عدد أب  ٠٢٠٢ميالدي  /شعبان  ٠٣٤٠هجرية

االفززبح١خ

اسزثّبس اٌفٛص
٘ب٘ ٛفٛص اٌشؼت اٌؼشال ٟاملجني لذ رحمك ثبٔذحبس االحتزت ي
األِريوٚ ٟرششرَ ٚأ١ٙبس صٕ١ؼزٗ اٌؼٍّ١خ اٌس١بس١خ  ،فتٍتمتذ
رىفٍذ املمبِٚخ اٌؼشال١خ وبفخ ٚثفصبئٍٙب املتٛحتذح ٚاملتةاصتخ
ػرب ِسريح جٙبد٘ب املمذط ثزحم١ك ٘ضّ٠خ املحزٍني األِريوبْ
ػٍ ٝاسض اٌؼشاق ثً لٛضذ سوبئض ِتتتزتّتؼتٙتُ االِترب٠تبٌتٟ
اٌشأسّبٌ ٟاالحزىبس ٞاٌز ٞرٍفغ ثغطبء ( اٌؼٛملخ ) ٚثتبْ رٌته
ػٍٔ ٝح ٛجٍ ٟيف االٔ١ٙبس املبٌٚ ٟااللتزتصتبد ٞوتّتب ثتبْ يف
ِمبِٚخ اٌشتؼتت اٌتؼتشالت ٟاٌتجتبستٍتخ ثشتذ أصس املتمتبِٚتخ
اٌفٍسط١ٕ١خ اٌجبسٍخ ٚرشٔح اٌى١بْ اٌص ٟٔٛ١ٙاٌغبصت حت١ت
أْ أزصبس اٌؼشاق ِفزبح إٌصش يف رتحتش٠تش فتٍتستطتني ٚيف
ِتبثٙخ ِخططبد أػذاء االِخ ػٍ ٝسلؼخ اٌٛطٓ اٌؼشث ٟوٍٗ ..
وّب ثذا ٔصش اٌؼشاق اٌؼظ ُ١يف احزذاَ اٌصشاع يف ثٕ١خ إٌظبَ
اإل٠شأ ٟاٌفبسسٚ ٟرصبػذ إٌمّخ اٌشؼج١خ ضذٖ  ،إِتب ػتٍتٝ
صؼ١ذ صٕ١ؼخ املحزٍني اٌؼٍّ١خ اٌس١بس١خ املتختبثتشارت١تخ فتمتذ
أٚصٍٙب جٙبد املمبِٚخ اٌجبسٍخ اىل اٌزششرَ ٚاىل حبفخ االٔٙت١تبس
اٌزبَ ٘ٚزا ِب ثبْ ػرب االٔزخبثبد اٌش٘ٛبء ٚاٌتزت ٟرتىتستشد
حز ٝفٙ١ب شٛوخ اٌم ٜٛاٌطبئف١تخ اٌتؼتّت١تٍتخ إل٠تشاْ ٚثتبرتذ
ِحبصشح ث١مظخ اٌشؼت اٌؼشالٚ ٟرظب٘شارٗ اٌصتببتجتخ ِتّتب
٠مزضِٛ ٟاصٍخ جٙبد اٌجؼ ٚاملمبِٚخ ثإسادح ألٚ ٜٛصبُ اشذ
حز ٝاٌٙضّ٠خ إٌٙبئ١خ ٌٍّحتزتٍتني األِتريوتبْ اٌتز٠تٓ حتضِتٛا
حمبئج ُٙرأ٘جًب ٌٍشح ً١إٌٙبئِٛ ٟوٍني اٌتذٚس اىل ػتّت ئتٙتُ
ِٚشرضلزِٕٚ ُٙسمني بططِ ُٙغ إٌظبَ اإل٠تشأتٌ ٟتزتذِتري
اٌؼشاق ِٚحبصشح ِمبِٚزٗ اٌجبسٍخ ٌٚىٓ ٘ٙ١بد ٘ٙ١بد  ،فمتذ
أمٍت اٌسحش ػٍ ٝاٌسبحش ٘ٚب٘ ٟاملمبِٚخ اٌتجتبستٍتخ رستري
ثخط ٝحث١ثخ يف طش٠ك اسزثّبس اٌفٛص إٌٙبئٚ ٟرحش٠ش اٌؼتشاق
ِٓ سثمخ االحز ي ٚرحتمت١تك استزتمت ٌتٗ ٚست١تبدرتٗ ٚػتضرتٗ
ٚصريٚسرٗ ِٓ جذ٠ذ لتٍتؼتخ اٌتٕتٙتٛض اٌتٛطتٕتٚ ٟاٌتمتِٛتٟ
ٚاإلٔسبٔ ٟاٌحضبس. ٞ

