكٛٝ ، ٚص ٙاألٛساف ال ذرؼِن تاُؼطام كوط تَ تٌشَ امل٘طوشح  ،ح٤شس ُشْ
٣ؽرطغ االحر ٍ ذ ٍ اُؽ٘ٞاخ اُؽثغ املاض٤ح ذال ذحو٤ن جعء ٣ؽري ٖٓ ٛص ٙاألٛساف ٜ٘ٓٝ ،ا ذسٓري اُث٘ ٠اُرحر٤ح ُِؼطام ٝ ،ظضع اُلر٘ح اُطاسل٤ح ٓٝ ،حاُٝشح
ذٗضاض اُظطٝف ُروؽ ْ٤اُؼطام  ٢ٛٝ ،أٓٞض ٓاظاٍ ٣ررثط ذذٔآٜا تؽثة ٓوآٝح اُفؼة اُؼطاه ،٢ذال إٔ ٓحاٝالذ ُٖ ٚذرٞهق .
إٔ ػسّ ذحو٤ن االحر ٍ أٛساك٣ ٚؼٞز اُلضَ ك ٚ٤ملوآٝح اُفؼة اُؼطاه ، ٢اُرٗ ٢جحد ذؼط َ٤املفطٝع األٓط ٢ٌ٣اُ ُِ٘ٔ ٢ٗٞ٤ٜطوح ضؿشْ ًشَ ٓحشاٝالخ
اُرف ٚ٣ٞاُر ٢ذؼطضد ُٜا ٝ ،ضؿْ ذرِ ٢اُجٔ٤غ ػٖ ٓؽاػسذٜا ٓ ٞٛٝ ،ا ٣رطِة ٜٓ٘ا املع٣س ٖٓ اُرطٞاخ اُشر ٢ذجٔشغ تشني كش اسِٜا ٝذٞحشس كؼِٜشا املوشا، ّٝ
تـض اُ٘ظط ػٖ اإلػ ٕ األٓط ٢ٌ٣تاالٗؽحاب ٝذٜٗاء اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤ح  ،كوس ٗؽٔغ ٓطج أذط ٟػٖ ازػاء أٓط ٢ٌ٣تٞهق اُؼِٔ٤اخ اُوراُ٤شح تؼشس ػشاّ أ ٝأًشصط ،
كاالحر ٍ تام طاملا ًإ ٘ٛاى ج٘س ١أٓ ٝرؼاهس آ٘ ٢أٓطٝ ٢ٌ٣احس كٞم األضاض ٢اُؼطاه٤ح.

ص٦

اىل شؼجٌب يف شوبل الْطي
ال هي إدالء الخ٘بًخ ّأس٘بدُن  ..روش سجغ سنٌْاد أرنشٓ يف ظنال االحزنالل ّ ..كلٌنب
ثؼذ سٌٖ الحظبس الزٖ داهذ اثٌٖ ػشش ػبهًب هلئذ ظلوًب ّحمذًا ّرظل٘ ً
ٗسوغ ّٗشٓ هحبّالد هبكٌخ الذػبٗخ ّاالػالم الؼٌظشٗخ يف هسح الزاكشح الؼشال٘خ ّطون حمنب ك الزنبسٗل المشٗنت ّالجؼ٘نذ ّرضّٗنش الْالن ل نٖ ال رؼلنن
األج٘بل الجذٗذح ش٘ئًب ػي جزّس الؼاللبد األصل٘خ ثني الؼشة ّال شد ّالرتكوبى ّثبلٖ األلل٘بد المْه٘خ ّالذٌٗ٘خ األرشٓ يف الجزونغ الؼشالنٖ  ..انبىل شنجبثٌب
ّأحجب ٌب يف شوبل الْطي هي كشد ّرشكوبى ّأرْرٌب اٙرشٗي جو٘ؼًب اًزن يف األلجبة ّيف حذلبد ػًٌْ٘ب ّحج ن يف للْثٌب ّػمْلٌب كونب كنبى أجنذادكن كزلن
يف ػاللبرِن هغ أجذادًب الي ًٌسبكن أثذاً هِوب ظلال الٌبامْى ّالذجبلْى ّهِوب غلذ الزضح٘بد  ..ا٘وب ٗلٖ ًٌشش ّث٘مخ ربسٗخ٘خ ػلٔ شن ال حلمنبد ُّنٖ
رؼرب ػي أحذٓ الظْس الششلخ لزل الؼاللبد األرْٗخ الحو٘وخ الزٖ أدهذ للْة الحبلذٗي ّالحبسذٗي هي أػذاء شؼجٌب الزمل٘ذٗني  ..اًَ ثحث ػلوٖ لبًًْٖ
رمذم ثَ احذ الف شٗي الؼشال٘ني األحشاس الزٕ كبى ػضْاً يف جوؼ٘خ الحمْل٘ني الؼشال٘ني اىل هؤروش الحمْل٘ني الذٗومشاط٘ني الٌؼمذ يف الجضا نش يف ً٘نسبى
 5791ثؼٌْاى " لحبد هي رجشثخ الح ن الزارٖ يف الؼشاق " ًِ٘ت ثئرْاًٌب الخزظني هي األسبرزح ال شد ثبلؼوال ػلٔ رشجوزِب اىل ال شدٗخ ًّششُب  ..ل نٖ
ال ًٌسٔ .

أسشح الثْسح

لحبد هي رجشثخ الح ن الزارٖ يف الؼشاق
ثحث لذم اىل هؤروش الحمْل٘ني الذٗومشاط٘ني
الٌؼمذ يف الجضا ش يف ً٘سبى 5791

رنونِن٘ذ
السزمش ػلَ٘ امِبً ّلبًًْبً ُْ أى هفِْم الح ن الزارٖ ال ٗزملذ لبلجبً لبًًْ٘بً هحذدًا أّ ًوْرجبً هؼٌ٘بً ٗظلح للزطج٘ك يف جو٘غ النذّل ػلنٔ ارزنالظ ظشّاِنب
الس٘بس٘خ ّااللزظبدٗخ ّاالجزوبػ٘خ  .إر هوب ال ش اَ٘ أى رفبّد ُزٍ الظشّظ ُْ ػلخ الزجبٗي يف أش بل الح ن الزارٖ يف ػذٗذ هي الذّل .
ّهي ًمطخ الجذء ُزٍ ٗسزط٘غ الجبحث يف رجشثخ الح ن الزارٖ يف الؼشاق أى ٌٗزِٖ اىل ك٘ طجؼذ الخظب ض الْضْػ٘خ للمطنش الؼشالنٖ رجشثزنَ رلن
ثسوبد هؼٌ٘خ ّأػطذ للح ن الزارٖ هو٘ضارَ الخبطخ ثَ ّحذدد آابلَ ّهذاٍ ّ .ال ٗسزط٘غ الجبحث يف ُزٍ الزجشثخ إال أى ٗسجال جولخ هؼط٘نبد أسبسن٘خ
اسزِذٓ ثِب الششع الؼشالٖ ُّْ ٗسزخذم أدّاد الفي المبًًْٖ يف ثٌبء الح ن الزارٖ يف هٌطمخ كشدسزبى ّٗ ..و ي رحذٗذ الؼط٘بد ُزٍ يف األرٖ :
 .5أى الٌظشح الؼشث٘خ الؼبطشح للؼشاق للمْه٘بد األرشٓ ُٖ اهزذاد لٌظشح االهخ الؼشث٘خ ّالثْسح الؼشث٘خ اإلساله٘خ الزٖ لبدُب الشسْل الؼشثٖ هحوذ ثي ػجنذ
اهلل ( طلٔ اهلل ػلَ٘ ّسلن ) يف اسع الجضٗشح الؼشث٘خ هٌز أكثش هي أل ّثالثوب خ ّأسثؼخ ّرسؼني سٌخ  ،رل الٌظشح الزٖ رسزمٖ ّجْدُب هي ل٘ن الحجنخ
ّاألرْح ّاالحرتام  ،اِٖ إًسبً٘خ يف هضوًِْب ال رشْثَ ػٌجِ٘خ الؼشق ّالذم ًّضػخ الزسلط ّالؼذّاى .

ص٧

 .2اَؼكس يضًٌٕ ذهك انُظشج جهٛاً يف املٕلف انسٛاس ٙنهمٛادج انسٛاسٛح يف انؼشاق يٍ انحشكح انمٕيٛح انكشدٚح انز٘ سأٖ فٓٛا اسذثاطٓا " تحشكةح انوةٕسج
انؼشتٛح اسذثاطاً َضانٛاً يصريٚاً ػًٛماً تحكى ذجأس انشؼثني انؼشتٔ ٙانكشد٘ ٔ ،تحكى ػاللاذًٓا املشرتكح ٔانرشاتّ انكثري ٍٚظشٔفًٓا ٔيةشاكهٓا انمٕيٛةح ،
ٔيٍ ثى فاٌ انحشكح انمٕيٛح انكشدٚح يف انؼشاق يٍ حٛث انجْٕش حشكح ذًرهك يف حذٔد يطانثرٓا تانحمٕق انمٕيٛةح املةششٔػح نهةشؼة انكةشد٘ يف ططةاس
انجًٕٓسٚح انؼشالٛح ٔػهٗ سأسٓا انحكى انزاذ. ٙ
 .3أٌ يكاَح انشؼة انكشد٘  -تصٕسج خاصح  -يف ظم انرصٕس املرمذو كاٌ لذ أكذ ػهٓٛا املششٔع انذسرٕس٘ تجالء يف صةٛاااخ انذسةرٕس انةصادس يف ذًةٕص
 ، 0771فمذ جاء يف املادج انخايسح (ب) لٕنّ " ٚركٌٕ انشؼة انؼشال ٙيٍ لٕيٛرني سئٛسٛرني ًْا انمٕيٛح انؼشتٛح ٔانمٕيٛح انكشدٚح ٔٚمش ْةزا انذسةرٕس
حمٕق انشؼة انكشد٘ انمٕيٛح ٔانحمٕق املششٔػح نأللهٛاخ كافح ضًٍ انٕحذج انٕطُٛح " .
أٌ يؤدٖ ْزا انفٓى انذسرٕس٘ ْٕ طلشاس انٕالغ انز٘ ٕٚجذ تًمرضاِ شؼة ٔاحذ ٚضى انؼشب ٔاألكشاد ٔاأللهٛاخ األخشٖ ٔ .يٍ ثى فاٌ كم اذجةاِ ٚشية ٙا
ذُظٛى يًاسسح انحمٕق ػهٗ َحٕ يؼني ٔ -يُٓا انحكى انزاذ - ٙال ٚؼُٔ ٙجٕد ذسهط لٕي ٙنهمٕيٛح األكرب ػهٗ انمٕيٛاخ األخشٖ  ،طرا انٕالغ ٚشفض رنك تم
ٔاَّ نٛؤكذ ػهٗ حمٛمح انشؼة انٕاحذ انز٘ ٔصف انذسرٕس أفشادِ تانمٕل ( املٕاطٌُٕ سٕاسٛح أياو انمةإٌَ دٌٔ ذفشٚةك يف انجُةس أٔ انؼةشق أٔ انهغةح أٔ
املُشأ االجرًاػ ٙأٔ انذ. ) ٍٚ
 .4ػهٗ ْزِ انحمائك صذسخ ٔثٛمح انحاد٘ ػشش يٍ آراس  0771نرؤكذ ػهةٗ ْةزا انٕالةغ ٔنرًٓةذ انةسثٛم ا ذحمٛةك ساثةح املةٕاطُني انؼةشالٛني األكةشاد
ٔاريْى يف يُطمح كشدسراٌ يف يًاسسح نهحمٕق ػهٗ َحٕ ٔاسغ يف صٛغح نهحكى انزاذ ٙيف ططاس انجٕٓسٚح انؼشالٛح ذرجأص كورياً طتؼاد اإلداسج انال يشكضٚح
يف ظم لإٌَ املحافظاخ سلى ( )057نسُح .0767
ألجم ْزا اصذس يجهس لٛادج انوٕسج انمشاساخ انرانٛح :





انمشاس سلى ( ) 247ترؼذٚم انذسرٕس املؤلد انز٘ أضاف فمشج جذٚذج ا
تانحكى انزاذٔ ٙفماً ملا ٚحذدِ انذسرٕس " .
لإٌَ انحكى انزاذ ٙملُطمح كشدسراٌ سلى ( )33نسُح .0774
لإٌَ املجهس انرششٚؼ ٙملُطمح كشدسراٌ سلى ( )36نسُح .0774

املادج انوايُح يُّ ٔجاء فٓٛا " ذرًرةغ املُطمةح انةر ٙاانثٛةح سةكآَا يةٍ األكةشاد

كزنك اصذس سئٛس انجًٕٓسٚح َظاو انرشكٛالخ اإلداسٚح ملُطمح كشدسراٌ .
نزنك فاَّ التذ  -نهحذٚث ػٍ ذجشتح انحكى انزاذ ٙيف انؼشاق  -يٍ انشجٕع ا ْزِ انُصٕص انمإََٛح يجرًؼح َ ،ظشاً ألَٓا ذشكم يف يجًٕػٓا كال ٔاحذًا
ذحذد ف ّٛػُاصش انفٍ انمإََ ٙنهحكى انزاذ ٙيف انؼشاق ٔ .يف ضٕء يا ذمذو ٔ ،يف ذهكى املؼطٛاخ َرؼةش نهحكةى انةزاذ ٙتانحةذٚث ػُةّ ٔفةك انرمةسٛى
األذ: ٙ
 انمسى األٔل  :االسرمالل انزاذ. ٙ
 انمسى  :انواَ ٙانشلاتح .
 خاذًح  :يسرمثم انحكى انزاذ ٙيف انؼشاق .

ٚرثغ

ؿ٨

ؽ١ؽبْ أخشط رؼٍُ إٌؽك ِزأخشا ! ؟
دٔ .ضاس اٌغبِشائٟ
ٌغذ أدس ٌُ ٞرٕزبثٕ ٟأٌغٕخ ٌٙت ِثً إٌبس األصٌ١خ يف وشوٛن  ،دّٕ١ب ٠خجِٕٙ ٛب ٌغبْ يف أدذ املٛاظغ  ،أذٌؼذ ِٓ ِٛاظغ اٌٛخغ اٌؼشال ٟاألخش ٜأٌغٕخ
أؽذ ظشاٚح  ،وٍّب صشح ٚادذ ِّٓ وبٔذ ث١ذٖ ٍِفبد ػشال١خ عبخٕخ  ،ثىٍّخ فبد ٚلزٙب وثريا ثً رجبٚص٘ب اٌضِٓ ثؼمٛد ٚ ،وٕاب ٔزّإ ٝأْ ٠ىا ْٛأواثش ؽاشفب
ػٕذِب رأر ٟاٌىٍّخ ؽٙبدح ظّري ِغز١مؿ يف اٌضِٓ ٚاملىبْ اٌٍز٠ ٓ٠جت أْ رى ْٛفّٙ١ب ٌٚ ،ىٓ وٍّخ يف غري ٚلزٙب دز ٌٛ ٝخبءد ثاأوثش اٌؼجابساد ٚظاٛدب ،
فأٙب دّٕ١ب رأر ٟثؼذ أال ٠ىٌٙ ْٛب لّ١خ  ،رى ْٛرؼز٠جب آخش ٌٍعذب٠ب اٌزٚ ٓ٠لفٛا ٕ٠زظش ْٚوٍّخ دك ثٛخٗ عٍؽبْ خبئش ٌٚ ،ىٕ ُٙدّٕ١ب وبٔٛا ثأِظ اٌذبخاخ
ئٌٙ١ب ٌُ ٠ذصٍٛا ػٍٙ١ب  ..وبْ ٘إالء اٌؾٛٙد دّٕ١ب ٠ذؽ ْٛيف ِؽبساد اٌؼشاق املغٍمخ أِبَ وً اٌؽبئشاد األخش٠ ٜثريِ ْٚؾبػش ِشوجاخ ِآ اٌغاعت ٚاٌمٍاك
لذس ِب رفؼٍٗ صٛاس٠خٚ ُٙؼبئشار ُٙاٌز ٟرذًّ فٛق أخٕذزٙب ِٛرب خّبػ١ب ِخؽؽاب ٌاٗ يف دٚائاش اٌمزاً األِش٠ى١اخ ثبعاُ اٌذش٠اخ ٚدماٛق ا ٔاغبْ  ،وابٔٛا
ِٕظشُ٘ ٠جشح ػ ْٛ١اٌؼشال١ني اٌذم١م١ني  ،ألٔ ُٙوبٔٛا ال ٠زٛسػ ْٛػٓ ٌٛٚج غشف إٌ َٛثذثب ػٓ ٍِ ُ٘ٚؼمخ ٚادذح ِٓ ِبدح أعؽٛس٠خ لابدسح ػٍا ٝئسعابي
ٔصف عىبْ األسض ئىل اٌؼبٌُ ا٢خش ٠ ُ٘ٚ ،ؼشف ْٛثخربر ُٙاملفرتظخ أْ ٘زٖ وزثخ وبْ ٠شاد ِٕٙب رغ٠ٛك ٔٛا٠ب اٌؼذٚاْ ٚدؾذ خ١ؼ املؼزاذٚ ، ٓ٠يف واً
ِشح ٕ٠مج ْٛيف أِ ٞىبْ ٠خزبس٠ٚ ْٚذّ٘ ٗٔٛد ْٚعبثك ئٔزاس ٌٚىٕ ُٙدّٕ١ب ال ٠جذ ْٚؽ١ئب ٠ ،ؼٍٍ ْٛإٌفظ ثبٌمبدَ ِٓ دّالد اٌزؼز٠ت يف اٌٛٙاء اٌؽٍاك ،
ٌُ ٠مش أدذ ِٕ ُٙثّب رٛصً ئٌ ، ٗ١ألٔ ُٙوبٔٛا خضء ِٓ خؽخ اٌؼذٚاْ ٚوبٔٛا دش٠صني ػٍ ٝئػؽبء ثٛػ ٚثٍري فشصاخ رّش٠اش األوبر٠ات ػٍا ٝاٌاشأ ٞاٌؼابَ يف
اٌٛال٠بد املزذذح ٚثش٠ؽبٔ١ب ٚ ،ػٍ ٝدٚي ثبػذ أصٛارٙب يف ِجٍظ األِٓ ٌمبرً ِذرتف ٠ش٠ذ اٌذصٛي ػٍ ٝثشاءح ِجىشح ػٓ خشّ٠خ عريرىجٙب يف ٚلذ الداك ،
فزذٛي اٌىثري ِّٓ ٠ؽٍم ْٛػٍ ٝأٔفغ ُٙصفخ اٌىجبس صغبسا ثذ١ث راغشثذ عاّؼزٚ ُٙخابسؼزِ ُٙآ ثاني األصابثغ د ْٚأْ ٠اؾؼش ثٙاب أداذ  ،فاؾبسوٛا
ثبٌجشّ٠خ ثبٌصّذ ٚرذٌٛٛا ئىل لزٍخ ثبٌٕفبق اٌصبِذ .
لجً أ٠بَ أدىل ٘بٔض ثٍ١ىظ سئ١ظ ٌجبْ اٌزفز١ؼ اٌذ١ٌٚخ ػٓ أعٍذخ اٌذِبس اٌؾبًِ اٌؼشال١خ  ،ثؾٙبدح أِبَ ٌجٕخ خ ْٛرؾٍ١ىٛد ٌٍزذم١اك يف اٌاذٚافغ اٌزاٟ
أدد ثرب٠ؽبٔ١ب ئىل سوٛة لؽبس اٌؼذٚاْ األِش٠ى ٟػٍ ٝاٌؼشاق  ،ثبخزصبس ؽذ٠ذ لبي ثٍ١ىظ ( ٌمذ رُ خش ثش٠ؽبٔ١ب ٌٍّؾبسوخ يف دشة ال ّ٠ىٓ اٌذفبع ػٕٙب )
 ٟ٘ ً٘ ،صذٛح ظّري وبْ ال ٠شرؼؼ دّٕ١ب ال ّ٠زٍه ؽجبػخ لٛي وٍّخ اٌذك ٚثخبصخ ئرا ػشف أْ لٌٙٛب ع١ؼٕ ٟدمٓ دِبء ِئبد ا٢الف ػٍ ٝألً رمذ٠ش  ،أٚ
عذت ثغبغ املظٍخ اٌذ١ٌٚخ ػٓ أغٕ١خ املٛد املذّٛي ػٍ ٝأخٕذخ عٛداء ٚاٌز ٟوبٔذ ِٛع١مب٘ب اٌصبخجخ رزؼبىل يف د٘ابٌ١ض اٌج١اذ األث١اط  ،صاّذ دّٕ١اب
وبٔذ ِٕٗ وٍّخ وفٍ١خ ثٍجُ خّٛح ٘١بج اٌىبٚث ٞٛاألِش٠ى ، ٟأ ٚػٍ ٝاأللً رّٕؼٗ ِٓ اعزخذاَ اعُ املفزؾني اٌذ١ٌٚني رس٠ؼخ ٌؾٓ اٌؼذٚاْ ٌ ،اُ ٠ىآ ٘بٔاض
ثٍ١ىظ ٚدذٖ ٘ ِٓ ٛدًّ ػٍ ٝأوزبفٗ ٚصس اٌذِبء اٌز ٟأس٠مذ يف اٌؼشاق  ،وبْ ِؼٗ يف خٛلخ املّٙذٌٍ ٓ٠ؼاذٚاْ ِاذ٠ش ػابَ اٌٛوبٌاخ اٌذ١ٌٚاخ ٌٍؽبلاخ اٌزس٠اخ ،
ِذّذ اٌربادػ ، ٟاٌز ٞوبْ ٠زؼّذ اٌغّٛض يف ٍِف أوثش ِب ٠ذزبج ئٌ ٛ٘ ٗ١اٌٛظٛح  ،ثؼذ أْ رُ ِغخ اٌؼشاق ِٓ ألصبٖ ئىل ألاصبٖ ٚ ،ثؼاذِب رأواذ ٌىاً رٞ
ثصريح أْ اٌؼشاق خبي ِٓ أعٍذخ اٌذِبس اٌؾبًِ ثً  ِٓٚإِٔ ٞؾئبد رؼًّ يف ٘زا املجبي  ،دبٚي اٌربادػ ٟاعزخذاَ ِٙبسارٗ يف اٌضٚغبْ ِآ لاٛي اٌذم١ماخ ،
ألْ ػ ٕٗ١وبٔذ رشٔ ٛثؾٛٙح داػشح ٔذ ٛرجذ٠ذ ِّٙزٗ يف اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ِشح أخش ، ٜوبْ اٌثّٓ املؽٍٛة ٘ ٛسأط اٌؼشاق ٚ ،دز ٝدّٕ١ب غبدس ِٛلؼٗ فاْ سٚح
اٌىشا٘١خ ٌٍؼشاق ٌُ رجف ِٕبثؼٙب يف لٍجٗ املش٠ط ٚ ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ ئ٠شاْ رجب٘ش ثربٔبِح ٔ٠ ٞٚٛذًّ ٔٛا٠ب اعزفضاص٠خ ٌٍٛؼٓ اٌؼشثاٚ ٟاٌؼابٌُ أواثش ِّاب
٠ذًّ عشائ ، ً١ئال أْ اٌؼشاق وبْ ٘ذفب دبظشا ٌذٍّخ اٌىشا٘١خ اٌز ٟؽٕٙب اٌربادػ ٟػٍ ، ٗ١فبٌؼشال ْٛ١ال ٕ٠زجا ْٛاٌاغجبد اٌىبؽابٔ ٟاٌاز ٞثاِىبٔاٗ دازف
اٌىثري ِّب رجؽٓ ئ٠شاْ ٚرض٠ٚك ِب رؼٍٓ ِٚ ،ب ّ٠ىٓ أْ ٠ض ٓ٠غشف املشؽخ اٌجذ٠ذ ٌشئبعخ اٌجّٛٙس٠اخ يف أوارب ثٍاذ ػشثاِٚ ، ٟاغ دشصا ٟاٌاؾذ٠ذ أال أصج
ٔفغ ٟيف ؽأْ ِصش ٞداخٌٍ ٟذغبع١خ اٌؾؼت املصش ِٓ ٞرذخً غريُ٘ يف ؽإ ، ُٙٔٚأال إٔٔ ٟأرغبءي فمػ ً٘ ٠صذق ِغ دٛاٌا١ٍِ 011 ٟاِٛ ْٛاؼآ
ِٓ رؼّذ ئخفبء اٌذم١مخ ػٓ اٌؼبٌُ ملجشد ٚػذ ثبٌزجذ٠ذ ٌٗ ملٕصت ِذ٠ش ػبَ  ،رشِ ٜبرا ع١فؼً ئرا أصجخ سئ١غب ألورب خّٛٙس٠خ يف اٌٛؼٓ اٌؼشث ٟ؟
٘إالء وبٔٛا ٠زؼّذ ْٚاٌغّٛض اٌز٠ ٞرتن رأ٠ٚالد خبِذخ ٌذ٠ ِٓ ٜش٠ذ رفغري دشوخ األؽ١بء ػٍٚ ٝفك ِب رغّخ ثٗ ِذاسوٗ ٘ ،اإالء يف أسصاذر ُٙأثّابْ
اٌذَ اٌؼشاق املشاق ِٕز ػبَ ٚ 0990دزِٕٛ٠ ٝب اٌشا٘ٓ ٘ ،إالء يف ظّبئشُ٘ ئْ ٚخذد ِ ،غإ١ٌٚخ األساًِ ٚاأل٠زبَ ٚثمب٠ب ثٍاذ وابْ اعاّٗ اٌؼاشاق  .أػاٛد ئىل
٘بٔض ثٍ١ىظ  ِٓٚدك اٌؼشال ٟأْ ٠غأي  ٛ٘ ً٘ ،دك لذٌٍ ُ٠ؼشاق ثبثذ يف اٌٍٛح املذفٛؾ ال ٠ج١ذ لشاءرٗ ِٓ ٌُ ٠ذغٓ فه سِاٛص اٌىزبثاخ املاغّبس٠خ ٘اٛ
اٌز ٞأٔؽمٗ ؟ أَ ٘ ٛاٌؾؼٛس ثبٌزعبؤي أِبَ صشح اٌذعبسح ا ٔغبٔ١خ اٌز ٟرؽبٌٚذ فٛق خذساْ اٌضِٓ فبعزؼصذ ػٍِ ٝؼشفخ أعشاس٘ب ٌىً ِٓ ال ٠ذجٙب ٘ٛ
ِٓ أخً اٌزصش٠خ ثبٌذم١مخ دز ٝا ْ٢؟ أَ ٘ ٛاٌذك اٌمذٔ ُ٠فغٗ ٌٚىٓ اٌعّبئش املزٛدؾخ اؽزبلذ ٌشؤ٠خ فؼً ِبوٕخ اٌذشة األِش٠ى١خ ٘ٚاٛط ثاٛػ ٌفزاخ
صفذبد دشة صٍ١ج١خ خذ٠ذح فؼمذد اٌعغبئٓ أٌغٕزٙب ٚػصجذ ػٙٔٛ١ب  ،فأسادد أْ رذعش ّ١ٌٚخ رمذ ُ٠إٌزس املمذط رذذ ألاذاَ اٌجٕاٛد اٌال٘ثاني ٚساء
عشاة إٌصش ؟ ثٍ١ىظ رؼٍُ إٌؽك ِزأخشا ٚ ،لبي وٍّزٗ ِٚؾٚ ٝوبْ ٠ش٠ذ غغً ٠ذ ِٓ ٗ٠خّغ اٌذؽت ملٛلذ ئدشاق ئثشاٌ٘ٚ ، ُ١ىٓ غشاة عفٕ١خ ٔٛح دػ
فٛق خثث اٌؽٛفبْ املزفغخخ ٠ ٌُٚؼػ ٔٛدب ثؾبسح د١بح خذ٠ذح فٛق املؼّٛسح  ،دز ٝأؼٍك اٌذّبِخ يف ٔٙب٠خ املؽبف ٌزؼٛد ثغصٓ اٌض٠زا ، ْٛدّبِاخ اٌؼاشاق
ٌٓ رىغش أخٕذزٙب لٛاد اٌغض ٚاألِش٠ىٚ ، ٟغشثبٔٗ ػٍٙ١ب أْ رجذث ػٓ خ١ف يف أِبوٓ أخاش١ٌ ، ٜاظ ثاؾٙبدح ثٍ١ىاظ أ ٚثاصّذ اٌربادػاٚ ٟئّٔاب ثاؾٙبدح
ػشال١خ ال رخؽئٙب اٌؼني ػٕذِب رشا٘ب ٚ ،ال رٛدؾٙب األرْ دّٕ١ب رغّؼٙب .

ص٩

ملارا اىعذاء ىيعشب ؟
أت٘ ٝاعش اىجث٘سٛ
ِ ٝشاء ٖٗٝدذٍ ٛدِ ٝدشاء ٕٗد٘
قاه اهلل ذعاىل ( إّا أّضىْآُ قشآّاً عشتٞاً ىعينٌ ذعقيُ٘ ) ٗأٝضاً ( ٍٗا أسعيْا ٍِ سع٘ه إال تيغاُ قٍِ٘ٔ ىٞثني ىٌٖ فٞضوُ اهلل ٍَ ْ

اىعضٝض اىحنْٕٗ ) ٌٞاىل آٝاخ مصريج ّضىد ذخض عشٗتح اىقشآُ ٗذشري إىل أُ ّث ٜاألٍح ٍحَذ ( طي ٚاهلل عيٗ ٔٞعيٌ ) أسعئُ اهلل ذعاىل سحَحً ىيعاملني ملا يف
رىل ٍِ حنَح ستاّٞح يف ّضٗه اىقشآُ تاىعشتٞح ٗيف ٍْغقح عنٌْٖ ( اىجضٝشج اىعشتٞح ) ٗٗسد عِ اىشع٘ه ( طي ٚاهلل عيٗ ٔٞعيٌ ) أّدُٔ قداه  ( :أحدةُ اىعدشب

ىصالز ألّ ٜعشتٗ ٜاىقشآُ عشتٗ ٜمالً إٔو اىجْح يف اىجْح عَشتٗ ) ٜقاه اإلٍاً اىشافع ( ٜأٍح اىعشب أٗىل األٌٍ ألٌّٖ املُخداعثُ٘ أٗالً ٗألُ اىدششٝعح عشتٞدح
خ رمش تعض اٟٝاخ اىقشآّٞح ٗاألحادٝس اىْث٘ٝح ىنٝ ٜفٌٖ مو عشتٗ ٜمو ٍدغيٌ تفدضو اىعدشب عيد ٚا ٟدشٗ ِٝىٞدظ ىيرعداى ٜعيٖٞدٌ
ٗاىذ ِٝعشت . ) ٜأسد ُ

ٗاىرقيٞو ٍِ شأٌّٖ ٗال ٝرعاىل اىعشت ٜعي ٚا ٟش ِٝألُ اهلل عثحأّ ٗذعاىل أ راس ّث ٔٞاىعشت ٜىنْٝ ٜقز اىْاط ٍِ اىظيَاخ إىل اىْ٘س ٗىٞدظ ىيعدشب فقدظ
ٗىنِ ميّف اىعشب تحَو اىشعاىح ٕٗزٓ إسادج ستاّٞح ّٗعرقذ أُ عثة ا رٞاس اىعشب يف اىجضٝشج اىعشتٞح ملا فٖٞدٌ ٍدِ دظالض ىٞدغد ٍر٘فدشج ىدذ ٙاألٍدٌ

األ ش ٙآّزاك ٍِ اىفشط ٗاىشًٗ ٗاىّ٘ٞاّٞني ٗاىْٖ٘د ٗغريٌٕ  .حٞس ماُ اىفشط ٝعرْقُ٘ اىضاسدشرٗ ٔٞاىر ٍِ ٜجَيح ٍعرقذاذٌٖ ذفضٞو صٗاض اىشجو تأٍُدِٔ
ٌ أٗاعظ اىقشُ اىخاٍظ املٞالد ٛذضٗض تاتْر ِٔ ٗ .املضدمٞح ٍدِ اىفدشط أمدذٗا إتاحٞدح اىْدغاء مافدح ٗجعدو اىْداط
أٗ اتْر ِٔ ٗأ رٗ ِٔ ٞاُ ٝضدجشد اىصاّ ٜاىز ٛحن َ

ششماء فٖٞا ماشرتامٌٖ يف املاء ٗاىْاس ٗاىنأل .فحظٞد اىذع٘ج اإلعالٍٞح تاىقث٘ه ألّٖا ذشفض مو ٕزٓ املعرقدذاخ اىدر ٜىٞدغد ٕد ٜستاّٞدح ألُ ٍدا جداء تدِٔ

اإلعالً ىيْاط ٕ٘ اىخري ٗإّقار اىثششٝح ٍِ اىظيٌ ٗاالعرعثاد ٗذحقٞق إّغاّٞح اإلّغاُ  .أٍا اىشٍٗاُ ماّد ذغٞغش عي ٌٖٞاىشٗح االعدرعَاسٝح ٗاُ ىذٖٝدٌ
الف د ْٜٝتني ّظاس ٙاىشاً ّٗظاسٍ ٙظش ٍِ جٖح أ ش ٙإضافح إىل اّرشاس االّحغاط ٗاىعث٘دٝدح ٗاىظيدٌ االقردظاد ٛعيد ٚاىْداط ٗاىفقدشاء يف املقذٍدح

ٌٍْٖ  .أٍا اىْٖذ فناّد ذعٞش ذذٕ٘س أ القٗ ٜدٗ ْٜٝاجرَاعٍْ ٜز ٍغرٖو اىقشُ اىغادط املٞالد . ٛمو رىل ال ْٝف ٜتعذً ٗجد٘د حدضاسج ىٖدٌ ٗىندِ ٍدا

ٝرعيق تاإلّغاُ ٗحق٘قِٔ ٍٗعرقذاذِٔ فٖ ٜحاىح ٍظيَح.