اٌثٛسح

أثٕبء شؼجٕب ٠حزفٍ ْٛثبٌزوش ٜاٌثبٔ١خ
ٚاٌؼششٌٕ ٓ٠صش اٌثبِٓ ِٓ آة ٠ٚح ْٛ١سٚح
ش١ٙذ اٌحج األورب لبئذ لبدس١خ اٌؼشة اٌثبٔ١خ
اٌش١ٙذ صذاَ حسني سحّٗ اهلل
رح١خ إج ي ٚإوجبس
اىل سٚح اٌش١ٙذ اٌجبسً
ثطً لبدس١خ اٌؼشة اٌثبٔ١خ
اٌفش٠ك أٚي اٌشوٓ ػذٔبْ بري اهلل
ٚرح١خ حت ٚػشفبْ ٚاِزٕبْ ٚإج ي
اىل وً شٙذاء
لبدس١خ اٌؼشة اٌثبٔ١خ
ٚاىل وً أثطبي املؼبسن اٌخبٌذح

٘١ئخ رحش٠ش اٌثٛسح رٕٙئ اٌشف١ك
املتب٘ذ ػضح اثشا٘ ُ١اٌذٚس ٞاألِني
اٌؼبَ ٌٍحضة اٌمبئذ األػٌٍٍ ٝتٙبد
ٚاٌزحش٠ش ِٕٚبضٍ ٟاٌجؼ
ٚأثٕبء اٌشؼت ٚاالِخ
ثحٍٛي شٙش سِضبْ املجبسن