أٍا ٍا ٝرعيق تغناُ جضٝشج اىعشب فناّد ذعٞش حاىح ٍِ اىٖذٗء ٗىٌ تنِ ىذ ٙإٔيٖا ٍِ اىرتف ٗاملذّٞح اىفاسعٞح تاىزاخ أٗ اىشًٗ ٗىٞدظ ىدذ ٙاىعدشب ٍدِ

اىغغٞاُ اىعغنش ٛاىشٍٗاّ ٜأٗ اىفاسع ٜىنٝ ٜرغيغُ٘ عي ٚأٝح سقعح ٍِ ح٘ىٌٖ ٗال ٝعٞشُ٘ حاىح اإلتاحٞح ٗاالّحغاط ٗاالّحاله اىر ٜماّد عْذ جرياّٖدٌ
ٍِ اىفشط ٗاىشًٗ ٗغريٌٕ .إضافح إىل رىل إُ اىعشب ماّ٘ا رٗ فغشج إّغاّٞح عيَٞح ٗٝرغَُ٘ تاى٘فاء ٗاىْجذج ٗاىنشً ٗاإلتداء ٗاىعفدح ٗمداّ٘ا ٝعٞدشُ٘ يف
ظيَح ٍِ اىجٖاىح اىثغٞغح ٗماّ٘ا ٝضيُ٘ اىغشٝق اىغي ٌٞفٞقرري٘ا فَٞا ت ٌْٖٞتذافع اىششف ٗاىعفح ٗٝثزى٘ا األٍ٘اه تدذافع اىندشً ٗٝصدريٗا املعداسك تذافدع

اإلتاء ٗاىْجذج ٗٝرغَُ٘ أٝضًا تعضج اىْفظ ٗاإلتاء ٗاىشجاعح ٗشذج اىغريج ٗعشعح االّفعاه ٗمو ميَح فٖٞا سالحح اىزه قداٍ٘ا إىل اىدغٞف ٗٝثداىُ٘ تردضحٞح

أّفغٌٖ يف ٕزا اىغثٞوٝٗ .رغَُ٘ تاملض ٜيف اىعضالٌ حرٗ ٚى٘ ماُ تزىل ٍخاعشج تأّفغٌٖ ٗاىحيٌ ٗاألّاج ٗٝرفا شُٗ تاىدشجاعح ٗعدشعح إقدذاٌٍٖ عيدٚ
اىقراه ٗإُ فغشذٌٖ اىثذٗٝح ٗعذً ذأششٌٕ تاىحضاساخ ىألٌٍ املجاٗسج ىٌٖ مَا أُ امل٘قع اىجغشايف ىٌٖ أ ٛيف ٗعظ األٍدٌ األ دش ٙمداُ ىد ُٔ ذدأشري يف ّدشش
د ٗضع ىيْاط ىيعثادج ٗإقاٍح اىشعالش اىذْٞٝدح ٗحقدق دعد٘ج ّدث ٜاهلل إتشإٞدٌ
اىذع٘ج ٗمزىل ٗج٘د اىثٞد اىحشاً اىز ٛجعي ُٔ اهلل ٍصات ًح ىيْاط ٗأًٍْا ٗأٗه تٍ ٞ
( عي ٔٞاىغالً ) ٗأُ ذنُ٘ ٕزٓ اىثقعح املثاسمح ٍٖذًا ىيذع٘ج اإلعالٍٞح إضافح إىل ٍٞضاخ أ شٍَٖ ٙح ٍصو حنَدح اهلل ذعداىل أُ ذندُ٘ اىيغدح اىعشتٞدح ٕد ٜىغدح

اإلعالً ٕٗ ٜاى٘عٞيح املثاششج ىرتجَح مالً اهلل عضَ ٗجو .إُ مو اىغَاخ اىرٝ ٜرظف تٖا اىعشب ٗاىر ٜذٌ رمش اىثعض ٍْٖا فَٞا ذقذً ٕ ٜاىدغثة املثاشدش
حغثَا ّعرقذ تا رٞاس اهلل عثحاّ ُٔ ٗذعاىل أٍحَ اىعشب ىْشش اىشعاىح اىر ٜذٖذف إىل اىر٘حٞذ ٗإ شاض اىْاط ٍِ اىظيَاخ إىل اىْ٘س تدذرُِ ستٖدٌ فْٖدض ّثدٜ

األٍح اىعشتٍ ٜحَذ ( طي ٚاهلل عيٗ ٔٞعيٌ ) ٗأطحاتُٔ اىنشاً تأعثاء اىذع٘ج ّٗششٕا ٗذنُ٘ االّغالقح ٍِ اىجضٝشج ٍٗا جاٗسٕا ٗحظيد اىفر٘حاخ اإلعدالٍٞح

اترذاءً ٍِ حٞاج اىشع٘ه ( طي ٚاهلل عيٗ ٔٞعيٌ ) ٗاىخيفاء اىشاشذ ٍِ ِٝتعذِٓ شٌ األٍ٘ٝني

صٓٔ

ٗاىؼجبعٞني ٗٗصي٘ا إىل اىحذٗد املؼشٗفخ ىذْٝب ٗ .اػزْقذ ٕزٓ األٌٍ اىغبمْخ يف خبسط اىجضٝشح اإلعالً ٗىٌ َٞٝض اإلعالً ثني اىؼشة ٗغريٌٕ ألّهُٔ دٝهِ
ىيْبط جَٞؼبً ٍَِْ أساد دخو ٍَِْٗ ىٌ ُٝشِدْ أُ ٝنُ٘ ٍغيَبً ٗىٌ ٝقبرو املغيَني ٍِ ثق ٜػي ٚدٗ ِْٔٝحق٘قٔ ٍصبّخ ٍٗعَّ٘خ ٗٝق٘ه اىشع٘ه ٍحَهذ صهيٚ
ِ رنيٌ اىؼشثٞخ فٖه٘ ػشثهٗ . ) ٜأصهجمل املهغيَني ٍْ زحهني ػيه ٚاىضقبفهبد
اهلل ػيٗ ٔٞعيٌ ) ىٞغذ اىؼشثٞخ ألحذمٌ ٍِ أة ٗال أً ٗإَّب ٕ ٜاىيغبُ َف ََ ْ
د حشمخ ق٘ٝخ ىزؼشٝت اىذٗاٗٗ ِٝمزىل رؼشٝت اىغنخ ٗدخو خاله اى ز٘حبد اإلعالً ٍِ غري اىؼهشة ٗثهش َص ٍْٖهٌ ػيَهب أجهال
ٗاىْظٌ األخش ٙفجش ْ

ٗقبدح ػظبً يف اىذٗىخ ٗاىقعب ٗاى قٔ ٗرذٗ ِٝاىحذٝش ٗخذٍ٘ا اإلعالً ثبػزجبس د ِٝاإلعالً د ِٝر٘حٞذ ٗىٞظ ر شٝق ٗدٝهِ ٕذاٝهخ ٗسحَهخ ٗاىقبئَهني

ػيّ ٚششِٓ َٝزَخَيَقُ٘ ثِخُيُقِ اىقشآُ اىز ٕ٘ ٛمالً سة اىؼبملني فبٟخشٝ ِٝقزذُٗ ثٌٖ ٍِٗ خاله رىل دخو اإلعالً اىنضري ٍِ األٌٍ األخش ٌٍْٖٗ ٙاى هشط
ٌ اىجؼهط ٍْٖهٌ ثقزهو اىهصحبثخ اىنهشاً اىخي هب
ط ْٝبصت اىؼذا ىيؼشة اّطالقهًب ٍهِ أحقهبد املبظه ٜفْبصهج٘ا اىؼهذا ىيؼهشة ٗعهبٕ َ
ٗىنِ ثق ٚاىجؼ ُ

اىشاشذ ) ِٝفٖبجَ٘ا اإلعالً ٍِ خاله اىشؼ٘ثٞخ ٗاىز ٜٕ ٜحشمخ فنشٝخ اجزَبػٞخ ػْصشٝخ ّظَزٖب فئبد غري ػشثٞخ رٖذف إىل ظهشة اىنٞهبُ اىؼشثهٜ

اإلعالٍ ٍِ ٜخاله صقبفزِٔ ٗفنشِٓ ٗمو اىق ٌٞاىزٝ ٜزعَْٖب رشاصُٔ اىحعبس. ) ٛ

و ٗاىؼهبداد
ذ أعي٘ة ٍٖبجَخ اىرتاس ٗاىزشنٞل ثذٗس اىؼشة أىزأسٝخٗ ٜفعيٌٖ يف اإلعهٖبً يف ثْهب اىحهعبسح اإلّهغبّٞخ ٗاالعهزٖضا ثب ُملضُه ْ
ٗىقذ ارجؼ ْ

اىؼشثٞخ قجو اإلعالً ٗثؼذٓ ٍقبثو االػزضاص ثبىرتاس األػجَٗ ٜثخبصخ اى بسعٗ ٍُْٔ ٜرَجٞذ اىقٗ ٌٞاىضقبفبد ٗاىُْظٌُ األػجَٞخ ٗمبُ ّهشبطٌٖ ٗاظهحبً يف

اىقشُ اىضبّٗ ٜاىخبٍظ اىٖجشٗ ٛاُ املضق ني ٍِ األػبجٌ أخزٗا ثرتجَخ اىرتاس اى بسع ٜإىل اىؼشثٞخ ٗاىزأمٞذ ػيه ٚاىزهبسٝو ٗاىضقبفهخ اى بسعهٞخ ٗإظٖبسٕهب

ثَظٖش املز ٘ق ػي ٚاىرتاس اىؼشثٗ ٜرأسٝخِٔ ٗأىّ ُ٘ا ٍؤى بد جذٝذح رظٖش إَٔٞخ اىؼجٌ ٗرَجٞذ دٗسٌٕ اىحعبسٗ ٛسمضٗا يف مزبثبرٌٖ ػي ٚاىرتاس األدثٜ

اىؼشث ٍِ ٜشؼش ّٗضش ٗأٍضبه ٗحِنٌَْ ٗشنن٘ا فٖٞب ٗاػزَذٗا اىشمٞل ّٗغجُ٘ٓ ىيؼشة .ػيَبً أُ املؤسخني اىؼشة ىٌ ٝشمضٗا ػي ٚرؼْصش اىؼشة ظهذ غريٕهٌ
فبىضؼبىج ٜأػزرب ٍؼشفخ اىؼشثٞخ ٍِ اىزذ ) ِٝفقبه إُ اإلقجبه ػيٖٞب ٍِ اىزذٗ ) ِٝإُ اىزبسٝو اىؼشث ٜيف اإلعالً ٍٗهب قجيه ِٔ ٗاظهمل ٗٝقه٘ه اىضؼهبىجٍَ ٜهِْ

أحتَّ اىشع٘ه أحتّ اىؼشة ٍََِْٗ أحتَّ اىؼشة أحتَّ اىيغخ اىؼشثٞخ ) ٍِٗ جَيخ ثؼط أق٘اه اىشؼ٘ثٞخ أُ اىؼشة ٌٕ أثْب

ٕبجش أألٍَٔ ) ٗأّٖهٌ أثْهب عهبسّٓ

حشَٓ )ٗ .ىٌ ٝقف اىؼذا ػْذ اىشؼ٘ثٞخ فقط ٗإَّب عبٌٕ ثؼط األٗسثٞني ٍِ املغزششقني ٗثؼط حنبٌٍٖ ٗقغٌ مجري ٍِ شهؼ٘ثٌٖ ثَؼهبداح اىؼهشة
أى ُ

شنِو خطشًا ػي ٌٖٞفبىغؼ ٜملْؼٌٖ ٍِ اىز٘حذ ٗاىزقذً ظهشٗسح ٍيحهخ ٕٗهذف
ٍْطيقني ثأُ امل٘قغ االعرتارٞج ٜىيؼشة ٗقشثٌٖ ٍِ أٗسثب ٗإُ ر٘حذٌٕ َُ ٝ

اعرتارٞج ٜىٌٖ ٗٝق٘ىُ٘ ٍضالً إرا اٍزيل اىؼشاق صبسٗخًب أٗ اىجضائش ٍضالً فجئالٍنبُ ظشة فشّغب ػربَ اىجضائش مَب ٗاُ ٗج٘د اىْ ط مهضشٗح ػظَٞهخ فيٞهظ
ٍِ حقٌٖ أُ َٝزينٕ٘ب ٗإُ ٍِ حقٌٖ اىغشة ) اىحص٘ه ػي ِٔ ٞثبىضَِ املطي٘ة ٗثبىنَٞخ املطي٘ثخ ٗٝؼزربُٗ ٕهزٓ اىهضشٗح اىْ هط ) صائهذح ػيه ٚاىؼهشة

ٕٗ ٜاىز ٜمّ٘زٌٖ مَب ٝؼزقذ اىغشة أّ ُٔ أخطأ ثبملبظٍ ٜغ إعشائٞو فينُٝ ٜن ش ػِ خطٞئز ِٔ رجبٓ إعشائٞو ٗمٞف رؼبٍهو األملهبُ ٍهغ اىٖٞه٘د فؼيٖٞهٌ أُ ال

ٝغَح٘ا ىيؼشة ثأُ ٖٝذدٗا أٍِ إعشائٞو ٍٕٗ ٜغؤٗىخ ىيذفبع ػٌْٖ ثنو اى٘عبئو ْٕٗبىل أٝعبً حغبثبد ربسٝخٞخ ىذ ٙاىغشة رجبٓ اىؼشة ٍْزُ اىقهذً

ألُ اإلعالً ٗاّزشبسِٓ ٍٗب ّشأَ ػُْٔ ٍِ ٍ بٕ ٌٞأخالقٞخ ىخذٍخ اإلّغبُ ٍٗب ّجغَ ٍِ اىؼشة ػيَب يف مبفخ شؤُٗ اىحٞبح ٗرأصري رىل ػيه ٚاىؼهبىٌ اىغشثهٜ
ٗاىؼ٘اىٌ األخش .ٙفٞق٘ىُ٘ إُ ػي ٚاىؼشة أُ َٖ٘ ٝا أٌّٖ ط٘ائف ٍز شقخ ٗىٞظ أٍّٔ ٗػي ٌٖٞأُ ٝغيَ٘ا ثحق اىغهشة ثهبىْ ط ٗاالػهرتاف ثئعهشائٞو ٗإُ

ىيغشة رص٘س ٝؼزرب أُ اىؼشة غري إّغبّٞني ٗأٌّٖ ال ٝغزحقُ٘ أّ٘ ٛع ٍِ اىش قخ ٗال ٝيٞق ثٌٖ إال اىزأدٝت ٗاىزذٍري ٗاىؼذٗاُ ٗأُ د ٌْٖٝاإلعهالً )

إسٕبث ٜحز ٚاىْخبع ٗأٌّٖ غري قبدس ِٝقٞبدح أّ غٌٖ ٗاٍزالك ّبصٞخ اىؼيٌ ٗاىزقذً ٗأفعو ٍب ػربٗا ػِ رىل يف اى٘قذ اىحبى ٕ٘ ٜاىؼذٗاُ ػيه ٚاىؼهشاق
اىزأسٝو  -اىحعبسح ) ٍٗب ُٝؼبّ ِٔٞاىشؼت اىؼشاق ٜا ٍِ ُٟدٍبس ٗخشاة ٍٗحبٗىزٌٖ اىنجريح إلٝجبد اىصشاع اىطبئ ٗ ٜاىقٍ٘ٗ ٜإػبدرْهب ٍضيَهب ٝق٘ىهُ٘ إىل

ػصش اىقشُٗ اى٘عطٗ ٚىنِ خغئ٘ا فييؼشاق ٗاىؼشة ٍبض ػشٝق ٗرؼشض اىؼشاق إىل غضٗاد ػرب اىزبسٝو ٗميٖب ىٌ رذً ٗعْٖٞط اىؼشاق ٍِ جذٝذ طبملهب

ف ِٔ ٞسجب ٌه شجؼبُ آٍْ٘ا ثبهلل ٗسع٘ى ِٔ ٗارخزٗا ػٖذًا ػي ٚأّ غٌٖ ثَ٘اصيخ اىجٖبد ٗاىْعبه إىل أُ ٝزحقق اىْهصش اىؼظٞهٌ ٍٗهب اىْهصش إال ٍهِ ػْهذ اهلل

اىؼضٝض اىحنٗ ) ٌٞعٞؼيٌ اىز ِٝظيَ٘ا أٍُْ ّٛقَيَتٍ ْٝقيجُ٘ ) .

ص١١

حعبة اٌشؼت
ظٍّبْ اٌشؼجٟ
 أفبدد ِظبدز ِٛثٛلخ أْ اٌظساع ػٍٙٔ ٝت املبي اٌؼبَ ثطس٠مخ ِٕظّخ ِٓ لجً ِعزشبزِ ٞىزت اٌؼّ ً١املبٌى ٛ٘ ٟاٌر ٞحدا ثطبزق ٔجُ اٌؼجدد اهلل ِد٠دس
ِىزجٗ اىل رمد ُ٠اظزمبٌزٗ ثؼد خالفٗ ِغ طبدق اٌسوبث٠ٚ ٟبظني ِج١د ٚثبِس اٌغضجبْ ٚرٙد٠دٖ ثىشف اٌؼٍّ١دبد اٌططد ح اٌدز٠ ٟمد َٛثٙدب ٘دإ ء ٌزٙس٠دت
اِٛ٤اي اىل اٌطبزج ٚثأظّبء ألبزثٚ ُٙأزّبء ألبزة ٚثطبٔخ املبٌىٚ ٟذٌه ػرب املظسف اٌؼسالدٌٍ ٟزجدبزح ٚثأيط١دخ ِدٓ أرجبػدٗ ٚهدسوب ٗ ٘ٚد ٛثٛاثدخ ٌزٙس٠دت
اِٛ٤اي ٚرحٍٙ٠ٛب ٌزّٔ ً٠ٛشبطبد اٌؼظبثبد ٚامل١ٍ١ش١بد املعٍحخ يف املعزمجً ٚخسٚج ِٓ ُٙاٌعٍطخ ٘ٚسثٚ ُٙاٌسِص اٌزجدبزٌٙ ٞدرا املدظسف ٚ )TBIردُ
ػربٖ ٚػرب هجىخ اٌؼّالء ٚاٌصثب ٓ هساء ػمبزاد يف اٌطبزج ٚئلبِخ أوثس ِٓ طفمخ رجبز٠خ ٌزٙس٠ت إٌفط ٚث١ؼدٗ اىل جٙدبد ٚهدسوبد يف اظد١ب ٚأٚزثدب ٚػدرب
اٌفسع اٌس ١عٌٙ ٟرا املظسف يف ثغداد ٠ٚؼًّ ٘إ ء اٌٍظٛص ا ْ رحذ هؼبز ظسلخ ٚرٙس٠ت اورب ِب ّ٠ىٓ ِٓ اِٛ٤اي رحدعجب ٌٙدسٚث ُٙخدبزج اٌؼدساق )
ث١دَ أْ ذزاع اٌشؼت اٌطٍ٠ٛخ ظزالحمٚ ُٙاِٛ٤اي املٙسثخ إّٔ٠ب ذ٘جٛا ٚحٍٛا ٠ ٌٓٚفٍزٛا ِٓ لجضخ حعبة اٌشؼت اٌؼبدٌخ  ٌُٚرمزظس ػٍّ١بد رٙس٠ت اِ٤دٛاي
يف ظً املحزٍني ٚػّال ٚ ُٙئهبػز٤ ُٙثشغ ػٍّ١بد اٌفعبد املبٌٚ ٟاإلداز ٞػٍ ٝاملظسف املشبز ئٌ ٗ١أػالٖ ٚهدجىخ ػّال دٗ فٕٙبٌده اٌؼد٠دد ِدٓ املدظبزف يف
اٌؼساق ٘ ٟا ْ٢جصء ِٓ أػّبي ِّٚبزظبد رٙس٠ت اِٛ٤اي ٚرطس٠ت إٌفٛض يف ئطبز اٌٙجّخ اٌفىس٠دخ ٚاٌؼٍّ١دخ املدشج٘ٛخ ٌزددِ ِٕظِٛدخ اٌم١دُ ا٤خالل١دخ
ٚاٌرتث٠ٛخ ٤ثٕبء هؼجٕب اٌؼسال ٟثٙدف اظزدزاج ضؼبف إٌفٛض ٚاظزمطبثٌ ُٙزٕف١ر يب٠بد ٚأ٘داف اظزطجبز٠خ ِس٠جخ ٘ ِٓٚ ..رٖ املظبزف أ٠ضب :
ِ ظسف اٌٛزوبء  ٌٗ :فسٚع يف املحبفظبد اٌغسث١خ ٚاٌٛظط٠ٚ . ٝمدَ ٘را املظسف رع١ٙالد ثمظد اظزمطبة ثؼض إٌبض ٚزثط ُٙيف ذُِ ِبٌ١خ رحم١مب
٘٤داف ثؼ١دح ئضبفخ اىل املغس٠بد املبٌ١خ ٠ٚؼٛد يف ٍِى١زٗ ٌٍؼّ ً١احّد اٌجٍج. ٟ
ِ ظسف اٌجالد ٠ٚ:ؼٛد يف ٍِى١زٗ ٌٍؼّ ً١اٌحى٘ٚ ُ١را املظسف ِّٛي ِٓ ئ٠ساْ  ٌٗٚفسٚع داخً اٌمطس  ٌٗٚيف ث ٚد فسع أ٠ضب .
 هسوخ ا٤ط١بف ٌٍظ فخ يف ثغداد اٌىسادح :ثادازح املدػ ٛظ١د فسحبْ اٌ١بظسٚ ) ٞئخٛأٗ  ُِٕٙٚاملدػ ٛػّبد )  ٛ٘ٚطبحت ِىزت ػمبز ظبثمب ٚوبْ ٚو١ال
ٌد ٜا٤جٙصح ا١ِٕ٤خ ئضبفخ اىل جّغ املؼٍِٛبد ٚرٙس٠ت اِٛ٤اي ٚئ٠ظبٌٙب اىل اٌطبزج ٠ٚم َٛثٙرٖ ا٤ػّبي وً ِٓ حج١ت اٌىج١دعٚ ٟاملددػ ٛازاض حج١دت ِد٠دس
ٔبد ٞاٌظ١د  ِٓ ٛ٘ٚأرجبع اٌؼّ ً١اٌجٍج٘ٚ ٟرا ِؼسٚف ثؼاللزٗ ثد اٌشسوبد اإلظسا ١ٍ١خ ) ٚذٌه وٍٗ ِدسرجط ثبٌددٚز اإلجساِد ٟاٌدرٍ٠ ٞؼجدٗ اٌؼّ١دً احّدد
اٌجٍج ٟيف رطس٠ت اٌجٕ١خ اٌزحز١خ يف اٌؼساق ثدػُ ئ٠سأٚ ٟثب هرتان ِغ ػّالء ئ٠ساْ ٚثزٕع١ك وبًِ ِغ حصة اٌؼّ١دً اٌطبٌجدبٔٚ ٟثبٌم١دبَ ثدبٌزفج اد اٌزدٟ
رعزٙدف أثٕبء هؼجٕب ِٓ املدٔ١ني ٚاٌشسطخ ثمظد ئثبزح اٌفزٕخ اٌطب ف١خ ئضبفخ اىل رشى ً١فسق ا يز١ب د يف ثغدداد ٚاملحبفظدبد ٚلدد أٚودً جدصء ِدٓ ٘درٖ
ا٤ػّبي اىل ػٍ ٟاٌحبرُ ٚئخٛأٗ ٚاٌر ٞهىً حسوخ ظ١بظ١خ ِٕحسفخ رعّ ٝحسوخ ا ظزمالي اٌٛطٕ ) ٟاٌزحمذ ثّب ٠عّ ٝرجّغ أً٘ اٌؼدساق ) اٌدرٚ ٞزثدٗ
املدػ ٛخبٌد اٌربع ) ػٓ ػدٔبْ اٌدٌ٠ٚ ) ّٟ١سأض ٘رٖ اٌحسوخ املدػ ٛأثِ ٛؼسٚف ) ودس ُ٠اظدّبػ ً١اٌصٚثؼد٠ ٟدعىٓ اٌفٍٛجدخ ) ٚاملددػ ٛػّ١دد ف١دظً
اٌصٚثؼٚ )ٟاٌر ٞأد ٜدٚزا ئجساِ١ب يف ايز١بي ٚاػزمبي اٌىث ِٓ اٌٛطٕ١ني ٠ٚدػّ ُٙاملدػ ٛطفبء اٌدٔ ٓ٠بج ٟاملؼ ) ٟٕ١اٌر٠ ٞعىٓ أثد ٛيس٠دت ٌٙٚدُ ازرجدب
ِجبهس ِغ اٌؼّ ً١احّد اٌجٍج ٛ٘ٚ ٟاٌساػٚ ٟاملّٛي ٌٙرٖ اٌشجىخ اٌز ٟرم َٛثب٤ػّبي املشج٘ٛخ ثبٌٕٙت ٚا يز١بي ٌٚ ..ىٓ ػ ْٛ١أثٕدبء هدؼجٕب املجب٘دد ظدزىْٛ
ثبملسطبد ٌ٤ٚ ُٙػّبٌ ُٙاملشٕ١خ طبي ا٤جً أَ لظس ٚاْ يدا ٌٕبظسٖ لس٠ت .
 زح ُ١اٌؼى ٍٟ١ز ١ط ِب ٠عّ١٘ ٝئخ إٌصا٘خ ) رغط١خ ٌطضٛػٗ ٌصِسح اٌؼّ ً١املدبٌى ٟزا ٠زدعرت ػٍد ٝاخزالظدبد ٚرٙس٠جدبد وجدبز ِعزدشبزِ ٞىزدت
املبٌىٚ ٟزا ٠زحدس ػٓ وشف هجىخ يف داخً اٌعج ْٛرمجض اِٛ٤اي اٌطبز خ ِٓ اٌعجٕبء إلخساج ِٓ ُٙاٌعجٓ  ُِٕٙٚاملحىِٛني ثأوثس ِٓ ػدشس ظدٕٛاد
٠ ٛ٘ٚؼٍُ أْ ٘رٖ اٌشجىخ ِسرجطخ ِجبهسح ثّىزت اٌؼّ ً١املبٌى ٟاٌر ٞأٚػص ٌٗ ثبٌزدظس ٠ثدأْ ا٢ثدبز ٌ١دعذ ِّٙدخ ٚيد ِطصٔٚدخ ثدشىً طدحٍِّٙٚ ١دخ
ِٚؼسضخ ٌٍعسلخ ٌزرب٠س ظسلخ ِٛظفِ ٟىزت املبٌى٣ٌ ٟثبز ٚرٙس٠جٙب ٚث١ؼٙب يف اٌطبزج ٚ ..يدا رطٍغ اٌشّط ػٍ ٝحساِ١خ ِىزت املبٌىٚ ٟأ ٓ٠املفس ؟؟؟
 لبَ ِعإٚي وج ) ثب ظزحٛاذ ػٍ ٝهحٕخ وج ح ِٓ اٌىِٛجٛ١رساد ِٓ اٌىّبزن يف ِٕ١بء أَ لظس يف اٌجظسح ٚاٌز ٟادػذ اٌحىِٛخ ا ِ٤و١خ أٔٙب هدحٕزٙب
ٌٍطالة يف ِحبفظخ ثبثً ٚثّجبٌغ طب ٍخ ِمسٔٚخ ِٓ أِٛاي إٌفط اٌؼسالِ ِٓ ٟب ٠عّ ٝطٕدٚق رّٕ١خ اٌؼساق ) ٘ٚىرا ٘ٚت اِ ِ٤ب ٍّ٠ه ٌٍعساق ثبظُ
اٌطٍجخ ٌٚى٠ ٟغط ٟاملبٌى ٟػٍ ٝشِ ٍٗ١يف اٌٍظٛط١خ املعّ ٝثبملعإٚي اٌىج لبَ ثاٌغبء اٌشحٕخ ٌٍّمبٚي ػفٛا املعٛؤي اٌىج ) ٚيدا ٠مزض أثٕبء هؼجٕب ِٓ
٘إ ء طغبز إٌفٛض ِٓ اٌٍظٛص اٌىجبز فّبي اٌشؼت ٠شٛز ) وّب ٠مٛي املثً اٌشؼج ٟاٌؼبِ ٟاٌؼسال. ٟ

ص٢١

٠ذاً ٚادذج

يف ِجاتٙح ثمافح اٌٙذَ ٚاٌرخش٠ة
عٍّاْ ػثٛد اٌخفاجٟ
ٛ٠اصً ِؼٛي اٌرخش٠ة ػٍ ٝجثٙةح اٌقمافةح ٚاٌةفذافح ٚامػة َ
٘ذِٗ ٌٍثٕاء اٌقمايف ٚاٌرؼثةٚ ٞٛامػ ِةٚ ٟاٌةز ٞتة١ذذٗ ثةٛسج
اٌثؼث يف اٌؼشاق ٚػٍّ١اخ ِطاسدج ٚاػرماي ٚاغر١ةاي اٌةفذف١
ػٍ ٝأتذ٘ا ٚلذ اترذػ ٛضةذُ٘ احذىّةح اٌخاصةح ق ٌمّؼٙةُ
ٚاضطٙادُ٘ ٚدشِِ ُ٘ٛةٓ أ ٞدّا٠ةح ػةف سفة ِةا أعةّٖٛ
لأ ْٛدّا٠ح اٌفذف ١ق ٚاٌز ٞذشذق تٗ ط ً ٠ٛتؼ ِذػٟ
ذّق ً١اٌةفذفٚ ١تةاٌفافك ِةغ اٌةغؼ ٟاحذّةٌٍ َٛفة ا ١اخ
احشث٘ٛح ِٕٙٚا لٕاج اٌذشج ػشاق ق اٌر ٟسادةد ذجٙةذ ٔفةغٙا
يف ذٕظ ُ١إٌذٚاخ اٌقماف١ح اٌثا غح اٌر٠ ٟشاسن فٙ١ا ِةا ٘ةة
ٚدب ذذد ػٕا ٓ٠ٚاٌةشؼش اٌةشؼث ٟق  ٚتةؼش اٌرفؼٍ١ةح ق ٚ
اٌشؼش اٌؼّٛد ٞق  ٚاٌخط ٚاٌضخشفةح ق ٚاٌفٕة ْٛاٌرةشى١ٍ١ح
ِٚا اىل رٌه ِٚذر٠ٛةاخ ٘ةزٖ إٌةذٚاخ وٍٙةا اأمة ا ػٍةٝ
اٌشؼش اٌؼشت ٟاألصٚ ً١اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌؼّ لةح ٚاألدب اٌؼشتةٟ
األصٚ ً١اٌف٠ٚج ٌقمافح ااعر ب ٚااغفاب ٚاٌرٙره ٚذغفٗ١
اٌفىش اٌم ِٟٛاألصٚ ً١اٌقمافةح اٌٛطٕ١ةح ٚاٌم١ِٛةح ٚااتةفاو١ح
األصةٍ١ح ٌٚىةةٓ عةة١ز٘ة اٌضتةةذ جفةاء ٚعةة١ثمِ ٝةةا ّ٠ىةةث يف
األس .

فٍرخشط األتٛاق احأجٛسج
عاٌُ عؼ١ذ اٌجثٛسٞ
ِغ ذفاػذ جٙاد احٕاضٍ  ٚففا ً احماِٚح اٌثاعٍح احٛدذج ذذد ٌةٛاء جثٙةح اٌجٙةاد
ٚاٌرذش٠ش ٚاٌخ ص اٌٛطٕ ٟذرةفاػذ إٌغّةاخ إٌةشاص ٌاتةٛاق احةأجٛسج يف ِذاٌٚةح
تا غح ٌرش ٗ٠ٛصٛسج احجا٘ذٚ ٓ٠اٌما ذ األػٌٍٍ ٝجٙاد ٚاٌرذش٠ش اٌشف١ك احجا٘ةذ ػةضج
اتشا٘ ُ١اٌذٚس ٞاألِ اٌؼاَ ٌٍذضب اٌشات يف خٕادق اٌؼض ٚاٌجٙاد يف دة ٠رةغىغ
عمط احراع يف ِٛاخري اٌٍ٠ٚ ً١غخش ْٚتؼ اٌف ا ١اخ احأجٛسج وّا ٠ذةفً يف ِةا
٠غّ ٝلٕاج اٌشأٌ ٞفادثٙا احذػِ ٛشؼاْ ِٚا أدسان ِٓ ِ٘ ٛشؼاْ اٌزٔ ٞؼشفٗ ٔذٓ
أتٕاء ػشريج اٌجثٛس األصٍ١ح ٠ٚؼشفٗ أتٕاء تؼثٕا إِؼةح ِغّةٛسج وةاْ ٠شعةا ِٙةاٞٚ
اٌغٍٛن احٕذشف ٠ٚذػ ٝاٌؼًّ ػٍ٘ ٝاِش اٌفذافح ٚامػ َ وّذراي صةغري اعةرفاد
ِٓ احشاسوح يف ػٍّ١اخ ااترضاص ٚاٌغشلح اٌر ٟدٌٛرٗ ِؼاسضاً ق فجاء يف اثش دتاتةاخ
احذرٍ ِٚؼٍ َٛتُ ستمٗ أتٕاء ٔ ٜٕٛ١د دةاٚي اػرة ء تةشفح تٕا٠ةح ِذةافظر.. ُٙ
ٚصاس ِغ امِؼاخ ػ ٛا تّا ٠غِّ ٝجٍظ إٌٛاب  ِٓٚثةُ عةشق ِةا عةشق ٌريفؼةٛا
ػٕٗ ِا ٠غّ ٝتاٌذفأح فخشج تٍغأٗ اٌغٍ١ط ِذػً١ا دػةُ احماِٚةح ٚاٌةر٘ ٟةِٕ ٟةٗ
تشاء  ،يف راخ اٌٛلد اٌز٠ ٞذافغ ف١ةٗ ٠ٚةفس احّاسعةاخ امجشاِ١ةح ٌٍٕظةاَ ام٠شأةٟ
ٚاٌرذخً ام٠شأ ٟاٌغافش يف اٌؼشاق ٚساح ٙ٠شف تّا ا ٠ؼشف ِرذٕ١اً وً تاسدج ٚٚاسدج
ٌإلعاءج ٌٍثؼث ِٚجا٘ذِٚ ٗ٠ا ٠غِّ ٗ١ذسعر ُٙق اٌر ٟصةٕؼد اٌؼةشاق ٘ٚة ٟاٌرةٟ
تٕد اٌؼشاق اٌز ٞا ٠ذشص ػٍ ٗ١اٌ ا ؼ ْٛأِقاي ِشؼاْ اٌز ٞا ٔش٠ةذ أْ ٔةٕضي اىل
ِغرٛاٖ اٌٛض١غ تأ٠ح صفح ٚطٕ١ح ٌٚىٓ خاطثرٗ ٚادػ ٖٛأْ ٠ىا ػٓ ٘زا امعفاف ألٔٗ
٠ذػ ٟاأرّاء ٌٍؼشريج اٌر ٟأرّ ٟإٌٙ١ا  ..اٌٍ ُٙتٍغد اٌٍ ُٙفأتٙذ .