ص٢

انرآيس ػهى انثؼس ٔانحصب تغطاء ٔحدج انحصب !!
ٍْصى انمحطاًَ
انثؼس ْٕ صٕزج االيح املصغسج ْٕٔ حانح اَثؼاشٓا انجدٌد يجعداً يف فكس انثؼس ٔػمٍدذّ انسظانٍح ٔيف ذُظًٍّ انجٓادي ٔيًازظاذّ انُعانٍ ح
انجٓادٌح انرً ذجأشخ انعرح ػمٕد ٔػهى ايرداد انٕطٍ انؼستً كهّ ٔلد شٓد انثؼس يُر ٔالدذّ ٔحرى ٌٕيُا ْرا انكصري يٍ ي ح أالخ ان ر آي س
ٔاالَشماق ٔانرشٌّٕ  ،تٍدَ اَّ ظم ػصًٍا ػهى ْرِ املحأالخ انرآيسٌح ٔظم ٔاحدًا يف فكسِ ٔذُظًٍّ ٔيًازظاذّ انُعانٍح يف انكصري يٍ ي ساح م
َعال انحصب إظافح اىل ْجًاخ أػداء االيح انشسظح ظد انثؼس شٓد انحصب انكصري يٍ انركرالخ ٔاالَشمالاخ ٔتؼعٓا كاٌ ٔاظ ؼ اً ٔاَ سغ
فٍّ تؼط انثؼصٍني امل هصني ػرب يحأالخ اإلٌٓاو ٔانرعهٍم ٔنكٍ ظسػاٌ يا آَازخ ذهك االَشمالاخ ٔانركرالخ ٔخسض يُٓا ان ح صب ت دزٔض
غصٌسج ػصشخ حصاَرّ انفكسٌح ٔانؼمائدٌح يصهًا ػصشخ حصاَح انكصري يٍ انؼُاصس انرً ظههٓا املُشمٌٕ ٔاكرعثد يُاػح حدٌدٌح ظد االَشماق
ٔذؼصش ٔػً ظًٍغ املُاظهني انثؼصٍني ت طٕزج اندػٕاخ املظههح نشسذيح انحصب ٔانرً غانثًا يا ذربش يف املُؼطفاخ انصؼثح انرً يس تٓ ا ان ح صب
كًا حصم تؼد زدج انصايٍ ػشس يٍ ذشسٌٍ انصاًَ انعٕداء ػاو ٔ 3691يا حصم تؼد االحرالل يٍ زكٌٕ املحرهني األيريكاٌ ٔأظٓصذٓى امل اتساذٍح
يٍ اظر داو ػُاصس يٍ انرٌٍ نفظٓى انحصب لثم أكصس يٍ أزتؼني ػايًا أٔ يٍ تؼط انؼُاصس امل ثؤج ٔاملُدظح فساحٕا ٌُف ص ٌٕ ظ ً ٕي ٓ ى ظ د
انحصب ذحد يعًٍاخ يعرٓهكح يٍ لثٍم انمٍادج انمطسٌح املؤلرح أٔ اَرحال اظى لٍادج لطس انؼساق أٔ ( ذٍاز املساظؼح ٔان ر ٕح ٍ د د ٔل د زك ة
يٕظح ْرِ انرحسكاخ ػُاصس ْصٌهح ٔيشثْٕح َؤَف يٍ ذكس أظًائٓى الٌ ال حصب نٓى ٔلد افرعح أيسْى ملُاظهً انث ؼ س ك اف ح رر ف ساح ٕا
ٌرٕظهٌٕ تشؼاز ٔحدج انحصب ير رٌٍ يُّ ٔظٍهح نالنرفاف ػهى انحصب ٔانرآيس ػهى ٔحدج انحصب انحمٍمٍح ٔانفكسٌح انرً ػصشذًٓا املًازظ اخ
انجٓادٌح ملُاظهً انثؼس يف خُادق انجٓاد ٔانؼص ػهى ازض انؼساق انطاْسج ٌحدٔ زكثٓى األيني انؼاو نهحصب انسفٍك املجاْد ػصج اتساٍْى اندٔزي
ٔلٍادج لطس انؼساق نهحصب ٔكادزِ املرمدو انرٌٍ لديٕا أكصس يٍ  316أنف شٍٓد ٔيؼٓى يهٌٍٕ َٔصف املهٌٍٕ شٍٓد يٍ أتُاء انشؼة ان ؼ سال ً
حصاو انثؼس انجًاْريي ٔلديٕا ػهى يرتح يمأيح االحرالل شٍٓد انحط األكرب انسفٍك انمائد صداو حعني زحًّ اهلل ٔظثؼح شٓداء يٍ أػع اء
ال ػٍ املحكٕيني تاالغرٍال ٔانرً ٌعًَٕٓا تاإلػداو رر َٔعثح كثريج يٍ كادزِ املرمدو ذصم  % 31لعٕا ش ٓ داء يف ظ ف س ان ث ؼ س
انمٍادج فع ً
انجٓادي املرٕاصم رر يف حني ٌرعكغ املرعكؼٌٕ ػهى أتٕاب انعفازاخ األظُثٍح ٔيٕاخري انرٍّ ٔانعٍاع رر ٔانرٌٍ تؼد أٌ تاَد خٍثرٓ ى زاح ٕا
ٌٕػصٌٔ اىل تؼط انكرثح تانحدٌس شٔزًا ػٍ حصب االَثؼاز ٔظسٔزاخ ذٕحٍد انحصب يشٓسٌٍ ترجستح انحصب ان ُ ع ان ٍ ح ٔش ٕزج ان ث ؼ س يف
انؼساق ٔيشْٕني ملعريذّ انجٓادٌح انساُْح يرٕظهني تثؼط األظانٍة انؼاطفٍح ٔانرؼثرياخ انهغٌٕح ان أٌح يرًْٕني ف ٍ ٓ ا ان م دزج ػ ه ى
ذعهٍم تؼط يُاظهً انثؼس انرٌٍ حفسٔا طسٌمٓى انجٓادي يف انص س ٔزكؼٕا املحرهني ٔحهفائٓى ٔصُائؼٓى ياظني يف ط سٌ م ٓ ى ان ج ٓ ادي
املعهح ٔانعٍاظً ٔانصمايف ٔاإلػاليً ٌُٓهٌٕ يٍ يؼني فكس انثؼس ٔشمافرّ انُعانٍح انُاظجح يٍ ذجسترّ انجٓادٌح  ْٔ ،ا ْ ى نٌ غ ُ ْٕ ا ػ رب
ذصٔدْى يٍ يُٓم انكراتاخ ان اندج نهسفٍك انمائد املؤظط احًد يٍشٍم ػفهك زحًّ اهلل انرً شزػد فكسج انثؼس ٔاالَثؼاز انؼستً انجدٌد يف
أذْاٌ أظٍال املُاظهني انثؼصٍني ٔكرنك اغُاءاخ انسفٍك انمائد انشٍٓد صداو حعني زحًّ اهلل ٔكراتاخ ٔأحادٌس انسفٍك املجاْد ػ صج ات ساْ ٍ ى
اندٔزي األيني انؼاو نهحصب ٔتٍاَاخ انحصب َٔشساذّ انداخهٍح ٔظسٌدذّ املُاظهح انصٕزج ٔظسٌدذّ انداخهٍح ( انصٕزج انؼستٍح د ٔتٍ اَ اخ ٔأدت ٍ اخ
انمٍادج انؼهٍا نهجٓاد ٔانرحسٌس ٔانمٍادج انؼايح نهمٕاخ املعهحح ٔغريْا انكصري ْٔ ،ا ْٕ انثؼس ٌرْٕط ػهى ازض انؼساق ت ح صت ّ امل م أو ان ري
اذعؼد ذُظًٍاذّ كصريًا ػٍ ذي لثم ٔاذعؼد كرنك لاػدذّ انجًاْريٌح ٔانشؼثٍح ٔظًٍعً لديًا ػهى طسٌك انُعال انطٌٕ م ل دزِ امل ح ث ة
ٔػشمّ اندائى ٔحرى ٌحمك االَثؼاز انؼستً انجدٌد ٔذسفسف زاٌاخ انٕحدج ٔانحسٌح ٔاالشرتاكٍح يعههح ازض انٕطٍ انؼستً كهّ ٔانُص س أت داً
حهٍف املجاْدٌٍ انثؼصٍني انفادٌٍ ر