اٌؼذٚأاخ ام٠شأ١ح
ذرجذد يف اٌزوش ٜاٌق ث ٌؼذٚأ ُٙاٌغاتُ
دغ

لاعُ اٌشواتٟ

٠رٛاصً اٌمفا ام٠شإٌٍّٔ ٟاطك اٌذذٚد٠ح يف عفخ جثً لٕةذٚ ً٠تةشذسج ٚجِٛةاْ
ٚع١ذواْ ٚغري٘ا ِّا ذغثة تذشق احضاسع ٚاٌثةغاذ ٚاٌغاتةاخ ٚذٙجةري اح ةاخ ِةٓ
اٌؼٛا ً ٚلرً اٌؼششاخ ِٓ اٌؼشالِ ١ةٓ أتٕةاء تةؼثٕا اٌىةشد ٞيف دة ساح جة ٚصج
اٌؼٍّ١ة احةةاٌىٚ ٟاٌطاٌثةةأ٠ ٟةةفس٘ ْٚةةزٖ ااػرةةذاءاخ ٠ٚةةفف ْٛذةةغٍ١ط األضةةٛاء
امػ ِ١ح ػٍٙ١ا تاحثاٌغاخ امػ ِ١ح ِقٍّا ٠فس ْٚذفش٠ذاخ اٌغفري ام٠شأ ٟتّماضاج
اٌؼشال ١اٌز٠ ٓ٠شف  ْٛاٌرذخً ام٠شأ٠ٚ ٟؼةذ٘ٚا تاألعةٍٛب اٌذتٍِٛاعة ٟاحمثةٛي
ػٍ ٝدذ ذؼثري ػٍ ٟصٔذ ٞاألد٠ة ٌى٠ ٟؼف ػٓ ٚا ٗ ألٍ٘ٗ ام٠شأِ ١شجؼاً إ٠ا٘ةُ
ػٍ ٝدػُ ذشت١ذٗ تذٌٍّ ٠ةاٌى .. ٟت١ة أذ أْ اٌؼةشال ١ااصة ء ٚاحجا٘ةذ ٓ٠األتطةاي
٠غرٍِ ّْٛٙؼأِ ٟجاتٙةح اٌؼةذٚاْ ام٠شأة ٟاٌغاتةُ يف روةشاٖ اٌق ثة يف ِجاتٙةح
ااػرذاءاخ ام٠شأ١ح اٌجذ٠ذج ٚإجٙا ِذاٚاخ ااعرثادح ام٠شأ١ح ٌٍؼشاق يف إػمةاب
اٌٙضّ٠ح األِريو١ح احذ٠ٚح ٘ٚشٚب اٌمٛاخ اٌمراٌ١ح األِريو١ح احذرٍح ٚعٕ١رفش اٌشؼة
اٌؼشال ٟاٌثطً ػٍ ٝجثٙح أػذا ٗ وٍٙا تارْ اهلل .

ص٣١

َماتح انغهطح
عش سجثاً  ..ذش عجثاً ..
أخش إتذاعاخ أصالو عهطح االحرالل  ..أَٓى اعرخذيٕا عٛف االجرثاز انصذا ٔانشٓاداخ املضٔسج  ..يٍ اجم االعرحٕار عهىٗ سااعىح انُماتىاخ انٕطُٛىح
راخ انراسٚخ املجٛذ ٔ ..كًا حذز نُماتح األطثاء ٔاذحاد انحمٕلٛني  ..كاٌ انذٔس يثٛراً ألعشق َماتح سااذج يف انمطش إال َْٔ ٙماتىح املحىايني انعىشالٛني ترىى
اجرثاز انغٛذ ظٛاء انغعذ٘ َمٛة املحايني نهًشج انثاَٛح ٔ ..اعرخذاو انرضٔٚش تأتشع صٕسِ يٍ اجم إحىالل انُمٛىة ( انربٚكى ٙانحىانٔ ٙيجهىظ إداسج
انُماتح انطفٛه ٙانحانى تااليرٛاصاخ ٔانذعٕاخ ٔانغفشاخ ٔانرًغح تأكراف يٍ ٚغًٌٕ ٔصساء املُطمح انخعشاء .
َٔرٛجح نزنك عمذ املكرة انذااى الذحاد املحايني انعشب دٔسذّ األٔىل نعاو  0202يف ترئخ انعشتٛح يف انفىةج يىٍ  02 -01ذًىٕص  0202ذحىد عىعاس
انذتاع عٍ انحشٚح ٔانٕطٍ حك يمذط نكم يٕاطٍ عشتٔٔ ٙاجة يفشٔض عهٔ ، ّٛيٍ تني يا جاء يف تمشاخ ٔلشاساخ انثٛىاٌ انخرىاي ٙنهىذٔسج أعىالِ عىٍ
انعشاق املحرم يا ٚه: ٙ
ساتعاً  :انعشاق :
ٚراتع اذحاد املحايني انعشب انرطٕساخ انشاُْح يف انعشاق ٔانر ٙذغرٓذف يف يجًهٓا ذحمٛك األْذاف األعاعٛح نهًششٔع األيشٚك ٙيف انعشاق يف انًُٓٛىح
عهٗ يمذساذّ انُفطٛح ٔعهخ انعشاق عٍ أيرّ انعشتٛح ٔ ،تٗ ْزا انصذد ٚؤكذ املكرة انذااى عهٗ يٕالفّ املثذاٛح انثاترح ٔانر ٙذرًثم يف :



املطانثح تئَٓاء انرٕاجذ انعغكش٘ األجُث ٙتكم صٕسِ ٔأعكانّ يٍ جًٛع األساظ ٙانعشالٛح ٔذطانة انحكٕياخ انعشتٛح تعذو االعىةاف تحكٕيىاخ يف
ظم االحرالل .



إداَح يا ٚغًٗ انعًهٛح انغٛاعٛح ٔكم يٍ ٚرعايهٌٕ يعٓا تاعرثاسْا األداج انغٛاعٛح نهًششٔع األيشٚك ٙيف انعشاق .



االنرضاو تذعى يششٔع املمأيح انعشالٛح تاعرثاسِ انغثٛم االعةاذٛج ٙالعرعادج انعشاق يٕحذًا ٔلًٕٚا ٔعشتًٛا ٔ ،تٗ ْزا انىصذد ٚحى ٙاملكرىة انذااىى
املمأيح انعشالٛح ٔيا حممرّ يٍ إَجىاصاخ ذاسٚخٛىح أنحمىد انٓضًٚىح تاملىششٔع األيشٚكى ٙيف انعىشاق ٚٔ ،طانىة املكرىة انىذااى انحكٕيىاخ انعشتٛىح
تاالعةاف تًششٔعٛح املمأيح انعشالٛح  ،كًا ٚطانة انمٕٖ ٔانفصاام انٕطُٛح انعشالٛح االنرفاف حٕل يششٔع ٔطُ ٙدًٚمشاط ٙنرحشٚش انعشاق ٔإعادج
تُااّ ٚعع املمأيح ٔثماترٓا يُٓاجاً نهرحشس يٍ االحرالل .

ٔٚؤكذ املكرة انذااى :



عهٗ ٔحذج انعشاق أسظًا ٔععثًا ٔيؤعغاخ  ،كًا ٚؤكذ عهٗ عشٔتح انعشاق ُٚٔ ،اعىذ كىم أتُىاء انىشعة انعشالى ٙانٕاعى ، ٙذجُىة انعىٕدج إىل أجىٕاء
انحشب انطاافٛح ٔانعشلٛح يف ظم األٔظاع انصعثح انر ٙتشظرٓا َرااج االَرخاتاخ انربملاَٛح األخريج انر ٙأستكد حغاتاخ كم االارالتاخ ٔ ،تانىذتاع
عٍ ٔحذذّ انٕطُٛح ٔستط انطاافٛح ٔاملزْثٛح انغٛاعٛح عًهًٛا كًا ستعٓا تٕع ّٛانٕطُ ٙاَرخاتًٛا ٔ ،أٌ ٚهرف حٕل خٛىاس املمأيىح ٔ ،أٌ ٚعًىم عهىٗ
إعماغ انعًهٛح انغٛاعٛح ٔأطشاتٓا داخم انعشاق ٔخاسجّ .

ص٤١


عهٗ رفضّ نكم االرفبلٛبد ٔانضغٕط األيزٚكٛخ عهٗ انذكٕيخ املٕانٛةخ ٔانمةٕٖ اناٛبةةٛخ انةةزٚكخ ع انةًهٛةخ اناٛبةةٛخم انزايٛةخ
انًُٓٛخ األيزٚكٛخ عهٗ انةزاق ثةد االَاذبة انةاكز٘ االضطزار٘ .



دعةى مٛةبر املمبٔيةخ ع انةةزاق ثبعزجةبرِ ان ٛةبر
عهٗ دعٕح كةم انذكٕيةبد ٔكةم انمةٕٖ انةةةجٛخ ع انةٕرٍ انةزثةٔ ٙانةةبنى اإةةدي ٙم
االةرتارٛج ٙإَٓبء االدزدل ٔانمضبء عهٗ كم َزبئجّ ٔرداعٛبرّ م ٔكم يذبٔالد رًس ْٕٚخ ٔاَزًبء انةزاق عزٔثزّ.



داَزّ عًهٛبد انمزم ٔاإثبدح انزٚ ٙزةز
ٔرُٓى .
انةزالٛ

ٔاملٓجزٚةٍ



عهٗ رفضّ نةًهٛخ انةشل اناٛبة ٙنجةض انمٕٖ انةزالٛخ ٔانز ٙرذٕنذ
اناٛبةٛخ انز ٙر ةٗ يٍ ٔسَٓب ٔيكبَزٓب اناٛبةٛخ دامم انةزاق .



عهٗ يٕلفّ انزافض نكم انزدمدد اندٔنٛخ ٔاإلهًٛٛخ ع شةٌٔ انةزاق م ٔٚطبنت املكزت اندائى ٚزاٌ ٔةبئز انجٓبد اإلهًٛٛخ ٔاندٔنٛخ ثةبدرتاو
اناٛبدح انٕرُٛخ نهةزاق م ٔانزٕلف عٍ انزدمم ع شةَّٔ .



داَخ انزدمم اإدار٘ نهذكٕيخ انةزالٛخ املُز جخ ع ظم االدزدل ع اَز بثبد َمبثخ املذبي انةزالٛخ دٛش اةزجةدد ْٛئةخ االتزاةبس عةدداً يةٍ
كجبر املذبي يٍ انرتشخ م ْٕٔ يب ٚزفضّ املكزت اندائى ثبعزجبرِ رمٛٛدًا نذزٚخ انزأ٘ ٔانةمٛدح مبصخ نةصدٔرِ يةٍ ْٛئةخ شةع شةزعٛخ رةازًد
ةهطبرٓب يٍ ةهطبد االدزدل .

نٓب املٕارٌُٕ انةزال ٌٕٛم ٔاملطبنجخ ثزٓٛئةخ انرةزٔو ٔانةاجم املةدٚةخ

عةٕدح انُةبسد

فةز

ةدح ثٛد اناهطخ املٕانٛخ نددزدل م نزصفٛخ دابثبرٓب ية انمةٕٖ

ٔيٍ ث أْى انمزاراد املُٓٛخ ٔانزُرًٛٛخ انز ٙار ذْب ارذبد املذبي انةزة رجبِ يٓشنخ اَز بثبد َمبثخ املذبي
انةًٛهخ انابفز فٓٛب ْٕ رةهٛك عضٕٚخ َمبثخ انةزاق انذبنٛخ ٔأدَبِ َص انمزار :

انةزالٛ

األمعح ٔرةدمم انةاهطخ

" لزر املكزت اندائى رةهٛك عضٕٚخ َمبثخ انةزاق انذبنٛخ ثةد انزدمم اإدار٘ شع املةزٔع ع اَز بثبد انُمبثخ انةزالٛخ ٕٚو . " 0202/9/9

ص٥١

هوَ الشـَّرَفُ املطعونُ قد جا َء يثأرُ
ؿـث َعـح ٌ ىـِ .. ُ٠اىــيـَّـُٔ أمـثَـ ُغ
عدْ َ
ٍَ َ
أسع ُغ
ــلَ ٍا ٍاىـَدْ َّٗ ،ـَشيـُلَ
َٗشـََ ُ
َ
ظـلَ َٝط٘ ٛاى ََ٘خُ غـَٞـَّا ًشـِعاتَٖا
ٗأع ُ
َٗٝـَْـشـُـ ُغٕـا ّـَشـْـغا ً َٗال ذـَرـَفـَـطــ َّ ُغ
َّٗـَٖـغاكَ ٍا ػاال ٍٞ ..ـإـُٖـَُا ىـَٖــا
َعفٞفٌ عي ٚاىشـُّـطآُٗ ..اىطـِّٞـُِ أد ََ ُغ
َٗىـِيشـََّؾ ِفٍَ٘ ٜجـ َ ْٞـٖـَِا أىـفُ تـا ِعق ٍ
ـ٘ ُع
َٗىـَـٞـال ً قــَْـاصٝــ ٌو َٗ ،تـَـ ْض ٌع ٍـُْـ َ ِّ
أٍـا ٗاىـظ ٛأعـطـاكَ أؿـَٕ ٚـِـثـاذـِٔ ِ
َٗأعؿ ٚعيـَٞلَ اىـفـُيـْـلَ ٗاىَا ُء ٝـَؼسـ َ ُغ
ا١عض م ُّو ا١عض ِشإَدْ ٗجُٕٖ٘ـا
ىـَ٘
ُ
ٖـغٝـْـلَ ٝـٍَ٘ا ً ذـُطـَٖـَّـ ُغ !
فـَثاىـَا ِء فّ ٜـ َ َ
ٍَعـَدْ ؿـَثعـَح ٌىـِ..ُ٠غاىـُ٘ا َٗ ،صٍَـَّغٗا
َٕٗـَضُّٗا َٗ ،ؿـَضُّٗا ٗ ،اؿرـَثَضُّٗا َٗ ،فـَجـَّغٗا
ع٘ا عي ٚتغـضا َص ؿـ َ ْٞـال ًٍِ اىــ َّضتَٚ
َٕٗـِٞـ ُ
ٝـُيـَضِّغ ُدـَر ٚاى ًّ
صشـْ ُغ َٝجـْؤ ُع
صشـْ َغ ٗ ،اى َّ
عـاٗٗا عَيـَٖٞـا..قـَطـ َّ ُعـٕ٘ـا َٗ ،ؿـ َ َّ٘عٗا
ذـ َ َ
قـاب اىـْـَّاؽ ِدـ َ َّؼا ًَٗ ،تـَرـ َّ ُغٗا
َٗدـ َ ُّؼٗا ِع َ
ىـَٖـا مـ ُ َّو فـَجـْـغ ٍ ف ٜػَ ٗاٝــا صُعٗتــِٖــا
جـََاجـ ِ ٌُ مـاّـَدْ ف ٜصُج ٚاىـيـَّٞو ِذـُْذـ َ ُغ
ب َٗ ،ذـَْـْشـ َ ُغ
ذـُـضَدـْ ِغجـُٖا غـَغث ٚاىـنـِال ِ
اؽ ذـَْـظــ ُ ُغ
ذاج َغٕا اىـضِّٝـضاُُ ٗ ،اىـْـ َّ ُ
ٍَ ِ
ؿـَـال ًٌ عـي ٚتـَغــضاص ٗ ،اىــيـَّـُٔ أمـثـَــ ُغ
َٗتـَغــضا ُص ٍاػاىـَدْ ذـُعـاصَٗ ، ٜذـَصثـ ِ ُغ
ذـُيـ َ َْـيـ ِ ٌُ ف ٜأدـشـائـِٖـا اىـغـَٞـْع َ مـُيــَّـُٔ
َٗٝـا َٗٝـْيـَٖـٌُ ٍـِِْ غـَٞـْظـِٖـا ٝـَـ٘ ًَ ٝـ َ ْؼأ ُع !
صثـ ِ ُخ اىـثـ َّ َغٙ
َٗٝـا َٗٝـْيـَٖـٌُ ٍِِ ؿـاعـ َ ٍح ٝـ ُ ْ
طغ ِج اىْـَّضٙ
ؿَٞـرص ِغسَُ٘
ا١عض عِ قـ َ َ
َ
َ
ـطــ ُغ
َ
ذـ
ً
ض
اىـــ
ُ
ـح
َ
ـ
ٞ
ـ
غـ
إال
ء
ٍـا
ال
ٗ
َّ
َ
ِّ ُ ْ ِ
َ
َ ْ َ
ة اىـ ََشـؼُُٗ إط ٝـَرـَفـَجـَّـ ُغ
ع
اىـغـ
ٕـ٘
َ َ ُ
َ
ٕـ٘ اىـشـ َّ َغفُ اىـ ََطـعـُُ٘ قـَض جا َء ٝـَثـؤ ُع
َ
ا١عض ذـَغيَٗ ٜذـَؼفـ ُ ُغ
ا١عض
ٕٜ
دَِٞ
ُ
ُ
َ
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ط أتـْذـُـ ُغ
ذـَـثــُ٘ ُع تـَغامــٞـٌِ َٗ ،ذـَـْـْـقـ َ ُّ
ق ٕـظ ٛمـ ُ َّو ٍَِ أٗجـَـ ُغٗا تـِٖـا
فـَرـُغـْ ِغ ُ
ق ٕـظ ٍَِ ٛعـَيـَٞـٖـا ذـَجـَثـ َّ ُغٗا
َٗذـُذـْ ِغ ُ
أعض هللاِ  ..أٗ ٌع َٗ ،ؿـُ٘ ٍَ ُغ
ا١عض
ٕٜ
ُ
ُ
َ
ا١عض إٔيـُٕ٘ا أ ُتـِٞـضُٗا َُٕٗ ،جـ ِّ ُغٗا
ٕٜ
ُ
َ
أعض أعـَـ َّؼٕـا
غ
اىـثــا
ٌ
غدـ
ذـ
ىـ
ِْ
ِ ـٞـَِ
ٌ
َٗ َ َ َ َ
َٗقـــا َص ؿـــَغاٝــإــا ّـُثـ٘ســَظ ُّـُصـ َّ ُغ !
َ
ذـؤعٝـز عـ ِ َّؼج ٍ
ٗأعؿ ٚتـِٖـا اىـَـَْـص٘ ُع
ٝـَظـ َ ُّو ىـِٞـًَ٘ ِاىــضِّٝـِ ِ تـــاّـِٞــ ِٔ ٝـُظ مــ َ ُغ !
ٝـَظـ َ ُّو اىـعـغاقـٞـُّـَُ٘ إسـْـ٘اَُ أ ُسـْـرـِٖـٌِ
َٗذـَثـقـ ٚغـَـ٘اىـِٞـٖـٌِ ٍـَض ٙاىـضَّٕـْ ِغ ذـُْـْ ِظ ُع
تــاب عـي ٚغـَٞـْ ِغ إٔـْـيـِٖـا
إطا قــ ُ ِغعـَدْ
ٌ
ؼَ
ـاك ٍـَ٘خٌ ٝـ ُ ٍْجـ ِ ُغ!
أغـ َ َّو ٍَِِ اىـشـُّـثـ ّ ِ
فـَقـُـ ْو ىـِيـظ ٛىـِيـٍ ُ٠ا ػا َه ؿــاصعا ً
ٞـف تـَْ ٜؿـاؿـاُ َ ٝـَْ ََٖٝٗ ٚـؤٍـ ُ ُغ
تـِــ َ ِ
مـثـٞـغج ٌ
ذـَظ َمــ َّ ْغ  ،فـََا ٍَـ َّغخْ ؿـِْـٞـٌِ
َ
َٗظـَٖـْ ُغ تـَْـ ٜؿـاؿـاَُ ٍاػا َه ٝـَقـْطـ ُ ُغ
ـغٓ ُ
فـَإُْ ذـَـ ُل أٍـغٝـنـا ذــُقــ َ ِّ٘ ًُ ظـَٖـْ َ
فـَنـٌَ قـ َ ْثـ َو أٍغٝـنـا أغـا ُعٗا ٗأصْتـَـغٗا
ٕـ ٜا َُٟأٍـغٝـنـا ػَ عـاّـِفـُٖـا ٕـُـْــا
َ
تــِؤٝـْض ٛاىـعـغاقـٞـِّـٞـِ ٗ ،اىـيــَّٔ ُ أمـثـ َ ُغ
َٗٝـَجـغَٗ ٛفـ ٜأثــ٘اتـِٔ ِاىـْــَّا ُع ذـَــْعـ َ ُغ
َٗ ٍِِ سـَيـْـفـِٔ ِذـَجـغٍ ٛـُــ ُ ٌ
ثـٞـغج ٌ
٘ر مـ َ َ
ىـَٖـا ف ٜاىـعـِغاق ِا َُٟصـَ٘خٌ َٗ ٍِـْـْثـ َ ُغ
إطا َٕٗـ ِ َُـ٘ا أَُّ اىـذـُــَٞـَِ قـَض اّـرـَٖـٚ
فـََـِِ مـ ُ ِّو ٍَـظتـُ٘ح ٍدـُــَٞـٌِ ؿـَـٞـَظٖـ َ ُغ !
داٗىــُ٘ا ٍَــْ َخ اىـرـَّ٘اعٝـز ِ مـُيــِّٖـا
َٗإُْ
َ
فـَثـَغـضا ُص تـاِّـٞـٖـا ؿـَـٞـَثـقٝ ٚـُــَـطـ ِّ ُغ !
َٗتـاّ ٜط ُعإــا شــَعـثـُٖـا َٗظـََٞـ ُغٕـا
َٗمـِثـْ ُغ اىـعـِغاقـٞـِّٞـِ ٗ ..اىــيــَّٔ ُ أمـثـ َ ُغ