ص٣

املؼمٛي ٚاٌالِؼمٛي يف ِغشح اٌغ١بعخ األِش٠ى١خ
د .ظشغبَ اٌذثبؽ
وزت وثرياً ػٓ املؼمٛي ٚاٌالِؼمٛي يف األدة ٚاملغشح ٚ ،اٌالِؼمٛي يف رٍه املجبالد  ٛ٘ ،ظشة ِٓ األػّبي األدث١خ ٚاملغشد١خ ٠رشاد ِرٕرٙرب اٌرذورٛي يف
صّ ُ١اٌٛالغ املؼمٛي ِٓ والي رٕبٚي فٕزبص ٞال ٠جذٌٍ ٚجؼط ِؼمٛالً ٌ ،فزخ ٔٛافز جذ٠ذح ٌٍف ُٙملشىٍخ ٚالؼ١خ أعزؼص ٝفّٙٙب ٠ٚ ..ذبٚي ػٍّبء اٌغ١ربعرخ
ٚفمٙبئٙب  ،ثذٚسُ٘ أْ ٠جذٚا اٌذٍٛي ملشىالد ٚأصِبد  ٌُٙٚ ،أْ ٠جذثٛا يف املّىٓ ِب ٘ ٛغري ِّىٓ  ،فبٌذثٍِٛبع ْٛ١ع١بعِ ْٛ١ذرتف٠ ْٛؼٙرذ إٌر١رٙرُ
رشجّخ اإلساداد إىل لٛاػذ ٌٙب صفخ لبٔ١ٔٛخ ِمجٌٛخ ِٚذرتِخ ٠ ،غٛص ْٛيف ػّك املشىٍخ دز٠ ٝجذٚا يف صا٠ٚخ ِب دالً ألصِخ ِب  ،لذ رجذ ٚيف ٔظش اٌجرؼرط
ِغزؼص١خ ال أًِ يف إ٠جبد دً ٌٙب ٚ ،اٌذثٍِٛبع ٟثبملؼٕ ٝاٌفٕ ، ٟفٕبْ يف اثزىبس اٌذٍٛي  ِٓٚ ،أجً اٌٛصٛي إىل ٘ذفٗ لذ ٠جذ ٚغبِعبً ثؼط اٌشٟء  ،وّب
ٌٗ أْ ال ٠زوش وً اٌذمبئك املزصٍخ ثّٛلف ِب ٌٚ ،ىٓ ٌ١ظ ٌٍذثٍِٛبع ٟأْ ٠خذع أ٠ ٚغشٚ ،أْ ٠ؼشض ِضا٠ب ١ّ٘ٚخ ٌغٍؼخ فبعذح ِٓ أعبعٙب  ،فف ٟرٌره
ٔٙب٠خ ملصذال١خ ثالدٖ ٚدشف١زٗ اٌغ١بع١خ.
اٌالِؼمٛي يف ػٍُ ع١بعخ اإلِرب٠بٌ١خ اٌجذ٠ذح ( اٌؼٛملخ ) اٌِٛ ٛ٘ : َٛ١لف اٌال ِٛلف ٚ ،ملٓ ٠غزؼص ٟػٍ ٗ١ف ُٙرٌه ٔ ،مٛي  ،ػٕذِب ٠ىرِ ْٛرٓ املرذربي
اٌزغٍ ُ١ثبٌٙضّ٠خ  ،فال ثأط ِٓ اٌّ١ٌٛخ ٚرٛص٠غ اٌٙذا٠ب ٚاٌؼطب٠ب ٚ ،اٌششب ثششاء اٌزُِ ٚصٕبػخ األفالَ ٚدط األلالَ يف عٛق إٌرخربعرخ  /اٌصرذربفرخ ،
ٚاعزغفبي ِٓ ّ٠ىٓ اعزغفبٌٗ ٚ ،رؼغبً ٌٍذمبئك املٛظٛػ١خ  ،فٍ١غشق ِٓ ٠غشق ٕٙ١ٌٚ ،ت ِٓ ٕٙ٠ت  ،فٙزٖ ِٓ صٍت ِجبدئ اٌذّ٠مشاط١خ اٌؼٛمل١خ .
اٌغ١بعخ األِش٠ى١خ ال رٕضع ٔضٚػبً الِؼمٛي ( دغت اٌف ُٙاٌفٕ ٟاألدث ) ٟيف ع١بعزٙب  ،فزٍه أسل ِٓ ٝاٌؼٛملخ املؼزّذح ػٍ ٝاٌىشٚص ٚ ،املبس٠رٕرض ٚاٌرجرالن