ص٦١

دّ٠مشاع١خ آخش اٌضِٓ  ..ثّٕبعجخ ِبسص ْٛرشى ً١حىِٛخ جذ٠ذح
د .أث ٛفشاط  /املبٔ١ب
إْ وبْ ػٍ ٟأٔب  ،فٍُ أطذق ِٕز اٌ َٛ١األٚي  ،أْ ال دّ٠مشاع١خ ٚال ثغ١خ  ،ال يف ِٙٛ٠ب ٚال ثؼذ٘ب عبملب االحزالالد جبصّخ ػٍ ٝأسع اٌؼشاق ٕ٘ ..ابن رمبعاُ
ٔفٛر ٔؼُ ٕ٘ ،بن ِٓ ٠غّغ ٠ٚش٠ذ أوضش ِٓ حظزٗ ٔ ،ؼُ ٕ٘ ،بن ِٓ ٠حبٚي أْ ٍ٠ؼت خبسط إٌض ٚخبسط ِاب ِىزاٛة ِٚماغٔ ، َٛؼاُ  ،أِاب احا اَ إسادح

اٌشؼت ٚوٍّزٗ  ،فال ٚأٌف ال  ..لٍٕب ِٕز اٌ َٛ١األٚي ٚ ،حز ٝلجً االٔزخبثبد  ،أْ ِب ع١زحمك ِ٘ ٛب ٠ش٠ذٖ األِش٠ىبْ ٚ ،اٌ١أ َٛماٛي إرا ٌاُ ٠زحماك ءا، ٟ

فزٌه ِب ٠ش٠ذٖ األِش٠ىبْ أ٠ضبً  ،اٌال ِٛلف ِ٘ٛ ٛلف ٠ ،ؼٕ ٟيف ِغضاٖ ٘ ٛػذَ اٌزٛطً ٌش .. ٟاٌغ١بعخ ٌ١غذ رخذ سًِ  ،ثً ٘ ٟلشا ح ِٛضاٛػ١خ ،
ٚحغبثبد ٚالؼ١خ ملؼغ١بد ٚالؼ١خ ٕ٘ ،بن إساداد أجٕج١خ ٚ ،األِش٠ىبْ ُ٘ أوضش٘ب لاٛح  ،اٌنإشاي األِش٠ىا ٟثٛعاؼٗ اعازذػب ِاب ٠اغّ ٝثاش ١ظ اٌاٛصسا

ٕ٠ٚمؼٗ ثٙذٌخ ػٍِ ٝمبعٗ ٠ٚ ،أِشٖ ثبالعزمبٌخ  ..األِش٠ىبْ ٠ؼٍّا ْٛأْ ٌ١اغذ ٕ٘ابن دٌٚاخ يف اٌؼاشاق  ،فٙاُ ٠ؼشفاِ ْٛاب ٘ا ٟاٌذٌٚاخ ِٚاب ٘ا ٟأسوبٔٙاب

ِٚغزٍضِبرٙب ٌ ،زٌه ٔمٛي أٔ٠ ُٙؼشف ْٛأْ ِب يف اٌؼشاق اٌ١ٌ َٛ١ظ دٌٚخ ثبملؼٕ ٝاٌذعزٛس ٞاٌمبٔ ٟٔٛثً ٕ٘بن أرفبق ِظبٌح ثني ل ٜٛال رحذ٠اذ ٚال إعابس

لبٌٔٙ ٟٔٛب  ،أرفبق ػٍ ٝرذِري اٌجالد ٘ٚؤال ٠م ِْٛٛثبملّٙخ ٌمب ِٕبفغ ِبد٠خ  ،لجضٛا اٌنض األُ٘ ِٕٙب ٌٚ ،ىٓ ٠جذ ٚأْ ٕ٘بن فظٛي ٌُ رزُ ثؼذ.

اٌششعخ يف اٌجالد  ٟ٘ٚ ،املىٍفخ ثزغج١ك اٌمٛأني ٚحّب٠خ األِٓ االجزّبػ ٟ٘ ، ٟػجبسح ػٓ ػظبثبد ثذسجخ ِؼٕ١خ ِٓ اٌزٕظٌٚ ، ُ١ىٓ ال ػاللخ فّ١ب رم َٛثٗ
ثبٌمبٔٚ ْٛال ثبمل١ٕٙخ املغٍى١خ ٚ ،اٌن١ش ٘ ٛارحبد ِ١ٍ١ش١بد ٚ ،اٌؼشاق ثأعشٖ ٍِؼت ملظبٌح خبسج١اخ ٚداخٍ١اخ  ،اٌاملابْ ال ٕ٠ؼماذ  ،اٌىزاً اٌاملبٔ١اخ ٘اٟ

أءىبي ٘الِ١خ ملغّ١بد الزضزٙب ظشٚف خبسج١خ ٠ ِٓ ،حىُ اٌؼشاق  ..ال أحذ ٘ ٛ٘ٚ ..زا ٘ ٛاملغٍٛة.

يف اٌجذ ءغجٛا أعّب ٚاجزضٛا أخش ، ٜصُ أػبدٚا اٌفشص ٚ ،أٌ َٛ١غّغ أْ اٌخالف لذ دة ثني أعشاف اٌىزً ٔفغٙب ٚ ،األعجبة ٘اِ ٟآ عا١ؼغِ ٟآ ..؟
ٚأ ٞأٚساق عزٕىشف ..؟ ِٚ ،ب ٘ ٟطالح١خ اٌمبدَ ..؟ ٠ ً٘ٚحك ٌٗ أْ ٠مٍت دفبرش األِظ ..؟ ِٚبرا ٌ٘ ٛجذ سٚا اح اٌفاغبد ..؟ فٙاب ٘اُ أعاشاف ّ١ٌٚاخ

اٌٍئبَ ٠ززوش ْٚفنأح اٌ َٛ١فمظ أْ طالح١بد س ١ظ اٌٛصسا رنؼً ِٕٗ دوزبرٛساً  ،ثً ٠ٚظجح ٘زا ٘ ٛاملؼغً ٌحً األصِخ .

عّؼٕب أْ ال حىِٛخ لجً سِضبْ  ،أ ٞأْ رشى ً١حىِٛخ ٘ ،زا إْ رشىٍذ  ،عٛف ٌٓ ٠زُ لجً ءٙش ٔٚظف ِٓ اٌٚ ، َٛ١حز ٝثؼذ رىٍ١ف اٌىزٍاخ اٌفاب ضح ،

ال ٠ؼٕ ٟأْ اٌغش٠ك ِّٙذح ٌؼشاق ِضد٘ش  ..أِب يف اٌغبحبد املنبٚسح  ،ف١جذ ٚأْ األِٛس رزغبسع ٚرزذ٘ٛس  ،اٌىً يف ِأصق ٠ٚزٍم ٝاملغبسق ػٍ ٝأَ سأعٗ ِّ ،ب
لٍت املخغظ سأعًب ػٍ ٝػمت  ،يف أفغبٔغزبْ ٠ؼبٔ ٟاألِش٠ىبْ ِب ٠ؼبٔ ، ْٛح١ش أػزا ٘زا اٌشٙش  / ٗ١ٌٛ٠رّٛص  ٛ٘ ،أواضش اٌاشٛٙس دِ٠ٛاخ ( 66لز١اً ،
ٚيف ٌجٕبْ رٙذد عٙشاْ ثزساػٙب ٕ٘بن إرا أخزد اٌؼذاٌخ ِنشا٘ب ٠ٚ ،جذ ٚأْ األِش ال ٠زؼٍك ثحً يف ِىبْ ٚاحذ  ،ثاً ِزؼٍاك ثٙازٖ اٌذسجاخ أ ٚرٍاه ثغبٌٚاخ

اٌغؼبَ وٍٙب ١ٌٚظ ثمشص اٌؼغً اٌؼشال ٟفمظ ٚإْ وبْ أء ٝٙاٌنٛا اض ٚ ،اسعاشا ِ ْٛ١ٍ١آ ِاأصق ٢خاش  ..أعاشاف اٌزحابٌف املاشؤ َٚإرْ يف ٚسعاخ !..

ٚعٙشاْ ِزؼجخ ٘ ٟرش٠ذ أْ رجزٍغ ٌمّخ أوا ِٕٙب  ،ثني ّ٘ َٛداخٍ١خ يف اٌنٕٛة ٚاٌشّبي ٚ ،يف اٌخبسط  :يف أفغبٔغزبْ ِٚ ،غ سٚع١ب ٚ ،يف اٌشأْ إٌ، ٞٚٛ
خٛ١ط اٌٍؼجخ ثذأد رضؼف ٚ ،أصالِٙب يف اٌؼشاق ثذأٚا ٠زؼبٌ ْٛػٍٙ١ب ِٚ ،شجؼ١خ فمذد ع١غشرٙب ١٘ٚجزٙب ثغجت ءىٛن يف طحخ ِٛالفٙب ِ ..ب اٌؼًّ ؟

اٌؼبٌُ ٠زغب ي  ..ملبرا وً ِب ٠ذٚس ..؟  ً٘ٚوبْ وً ٘زا ضشٚس٠بً ..؟

ًِٛ٠ب ع١زأوذ اٌؼشال ْٛ١أٔ ُٙخذػٛا يف وً ءٚ ، ٟأْ أِٛاٌ ُٙاعزمشد يف ثٕٛن أٚسثب ثّٕ١اب ٘اُ ٠زٍاض ْٛثحاشاسح اٌاظ١ف  ،ثاً أْ وبِاً صاشٚر ُٙلاذ
عشلذ  ٟ٘ٚيف ثبعٓ األسع ِٚ ،ب اعزٍّ ٖٛوبْ ِض٠ذ ِٓ اٌضحب٠ب ِٚض٠ذ ِٓ اٌخغب ش ٘ ،زا ِب ٠ذفؼٗ اٌاشؼت اٌؼشالا١ِٛ٠ ٟاًب ٠ ،فماذ إٌابط أػاضا ، ُٙ
ح١ش ٠زّضق ثٍذ وبْ ج٘ٛشح اٌششق األٚعظ ٚ ،ثؼذ ٘زٖ اٌغٕني اٌغٍ٠ٛخ  ،ع١زّغه اٌشؼت اٌؼشال ٟثٛحذرٗ أوضش ِآ ر ٞلجاً ٚ ،أْ ٚػاٛد املحزٍاني

ٚأرٔبث ٌُ ُٙرىٓ ع ٜٛأضغبس وٛاث١ظ  ،ع١ىٌ ْٛىً ٘زا أجً حز٠ ٝمض ٟاهلل أِشاً وبْ ِفؼٛال.

ص٧١

اى٘طِ اىعشثٍ ٍِ ٜقض عبٝنظ  -ثٞن٘ ئىل املقض األٍشٝنٜ
دّ .ضاس  /دٍشق
ٍِ ٝذبٗه قشاءح خشٝطخ اىجغشافٞخ اىغٞبعٞخ ىنضري ٍِ اىجيذاُ اىعشثٞخ قشاءح ٍزأّٞخ  ،ال ثذ أُ ٝظٞجٔ اىجزض ملزب ر٘اعٖزٔ
ٗع٘دٕب أطال منٞبّبد سعَٞخ أخزد دذٗد اىذٗىخ املعرتف ثٖب عيٍ ٚغز٘ ٙاىعالقبد اىذٗىٞخ.