ٚٚرش  ،ثً ٘ ٟرزٛعً اٌخ١بي املشظ ، ٟاأللشة ٌٍٍٛٙعخ يف اثزؼبد٘ب ػٓ اٌذٍٛي املؼمٌٛخ اٌٛالؼ١خ ملشىالد ع١بع١خ ٚ ،اٌالِرؼرمرٌٛرخ يف اثرزرذاع درٍرٛي
فٕزبص٠خ ٚ ،املالدظبد اٌز ٟعٕغٛلٙب ٚإْ وبٔذ ٚالؼ١خ ٌذسجخ املشاسح  ،إال إٔٔب ٔٛسد٘ب ٕ٘ب ٌٕثجذ أْ اٌغ١بعخ األِش٠ى١خ صبسد ٍٍِٙٙخ ِٚثريح ٌٍمشف لجً
اٌغخش٠خ  ،يف غ١بة شجٗ ربَ ٌٕٛاِ١ظ ٚل ُ١اٌذ١بح  ،أ ٚإْ شئذ اٌذلخ ِ ،ب رجمِٕٙ ٝب ثؼذ أذدبس ِفب٘ ُ١اٌششػ١خ ٚ ،ػذاٌخ اٌمٛأني  ،يف ػصش اٌرؼرٛملرخ
اٌزّٕ١٘ ٞذ ػٍ ٗ١املصبٌخ األدبد٠خ ٚ ،رالشذ ف ٗ١ششػ١خ املجزّغ اٌذٚ ، ٌٟٚاعزذٛار دٚي ( رزشذق ثبٌذّ٠مشاط١خ ) ػٍِ ٝب ال ٠ذك ٌٙب  ،ررفرشض أسائرٙرب
ٔٚظش٠برٙب اٌغ١بع١خ ثمٛح األعٍذخ املبظ١خ ٚ ،إٌفٛر اٌغ١بعٚ ٟااللزصبدٚ ، ٞع١بعخ األعبط ً١اٌجذش٠خ ٚاٌزفٛق اٌؼغىرش ، ٞعر١ربعرخ ِرزرٕربلعرخ ،
ال إىل اٌغزج اٌجٍٙبء .
رغزذك أْ ٠عذه ػٍٙ١ب ٠ٚغخش ِٕٙب دز ٝاٌؼبٍِ ْٛيف ِجبٌٙب ٚ ،صً ٛ
صشح اٌغفري األِش٠ى ٟيف ثغذاد ٚاملٕمٛي إىل ِشوض اٌٛصاسح يف ٚاشٕطٓ ٚ " ،اُ٘ ِٓ ٠ؼزمذ أْ اٌٛال٠بد املزذذح عٍّذ اٌؼشاق ػٍ ٝطجك ِٓ فعخ ٌرذٌٚرخ
املالٌ ٟاإل٠شأ١خ اٌصف٠ٛخ " ٚ ،اٌ٠ َٛ١ذسن ألً إٌبط روبء  ،ثأْ ِب جش ٜإّٔب ٘ ٛرٕف١ز ٌزخط١ط أعزغشق ٚظؼٗ عٕٛاد طٍ٠ٛخ جذاً  ،اثزذأد ثإٔٙبء فٕرٟ
ِذىُ ٌٍؼٙذ اٌشبٕ٘شب٘ ٟاإل٠شأٚ ، ٟثبٌذشة اٌؼشال١خ  /اإل٠شأ١خ  ،يف إطبس وطخ ٌزفى١ه اٌششق املششق اٌؼشثٚ ، ٟإال و١ف دوٍذ اٌمطؼبْ اٌصرفر٠ٛرخ
إىل اٌؼشاق  ٟ٘ٚرذذ االدزالي األِش٠ى.. ٟ؟ ٠ٚرتثغ لبئذ فٍ١ك غذس ػٍ ٝثؼذ أِزبس ِٓ اٌغفبسح األِش٠ى١خ يف املٕطمخ اٌخعشاء  !..اٌغفري ٠ش٠ذ أْ ٠ر٘ٛرُ
ٔفغٗ  ،ثأٔٗ  ُ٘ٛ٠إٌبط ِ ..زٕبع١بً دىّخ أثشا٘بَ ٌٕ١ى: ٌٓٛ
ّ٠ىٕه أْ ر ُ٘ٛثؼط إٌبط ٌجؼط اٌٛلذ
ّ٠ىٕه أْ ر ُ٘ٛوً إٌبط ٌجؼط اٌٛلذ
أِب أْ ر ُ٘ٛوً إٌبط ٌىً اٌٛلذ
فٙزا ٘ ٛاملغزذً١