ٍزِ رذزذٝبد رزغزٖذفٖب يف

ٍٗشد ٕزا اىجض أُ اىذٗه اىعشثٞخ ى٘دذٕب رقشٝجب ٍغزٖذفخ ث٘دذح أساػٖٞب ٍِٗ قجو ق٘ ٙرعَو عٖذٕب ٍزِ أعزو ئػزعبف اىجيزذاُ اىعشثٞزخ ٍْٗز ئقبٍزخ
رنزالد عٞبعٞخ ٗرعَو ملْ قٞبً ٍْظٍ٘خ أٍِ قٍ٘ ٜعَبع ٍِٗ ، ٜأعو رذقٞق رىل ٝظبس ئىل اعزَبد ٍشبس ٝىيزقغ ٌٞعي ٚأعظ عشقٞخ مَب ٝذظو يف
شَبه اىعشاق ٗاملغشة اىعشثٗ ٜاىغ٘داُ  ،أٗ ألعجبة دْٞٝخ ٍٗزٕجٞخ مَب ٘ٝاعٔ اىعشاق ٕزا اىخطش ٗمزىل املَينخ اىعشثٞخ اىغع٘دٝخ ٗدٗه عشثٞخ أخش، ٙ
أٗ ألعجبة عٞبعٞخ ٗاقزظبدٝخ رشرجط ثز٘ص ٝاىضشٗح ٍٗذاخٞو اىجيذ ٍِ صشٗارٔ اىطجٞعٞخ.
ْٕٗب ّش ٙاىعشاق دبػشا ثق٘ح يف ٍشبٕذ اىزقغ ٌٞمبفخ ع٘اء ألعجبة عشقٞخ أٗ دْٞٝخ أٗ ٍزٕجٞخ أٗ عٞبعٞخ  ٍِٗ ،املعشٗف أُ فنشح رقزغ ٌٞاىعزشاق ئىل
صالس دٗه ىٞغذ ٍِ ثْبد أفنبس ّبئت اىشئٞظ األٍشٝن ٜع٘صٝف ثبٝذُ ٗاىز ٜػَْٖب ٍششٗعٔ اىزز ٛأقزشٓ اىنّ٘غزشط عزبً ٗ 2002ئُ مزبُ ريزري ٍيزضً
ىإلداسح األٍشٝنٞخ  ،ثو مبُ ٍششٗعب طشٝخ أدساط ٗصاساد اىخبسعٞخ ىيذٗه املٖزَخ ثبىشأُ اىعشاقٗ ٜدٗسٓ عشثٞب ٗئقيَٞٞب ٍٗذ ٙقذسرٔ ق٘ح أٗ ػزعاب ٗ ،مزبُ
دافٞذ ثِ ري٘س ُ٘ٝسئٞظ ٗصساء ئعشائٞو قذ سعٌ ٍعبىٌ خطخ اىزقغٍْ ٌٞز عبً ٍ 1492غزْذا عيّ ٚج٘ءاد ٗأعبطري ٖ٘ٝدٝخ عِ دٗس ثبثو يف ٍزغزقجو
ئعشائٞو ٍعزربا اىعشاق ٗثظشف اىْظش عَِ ٝذنٌ فٗ ٕ٘ ٔٞسٝش ثبثو ثظشف اىْظش عَِ قبً ثبىغج ٜاىجبثيٗ ، ٜرٌ اىنشف عِ ٍششٗ ثزِ ري٘سٝزُ٘
ألٗه ٍشح عبً ٗ ، 1411اىز ٛمبُ ٝشٍ ٜئىل رقغ ٌٞاىعشاق ئىل صالس دٗه  ،مشدٝخ يف اىشَبه ٗعْٞخ يف اى٘عزط ٗشزٞعٞخ يف اىجْز٘ة ٗ ،عزجق ىيشئٞزظ
اىشادو طذاً دغني أُ دزس ٍِ اثعبد ٕزا املخطط ٍٗشاٍ ٔٞعبً  1432يف أخطش ٍشادو دزشة اىضَزبّ ٜعزْ٘اد ثزني اىعزشاق ٗئٝزشاُ  ،أ ٛأُ اىزقزبءا
املظبىخ ٗاىْ٘اٝب قذ دظو ثني ئعشائٞو ٗئٝشاُ  ،فنالَٕب ٝشٝذ سؤٝخ اىعشاق ػعٞاب ريري قبدس عي ٚدَبٝخ أٍْٔ اى٘طْٗ ، ٜثبىزبى ٜعٞنُ٘ دْٞزاك أػزعف
ٍِ رٖذٝذ األٍْني اإلعشائٞيٗ ٜاإلٝشإّ ٍِٗ ، ٜزٓ اىضاٗٝخ ّغزطٗ ٞػ اىٞذ عي ٚأعجبة امل٘قف اإلٝشاّ ٜاىزؼبريط عيز ٚاالئززالف اى٘طزْ ٜاىعشاقزٜ
( املجيظ األعي ٚىيض٘سح اإلعالٍٞخ ثشنو خبص ) اىزّ ٛشأ ٗرشعش يف ئٝشاُ ثذاٝخ عقذ اىضَبّْٞبد ٍِ اىقشُ املبػ ، ٜىزجٍْ ٜششٗ فذساىٞخ اى٘عزط
ٗاىجْ٘ة ىريرجط ثنّ٘اذساىٞخ ٍ ئٝشاُ ٗىْٞغيخ ٍ اىضٍِ عِ اىعشاق ٗٝؼٌ اىعشاق ئىل دذٗد اىذٗىخ اإلٝشاّٞخ مَب دظو ٍ ئٍزبسح املذَزشح اىزز ٜمبّزذ
عبطَخ إلقي ٌٞاألد٘اص اىعشث ٜاملذزو ٗاىزَٝ ٛضو يف ئٝشاُ اىذبىٞخ عظت اىضشٗح اىْاطٞخ ٗاىغبصٝخ ٗاىزعذٗ ، ِٝىٞزْبريٌ ٍششٗ فذساىٞخ اى٘عط ٗاىجْز٘ة
ٍ ٍششٗ ئقي ٌٞمشدعزبُ يف شَبه اىعشاق ٗ ،اىالفذ أُ قشاس اى٘الٝبد املزذذح ثاشع قشاس دظش اىطزرياُ ثزني اىخطزني  31ٗ 32مزبُ رجزغٞذا ٍإقززب
ىشٜء ٝشاد ىٔ أُ ٝنُ٘ دبىخ دائَخ  ،فَِ املعشٗف أُ شَبه اىخط  31رعٞش ف ٔٞريبىجٞخ مشدٝخ يف شَبه اىعزشاق ٗعْز٘ة اىخزط  32رعٞزش فٞزٔ ريبىجٞزخ
شٞعٞخ ٗ ،رعضش ٍششٗ املجيظ األعي ٚثعذ سفغ عشة اىجْ٘ة اىعشاق ٜىنو ٍشبس ٝاىزازٞذ ٗاىزقغٗ ٌٞمَزب خزغش اّزخبثزبد ٍجيزظ املذبفظزبد يف
مبُّ٘ اىضبّْٝ/ٜبٝش  2004فقذ خغش اّزخبثبد ٍجيظ اىْ٘اة يف آراسٍ/بسط  2010ىيغجت ّاغٔ ٗ ،ىنِ طَ٘ح املجيظ ىزٌ َٝزذ رَبٍزب ثٖززٓ اىْزبئزظ
املعربح عِ ٍضاط اىشعت اىعشاق ، ٜمَب دبفظ ٍششٗ ثبٝذُ ىعبً ٗ 2002اىٖبدف ئىل اىزقغ ٌٞئىل صالس دٗه  ،عي ٚق٘ح دف ٍٞذاّٞخ ثاٝظبه اىعزشاق ٍزِ
اىْبدٞخ اىعَيٞخ ئىل دبفخ اىزقغ ٌٞأٗ ععو ٍظيذخ امل٘اطِ أٍْٞب ٗعٞبعٞب ٗاقزظبدٝب ثانشح اىزقغٗ ، ٌٞم ٜرنزَو أثعبد املزششٗ اإلعزشائٞي ٜاىزز ٛأخزز
اعٌ ثبٝذُ مبُ ال ثذ ٍِ اعزضبسح ّضعخ ٍنبفئخ يف املْطقخ اى٘عط ٚثذضب عِ ٗعبء عٞبعٍَ ٜبصزو ٕٗز٘ اىاذساىٞزخ اىزغْٞخ اىززٝ ٜزشاد ىٖزب أُ رْزشأ يف
ٍذبفظخ االّجبس.

ص٨١

ٚوّب أْ اٌؼزاق ِٛػٛع ػٍِ ٝشزحخ اٌزمظ ُ١فإْ جٕٛة اٌظٛداْ ِزشح أوثز ِٓ أٚ ٞلذ طبثك ٌالٔفظبي ػٓ اٌٛطٓ األَ ٚل١بَ دٌٚخ جد٠دح رٕذر ثٛلٛع
رٛرزاد رثّب طزمزة اٌظٛداْ ٚحٛع إٌ ً١إىل أخطبر اٌجٍمٕخ اٌز ٌٓ ٟرمف ػٕد حدٚد اٌظٛداْ ثً طززجبٚسٖ إىل ألبٌ ُ١أخزٙ١ٌٚ ٜددد ثجد٠دخ يف األِدٓ
اٌجّبػٌٍّٕ ٟطمخٌٚ ،ؼً رجزثخ اٌٛحدح اٌ١ّٕ١خ اٌزٌٚ ٟدد ػبَ  ، 9191رشىً االطزثٕبء اٌؼزث ٟاٌٛح١د ٚإٌمطخ املؼ١ئخ يف ٌ ً١ػزث ٟط٘ٚ ،ً٠ٛدٚ ٟحد٘دب
اٌمبدرح ػٍ ٝرؼش٠ش اِ٢بي ثإِىبٔ١خ رحم١ك ٘دف اٌٛحدح اٌؼزث١خ أطاللب ِٓ ِجدأ طٍ ٛ٘ٚ ُ١رحم١ك اٌٛحدح اٌٛطٕ١خ ٌىً ثٍد ػزث ِٓٚ ٟثُ االٔزمدبي إىل
٘دف اٌٛحدح اٌم١ِٛخ.
وبْ اٌ ّٓ١وغريٖ ِٓ األلطبر اٌؼزث١خ ػح١خ ٌٍّمض اٌرب٠طبٌٔٚ ،ٟىٓ اٌٚ ّٓ١ثإطزار رجبٌٗ حمك حٍّب ػزث١دب ِّٕٛػدب ػٍ١دٗ أْ ٠ثجدذ ٔجبحدٗ ػٍد ٝاألرع،
ٌٚذٌه فمد ٔظز اٌؼزة إٌ ٗ١ػٍ ٝأٔٗ خطٛح وجريح ػٍ ٝاٌطز٠ك ّ٠ىٓ أْ ر١ٙئ األجٛاء إٌفدظ١خ ٚاٌظ١بطد١خ ٚااللزدظبد٠خ ٌاطدٛاد رٛح١د٠دخ أودرب ٚأثؼدد
ِدٕ٘ ِٓٚ ،ٜب ٕ٠ظز اٌىثري ِٓ املزالجني اٌؼزة إىل ٘ذٖ اٌزجزثخ ػٍ ٝأٔٙب رؼجري ػٓ طّٛحٌٙٚ ،ُٙذا أ٠ؼب ٕ٠ظز ْٚثز٠جخ إىل ِٓ ٠ز٠د أْ ٠دؼغ ٔفدظٗ يف
خدِخ ِشزٚع د ٌٟٚوجري ٠زؼد ٜحدٚد اٌٛطٓ اٌؼزث١ٌ ٟشًّ اٌشزق األٚطط اٌىجري ّ٠ٚزد إىل شدجٗ اٌمدبرح إٌٙد٠دخ ٚطدٛال إىل أد١ٔٚدظ١ب ،فٙدً ٘دٟ
ِظبدفخ أْ رزطبثك أ٘داف أػداء األِخ ِغ ِٓ ٠ز٠د أْ ٕٛ٠ة ػٓ أٌٚئه األػداء يف سرع ثدذٚر اٌفزٕدخ رحدذ ئرامدغ ِزٙبفزدخ ال ردظّد أِدبَ اٌٛلدبمغ ػٍدٝ
األرع.
٠ ً٘ٚظؼ ٝاٌجؼغ ٚراء إغزاء اٌظٍطخ اٌشامٍخ فٍٛ١ثٛا ربر٠اب وزت ٌ ُٙرغّب ػٕ ُٙيف ٌحظخ فبطٍخ ِٓ ربر٠خ ٘ذا اٌجٍد ٚاألِخ؟ فحبٌٛٚا رٛظ١دف إ٠جبث١بردٗ
ثؼد أْ رزو ُٙاٌزبر٠خ ٚراء ظٙزٌٖٚ ،ىٕ ُٙحّٕ١ب ظٕٛا أْ اٌٛحدح اطزٕفدد غزػٙب اٌذ ٞرطٌّٙ ٖٛب ،حبٌٛٚا االٔمالة ػٍٙ١ب يف ِٕٙبج أفظبٌ ٟال ٠حًّ أٞ
ِربر ِٕطم ٟط ٜٛاٌزغجخ يف طٍطخ ِؼ ٝػٙد٘ب.
٠زؼبًِ اٌؼزة ِغ رجزثخ اٌٛحدح يف اٌ ّٓ١ػٍ ٝأٔٙب ح١بح جد٠دح ٌزجزثخ ودبدد أْ رّدٛد يف أفدظبي  89طدجزّرب  9199حّٕ١دب أجٙدؼذ رجزثدخ اٌٛحددح
املظز٠خ اٌظٛر٠خ ِٚب ساي أثطبي االٔفظبي ٠حٍّ ْٛػبر رجزثزٚ ُٙاٌذ ٌُ ٞرّحد ٖٛاٌدظٕٚ ، ْٛلدد رد اٌ١ّٕ١د ْٛػٍد ٝأفدظبي  89طدجزّرب ِدزرني ،األٚىل
ثثٛرر ُٙيف  89طجزّرب  9198ثؼد ألً ِٓ طٕخ ٚاحدح ِٓ ػّز االٔفظبي ٚاٌثبٔ١خ ثٛحدح شطز ٞاٌ ّٓ١ػدبَ  9191ثؼدد أْ ِدشق اٌرب٠طدبٔٚ ْٛ١حدردٗ
ٌؼشزاد اٌظٕنيٚٚ ،حدح اٌ٘ ِٓ ّٓ١ذٖ اٌشا٠ٚخ رحزً ِىبٔٙب املزِٛق يف ربر٠خ األِخ ٚػّري أثٕبمٙب ٔٚؼبٌٙب ٌزحم١ك اٌٛحدح.
ّ٠ىٓ أْ رزافك أ٠خ رجزثخ جد٠دح ثؼغ األخطبء اٌظغريح ٕ٘ب ٕ٘ٚبنٌٚ ،ىٓ اٌزد ػٍٙ١ب ٌ١ض ثزؼاّٙ١ب دٚ ْٚجٗ حك ٚاٌؼًّ ػٍ ٝاالطدزؼبٔخ ثبٌادبرج ػٍدٝ
أثٕبء اٌٛطٓ ٌٚ ،ؼً رجزثخ اٌؼزاق رغٕ ٟملٕغ أ٠خ لٛح ِٓ أْ رؼطٌٕ ٟفظٙب حك االطزمٛاء ثبألجٕجٚ ٟثابطدخ إئا ودبْ ِدٓ اٌمد ٜٛاٌد١ٌٚدخ اٌىدرب ٜاٌدزٌٙ ٟدب
ِشبر٠غ ٌٍّٕ١ٙخ ػٍِ ٝظز ٜٛاٌؼبٌُ.
حّٕ١ب رحمك رجزثخ ثز٠خ ٔٚبجحخ ٌٍشؼت اٌؼزث ٟيف ِىبْ ِب فإٔٙب رجؼث ثزطبٌخ ػٍّ١خ ألثٕبء األِخ ثأْ ٘ذٖ اٌزجزثخ إٌبجحخ ِٛػٛػخ رحدذ ردظزف ودً
ِٓ ٠ز٠د االٔزفبع ثٙب ،غري أْ رحزن املظبٌح اٌظ١بط١خ ٌطجمخ ط١بط١خ وبٔذ رحىُ ئاد  َٛ٠يف اٌجٕٛة ٚثدأد رمزٕغ ثأْ ٘ذٖ اٌزجزثدخ ثبردذ رزىدزص
ِغ اٌٛلذ ٚأْ جذٚر٘ب اٌؼّ١مخ ال ّ٠ىٓ أْ رظّح ملغبِز ٓ٠أْ ٠جزثٛا ِؼبرػز ُٙيف ٘دف ِمدص ِٓ ٚسْ اٌٛحدح اٌٛطٕ١خ اٌز ٟرظٍح أْ رىدّٛٔ ْٛئجدب
فز٠دا ػٍ ٝطؼ١د اٌٛطٓ اٌؼزثّ٠ٚ ٟىٓ األخذ ثٗ فّ١ب ٌ ٛخٍظذ إٌٛا٠ب ٚرطٙزد.

٘ذا ٚالغ األِخ املظزٙدفخ ثّظري٘ب ِزح ثفؼً طب٠ىض  -ث١ىِٚ ٛزاد رحذ رأثري املمض األِز٠ى.ٟ

ص٩١

يصطهذاخ ٔيفاْٛى فكسٚح ٔظٛاظٛح
ذٕاصم انثٕزج ذمدٚى ْرِ انصأٚح انر ٙذؼسض ذؼسٚفاخ تثؼط املصطهذاخ ٔاملفاْٛى انفكسٚح ٔانعٛاظٛح املعرماج يٍ يؼني انفكنيس انٕينئُ ٙانمٕينيٙ
ٔاإلَعأَ ٙانر ٙال ذًثم تانعسٔزج ذؼسٚفًا تؼثٛاً َصٛاً ٔإًَا ْ ٙلسٚثح يٍ فكس انذصب ٔػمٛدج انثؼث ٔإظرتاذٛجٛرّ انعٛاظٛح ٔيٕالفّ ٔذطثٛماذٓا  ،تم
ال ػنيٍ يٕلنيا انذنيصب ٔزهٚرنيّ انفكسٚنيح ٔاإلظنيرتاذٛجٛح دد ٔذٓنيدل ْنيرِ انصأٚنيح اق أةُنيان ضمافنيح املُاظنيه انثؼثٛني
أٌ تؼعٓا ٚؼرب ذؼثريا دلٛمًا ٔشاي ً
ٔاملجاْدٔ ٍٚػًٕو انٕيُ انؼسالٔ ٛاملُاظه انؼسب املُاْع نالدرالل تم ٔػًٕو أتُان شؼثُا املجاْد انصاتس ٔنركٍ نٓى خري يؼ يف ظم انرنيوّٕٚ
انفكس٘ ٔانعٛاظٔ ٙانثمايف ٔاإلػالي ٙانر٘ ًٚازظّ املذرهٌٕ ٔػًالهْى يف أتوغ صٕز انرصٛٚا ٔانرعهٛم تًنيا ٚنيعاػد ْني الن ػهنيٗ ذُفٛنير ي ططاذٓنيى
انرديريٚح ظد انؼساق ٔااليح ذنك أٌ فكسَا ٔػمٛدذُا ًْا َرباض يًازظاذُا انعٛاظٛح ٔتًا ُٚري يسٚمًٓا ٔٚهًًٓٓا انؼنيصو ػهنيٗ أٌ ذكنيٌٕ يف املنيعازاخ
انصائثح ٔان ريج نثهٕؽ أْدافٓا انٕيُٛح ٔانمٕيٛح ان ريج ٔيف ْرا انعٛاق انفكس٘ انجٓاد٘ َمدو نكى أٓٚا املجاْدٌٔ انثؼثٔ ٌٕٛأتُان شؼثُا األتني ٙيف ْنيرا
انؼدد يٍ جسٚدذكى املجاْدج ( انثٕزج ) يصطهخ ٔيفٕٓو ( انسٔح انؼستٛح ) د

انسٔح انؼستٛح
انسٔح يجًٕػح ان صائص انؼمهٛح ٔانُفعٛح انر ٙذرعى تٓا أٚح ايح يٍ األيى ٔاملرجهٛح يف زٔح دعازذٓا ٔضمافرٓا ٔفؼهٓا االٚجات ٙيف انؼًهٛح اننيرنيازٚني نيٛنيح
ٔاألْدال انرٚ ٙؼرب ػُٓا دانح انُٕٓض ٔيسٚمح زدٔد أفؼانٓا إشان انرذدٚاخ انر ٙذٕاجٓٓا ٔ ,ذرًٛص انسٔح انؼستٛح ت صائص ذجهد ػرب ذازٓ ٚا اننيطنيٕٚنيم
كانرًعك تاألشن ٙاندائى ٔاالترؼاد ػٍ انؼازض ٔاالذصال توًٕنٛح انُظسج انكَٕٛح ْٔرا يا ٚفعس كٌٕ انجصٚسج انؼستٛح كاَد يٓثط اندٚاَاخ انعًنيأٚنيح
فكاَد ايرُا انؼستٛح ايح انسظاالخ دد كرنك كاٌ يٍ اتسش خصال ٔخصائص االيح انرذه ٙتانوجاػح ٔاإلٚثاز ٔانكسو ٔانرًعك تًثم املذثح ٔانرؼأٌ ٔان ري
ٔاالَفراح ٔاالترؼاد ػٍ انذمد ٔانؼُصسٚح ٔاندفاع دد االظروٓاد ػٍ املثم انؼهٛا دد ٔاملاظ ٙانر٘ ذذٍ إن ّٛااليح ٔذجد ف ّٛضسٔج نٓا ٔلٕج ْٕ اننيصينيٍ اننير٘
ذذممد ف ّٛزٔدٓا ٔاملعرمثم انر٘ ُٚاظم املجاْدٌٔ ٔانرمدي ٌٕٛانؼسب يف ظثٛم تهٕةّ نٛط إال ذنك املعرمثم انر٘ ذعرطٛغ ف ّٛاننيسٔح اننيؼنيستنيٛنيح اٌ
ذرذمك يٍ جدٚد ٔنكٍ تًُٛا ٚذعة انثؼط أٌ ْرا انعري َذٕ ذذمٛك انسٔح انؼستٛح ٚجة أٌ ٚكٌٕ زجٕػاً ْٔثٕياً أ٘ إٚغاالً يف انجًٕد ٔانوكهٛاخ د
ٚسٖ املجاْدٌٔ انؼسب انسظان ٌٕٛاَّ ٚجة أٌ ٚكٌٕ ظرياً دساً صاػداً ٔترؼثري أخس ٚسٚد انفسٚك األٔل ( املدجٍ ) أٌ ٚصم اق انسٔح ػرب األشكال املثنيٛنيُنيح
تًُٛا ٚعهك انفسٚك انثاَ ٙامل يٍ املجاْد انذمٛم ٙانطسٚك انطثٛؼ ٙانصادق ٔذنك تاالَؼراق يٍ كم يا ْٕ جايد يٛد ٔتاظرثازج كٕايٍ اننيذنيٛنيٕٚنيح ٔزٔح
انذسٚح ٔاملع ٔنٛح يف َفٕض انؼسب ٔ ,تًُٛا ٚؼررب انفسٚك األٔل املاظ ٙيُذّ ْٔثح ذكافأ تٓا انؼثٕدٚح ٔانجًٕد ٚسٖ املجاْدٌٔ يف املاظ ٙاظنيرنيذنيمنياق ال
ٚربزِ إال انُعال انصاػد ٔاملٕاْة املُطهمح دد فانسٔح األصٛهح ال ذسجغ ٔال ذٓثط ٔنكُُا َذٍ انرَ ٍٚرمدو َذْٕا َٔسذم ٙإنٓٛا نُهرم ٙتٓا  ،أٌ اذصنياننيُنيا
تسٔح االيح ٔذساضٓا ٚصٚد يف اَدفاػُا ٔٚمٕ٘ اَطاللرُا ٔٚعًٍ ظاليح ٔصٕاب اذجاُْا ٔيعريذُا فال َكٌٕ دائس ٍٚألَُا َكٌٕ ٔاػ أٌ كم شنيٙن فنيٛنيُنيا
ظٛكٌٕ يالئًاً نسٔح ايرُا  ،إَُا ػُديا َُطهك يٍ أظاض ير ْٕ انروثغ تسٔح ايرُا ٔيؼسفح ٔاظذح ألَفعُا ٔنٕالؼُا ٔإدعاض صنيادق تنيذنياجنيرنيُنيا ننيٍ
َكٌٕ ػسظح ألخر أفكاز املصطُؼح ٔاملعرُع ح ٔذمهٛد اٜخسٔ ٍٚإًَا ذأذ ٙأفكازَا يثٛؼٛح ٔيثركسج أصٛهح ٔيجددج ألَٓا َرٛجح نوؼٕزَا انصادق ٔداجرُنيا
انصادلح د
أٌ شؼٕزَا تٓرِ انصهح انمٕيٛح انؼًٛمح تأيرُا ْٕ انر٘ ٚفرخ ػَُٕٛا ػهٗ داظصَا األنٛى ْٕٔ انر٘ ٚسُٚا انرُالط ت ٔالؼُا ٔدمٛمرُا د ْٕٔ انر٘ ٚذًهنيُنيا
يع ٔنٛح االيح ٔتانرانٕٚ ْٕ ٙصهُا اق االَمالب فانُعال انؼًٛك ْٕ انعثٛم اق تؼث انسٔح انؼستٛح انر ٙذجد ذجعٛدْا انذمٛم ٙيف انستط انذ ٕ٘ٛتني
انؼسٔتح ٔاإلظالو ٔت األصانح ٔاملؼاصسج يف انفكس ٔاملًازظح ْٔرا يا ًٛٚص جٓادَا املهذً ٙػهٗ ازض انؼساق تٕجّ املذره األٔتنياغ ألَنيّ ٚنيُنيطنيهنيك ينيٍ
انرؼثري ػٍ انسٔح انجٓادٚح األصٛهح نوؼثُا ٔايرُا ٔانر ٙظرمٕدَا درًا اق انظفس ٔانُصس املث اٌ شان اهلل د

ص٠٢

العملياث الجهاديت للمقاومت العراقيت الباسلت
القيادة العليا للجهاد والتحرير
بشائر جيش الصحابت األبطال لشهر تمىز لسنت ٠٢٠٢

ث

انخاضٌد

انعمهٍت انجٍازٌت

انمكان

1

12/7

حفجٍط عبُة واسفً عهى ٌمط امطٌكًٍ  /حسمٍطٌا َلخم مه فٍٍا

شي لاض حم انهحم

2

14/7

اطالق طاضَخ محُض عهى لاعسة انسنخا َنم ٌعطف حجم انرسائط

محافظت َاسط

3

18/7

حفجٍط عبُة واسفً عهى ٌمط امطٌكًٍ أزث انى حسمٍطٌا َلخم اثىان مىطمت انسجط ممابم انحً
انظىاعً
َجطح أذط

4

19/7

5

اسخٍساف ضحم أمطٌكً بماشفت اضبً جً سفه مع سمُط عسز مه
22/7
لصائف ٌاَن  28مهم فً وفس انُلج إطابت  3مه انمُاث انمحخهت .

6

7

24/7

25/7

لىض احس عىاطط انشطكاث األمىٍت نهحماٌت ( أمطٌكً انجىسٍت )

َازي عكاب انمُطم
ططٌك انظمالًٌَ /
ابُفٍاع

حفجٍط عبُي واسفً عهى ٌمط امطٌكًٍ  /أزث انى حسمٍطٌا َلخم مه
فٍٍا.

انمُطم

حفجٍط عبُي واسفً عهى سٍاضة ضباعًٍ انسفع حابعً نشطكً أمىًٍ
امطٌكًٍ أزث انى حسمٍطٌا َلخم أضبعت أشراص كاوُا بساذهٍا /حم
ضفعٍا مه لبم انمُاث االمطٌكًٍ ذالل ساعخٍه .

ططٌك انسٍاحًٍ مع
انسطٌع /انفهُجً

ص١٢

َض انجٛبٌ انز٘ أطذسرّ لٛبدح لطش انؼشاق
ثًُبعجخ انزكشٖ انثالثني نهؼذٔاٌ اإلٚشاَ ٙانغبشى ػهٗ انؼشاق
حًٍَِ انشَّحِٛىِ
ثِغْىِ ان ّهِّ انشَّ ْ
حِ ْضةُ انجَؼْثِ انؼَشَث ٙاالشْزِشَاكٙ
لٛبدح لطش انؼشاق
يكزت انثمبفخ ٔاالػالو

حذَح رادُ سِعب َنخٍ خَب ِنذَح
أُيخٌ ػ َشثِٛخٌ َٔا ِ
ٔحذح حشٚخ اشرتاكٛخ

ثٛبٌ يف انزكشٖ انثالثني نهؼذٔاٌ اإلٚشاَ ٙانغبشى ػهٗ انؼشاق
انُفٕر ٔانزغهغم ٔانمظف نهًذٌ ٔانمشٖ انحذٔدٚخ اعزئُبف حبلذ نهؼذٔاٌ اإلٚشاَ ٙاملُذحش
ٚب أثُبء شؼجُب املجبْذ
ٚب أثُبء ايزُب انؼشثٛخ انؼظًٛخ
رًش ػهُٛب انٕٛو انزكشٖ انثالثٌٕ نهؼذٔاٌ اإلٚشاَ ٙانغبشى ػهٗ انؼشاق يف انشاثغ يٍ أٚهٕل ػبو  0891ثبنششٔع ثمظف املخبفش انحذٔدٚخ يف انُفط

خطبَطخ

ٔخبَمني ٔصسثبطٛخ ٔيُذنٔ .. ٙيب جٕثٓذ ثّ يٍ سد حبعى ثزحشٚش عٛف عؼذ ٔيٍ ثى انشد انٕاعغ انكجري يف انثبَٔ ٙانؼشش ٍٚيٍ أٚطهطٕل ػطبو 0891
ٔيب رالِ يٍ يؼبسن كجريح ػهٗ يذٖ ثًبٌ عُٕاد حغٕو رٕجذ ثًؼبسن انزحشٚش انكربٖ انز ٙاعزٓهذ ثًؼشكخ رحشٚش انفبٔ يٍ األٔل يٍ شطٓطش سي طبٌ
انكشٚى انغبثغ ػشش يٍ َٛغبٌ ػبو  0899يشٔسًا ثًؼبسن رحشٚش يجٌُٕ ٔصثٛذاد ٔيؼبسن انزٕكالد حزٗ إػالٌ خً ُٙٛرطجطشػطّ كطلط انغطى رطؼطجطريًا
طبسخبً ػٍ اػرتافٓى ثٓضًٚزٓى املُكشح فكبٌ َظش انؼشاق ٔااليخ انؼشثٛخ كهٓب يف انثبيٍ يٍ آة ػبو ٔ 0899اَذحبس انؼذٔاٌ اإلٚشاَ ٙانغبشى .
ٔلذ ػرب انُظبو اإلٚشاَ ٙانفبسع ٙانؼُظش٘ ػٍ حمذِ انذفني ثإعُبد انؼذٔاٌ انثالث ُٙٛانغبشى ثبملزغههني ٔافزؼبل طفحخ انخٛبَخ ٔانغذس ٔيطٍ ثطى دػطى
انؼذٔاٌ ٔاالحزالل يف انؼبو ٔ .. 3112ثبػرتاف جالٔصرٓى يٍ أيثبل اثطحَ ٙبئت سئٛظ انجًٕٓسٚخ انغبثك ٔغريِ ٔيٍ ثطى اعطزطغطالل غطططبء االحطزطالل
األيريك ٙالعزجبحخ انؼشاق ثبنزغهغم ٔانُفٕر اإلٚشاَ ٙػرب فٛهك انمذط اإلٚشأَ ٙاطالػبد ٔعشلخ انُف

انؼشالٔ ٙانزغهغم يف ػظت االلزظطبد انطؼطشالطٙ

ف ال ػٍ ػًبنخ ػظبثبد " ثذس ٔيب ٚغًٗ جٛش املٓذ٘ ٔحضة انذػٕح ٔاملجهظ األػهٗ " انغبفشح إلٚشاٌ .

ص٢٢
ال للوئذى ّالائشٓ
كوا ػرب الٌظام اإلٗشاًٖ الؼٌصشٕ ػي ًضػرَ الرْعؼ٘ح تاحرالل تئرش الكهئَ الٌك ئٖ ّهْا ئلح الائصم الِوذئٖ الئزٕ هئا صال هرْا ئ ا
الحذّدٗح يف شوال الؼشاق يف عكح جثل قٌذٗل ّتشذس ّع٘ذٗهاى ّجْهاى ّغريُا ّها

ّحشق اطضاسع ّالغاتاخ ّالثغاذع ّالزٕ

احثِا هي ذِذري هرئاخ الؼْالئل ّقرئل اطئْااٌع الؼشاق٘ئع

ورد فَ٘ حهْهح اطالهٖ الؼو٘لح ّها ذغؤ حهْهح كشدعراى الؼو٘لح

ود الاثْس .

تل ساح جالّصذِوا ٗاللْى هي أُو٘ح رلك ّٗغوًَْ اطثالغاخ اإلػاله٘ح ألػذاء إٗشاى ّل٘ح ًؼورِن  ،تل ّٗذِذّى أًكئغِن ترربٗئش ذئصشٗحاخ الئغكري

اإلٗشاًٖ الذذٗذ الزٕ ِٗذد الؼشاق٘ع الزٗي ٗشفضْى الرذخل ّالرغلغل اإلٗشاًٖ توااضاذِن ّٗؼاضذّى ه الثئح جئالّصج الٌظئام اإلٗشاًئٖ توئا ٗئغوًَْ
الرؼْٗضاخ توراخ اطل٘اساخ الرٖ عثق ّاى ذربع تِا لِن ػو٘لِن اطاثْس ػثذ الؼضٗض الحه٘ن ّغريٍ هئي ػواللِئن الئزٗي تئاذْا ٗذئاُشّى ػلٌئا تذػوِئن

للغؼٖ اإلٗشاًٖ اطحوْم لراْٗض األهي الاْهٖ يف الخل٘ج الؼشتٖ تل يف الْاي الؼشتٖ كلَ ػرب هحاّلرِن تئاخااق اغلئة أق ئاس ا هئح ذحئد ّاجِئاخ
ّهغو٘اخ هشٗثح هخرلكح ّ .هي ٌُا فأى ٗاظح الؼشاق٘ع األتاج األحشاس كك٘لح تاعرحضاس دسّط ًصش قادع٘ح الؼشب الثاً٘ئح الئرٖ دحئش فِ٘ئا الؼشاق٘ئْى

األتاج الؼذّاى اإلٗشاًٖ توذاتِح اطواسعاخ اإلٗشاً٘ح الؼذّاً٘ح الصاسخح ػلٔ الؼشاق ّا هح الؼشت٘ح .

أِٗا الؼشاقْ٘ى األتاج

أٗرِا الؼشاق٘اخ األت٘اخ

ٗا أحشاس الؼشب ّالؼالن

ها صال اطؼرذّى اإلٗشاًْ٘ى ْٗا لْى ذحالكِن هغ اطحرل األهريكٖ اطٌِضم ّٗخ

ْى هؼَ عئْٗح ّتالرٌئغ٘ق هئغ ػواللِئن اطئضدّجع لِئن ّألهريكئا يف

الؼشاق هي أهثال اطالهٖ ّالحه٘ن ّالصذس ّغريُن لْساثح اطحرل األهريكٖ ػرب ا عرواذح يف ذٌص٘ة هوثل ها ٗئغؤ الرحئالم الْائٌٖ يف سلاعئح

الْصساء ّػرب اعروشاس اطالهٖ أّ هذٖء غريٍ هي راخ الْجٍْ الهالحح لرهشٗظ الرخٌذق ال الكٖ ّإركاء ا قررال ال الكٖ هي جذٗذ ّهحا ئشج إٔ ًكئظ

ّاٌٖ غْ٘س ٗؼول تالضذ هي اطحا صح الؼشق٘ح ّال الك٘ح اطا٘رح .

ُّا ُٖ اإلسادذاى الغاشوراى األهريك٘ح ّاإلٗشاً٘ح هذػْهراى تاإلسادج الصًِْ٘٘ح ذلراٖ ػلٔ دػن الؼو٘ل اطالهٖ ّها دسّا أى ُضٗورِن الهئربٓ ػلئٔ اس

الؼشاق دقد أخش هغواس يف ًؼش ػول٘رِن الغ٘اع٘ح اطخاتشاذ٘ح ُّاُٖ فصالل اطااّهح الثاعلح اطذاُذج ذْا ل دكِا لكلْلِن اطشػْتح اطٌِضهح ّحرٔ

الٌصش اطثع هغرلِوح اطؼاًٖ الهثريج لذحش الؼذّاى اإلٗشاًٖ الغاشن يف ركشاٍ الثالثع .
ّاهلل اكرب ّل٘خغأ الخاعرْى .

اطذذ لشِ٘ذ الحج األكرب الشف٘ق الاالذ

ذام حغع قالذ قادع٘ح الؼشب الثاً٘ح .

اطذذ لشِذاء الاادع٘ح األتشاس ّشِذاء اطااّهح ّالؼشاق ّا هح .

ّلشعالح اهرٌا الخلْد .

قئ٘ئئئادَج قئئ ئئئش الئؼئئشَاق
ههرة الثاافح ّا ػالم
يف الشاتغ هي أٗلْل  ٢٢٠٢م
تئغئذَاد الئوئٌئصئَْسَج تئالئؼئض تِإِرْى الْلَََّ