صشح اٌجٕشاي ِبن وش٠غزبي املمبي ِٓ ِٙبِٗ يف أفغبٔغزبْ عبوشاً ٚ ،رٍه دبٌخ ال رذذس إال ٔبدساً أْ ٠غخش ٠ٚغزٙني ظبثط ثبٌمبئذ اٌؼبَ ٌرٍرمرٛاد
املغٍذخ ( سئ١ظ اٌٛال٠بد املزذذح ) " أْ اٌٛال٠بد املزذذح لذ لشسد االٔغذبة ( اٌٙشة ) ِٓ أفغبٔغزبْ  ،فٍّبرا إرْ إسعبي ِض٠ذ ِٓ اٌجٕٛد ملؼرشورخ
وبعشح عٍفبً " إشبسح إىل وشق لبػذح رىز١ى١خ  /إعرتار١ج١خ ػغىش٠خ ر٘ج١خ.



صشح اٌشئ١ظ األِش٠ى ٟرذذ ظغط اٌشأ ٞاٌؼبَ اٌذ ٌٟٚأٔٗ " ٠أًِ ثزذم١ك ٔضٚ ٗ٠شفبف ألدذاس أعطٛي اٌذش٠خ "ٚ .اٌشئ١ظ األِش٠ى٠ ٟرذسن غرري
رٌه ٚ ،ألصِ ٝب ّ٠ىٕٗ اإلدالء ثٗ د١بي ِغأٌخ أدذثذ سدٚد فؼً وجريح يف اٌؼبٌُ ٚيف ظّبئش إٌبط  ٟ٘ ،وٍّبد ِطبط١خ ال رؼجري ِبدٌٙ ٞب  ،فرٙرٛ
ٚالغ رذذ ظغط ِزؼذد األطشاف ٠غٍت ِٕٗ دش٠خ اٌمشاس املٕطم ٟاملؼمٛي  ،فٍجأ إىل فٕزبص٠ب اٌالِؼمٛي ٚاٌٍؼت ػٍ ٝاألٌفبظ .

ص٤


صشح ٔبئت اٌشئ١ظ األِش٠ى ٟثئ٠ذْ ِزججذبً ػٕذ ٚص ٌٗٛثغذاد لبدِبً وٕغبع ٟملؼبٌجخ دِبًِ اٌذّ٠مشاع١خ املٙرتئخ املزم١ذخ يف اٌؼشاق " إٔ ٙب
اٌذّ٠مشاع١خ " ٌٚىٓ ٌذِ ٜغبدسرٗ وبْ اٌفشً ٠غ ِٓ ً١جٛأت شذل ، ٗ١ػٕذِب أخفك ثذفغ " ٘زٖ اٌفئبد اٌٙشخ " دغت رؼجري اٌص ذ ف ٟ
اٌرب٠غبٔ ٟثبرش٠ه ع ، ً١ثزشى ً١اٌذىِٛخ ثؼذ ِض ٟأسثؼخ أشٙش يف أصِخ ع١بع١خ عٍ٠ٛخ  ،وّب صشح ٔبئت اٌشئ١ظ األِش ٠ى  ٟث ب ٠ذْ ،
ثأْ دىِٛخ ثالدٖ  " ،عٛف ٌٓ رزذخً يف اٌشأْ اٌؼشالٚ ، ٟأْ رشى ً١دىِٛخ ػشال١خ ٘ ٟلض١خ ػشال١خ ِذضخ "ٚ .ثب٠ذْ ثز ص ش ٠ذ ٗ ٘ زا
٠ذخً اٌغ١بعخ ثبٌغٛس٠بٌ١خ ٠ٚ ،شعُ أشىبي غري ِفِٛٙخ ٌٛالغ ِؤٌُ دز ٝإٌخبع ٌ ،جٍذ جش ٜرذغ ّٗ١ثغش٠مخ ِٕظّخ ِٚخغظ ٌٙب  ،ػٍ ٝ
خالف ِب ٠ذػ ِٓ ْٛأخغبء لذ دذثذ يف خضُ اٌزٕف١ز  ،ال ١ٌ ...ظ ٕ٘بن أخغبء ػف٠ٛخ  ،ثً ٘ ٛاٌخغأ األػظُ يف رذِ ري ث ٍ ذ و بْ دسح
املٕغمخ ٔٚمغخ إشؼبػٙب ٚ ،ث١ضخ اٌمجبْ ٚاألِٓ ٚاٌغالَ فٙ١ب  ،ثً يف اٌٛالغ اٌزٔ ٞجُ ػٕٗ ٘ ٛال ِؼمٛي ثذسجخ خ١بٌ١خ  ،ف ى بْ الث ذ ِ ٓ
اٌزؼجري ػٕٗ ثبٌٍجٛء إىل اٌزؼبثري اٌغٛس٠بٌ١خ ٌى ٟرض١غ أعشاف اٌذفٍخ اٌؼشال١خ ػٓ أر٘بْ إٌبط.



ِب فزئ األِش٠ىبْ ٠ذب ٌْٛٚرٙذئخ ٘ٛاجظ اٌجؼض ٚ ،عّأٔخ رٌه اٌجؼض ِٓ دٍفبئ ، ُٙأٔ ُٙثصذد االٔغذبة ِٓ اٌؼشاق ٌٚ ،ى ٓ اٌ ذ ى ّ خ
اٌؼشال١خ اٌجبثٍ١خ املؼشٚفخ  " :اٌؼني رشٚ ٜاألرْ رغّغ " ػٍ ٝثغبعزٙب  ،رذدض ِضاػُ األِش٠ى١ني  ،فأ ٞعبرج ع١زٛجٗ ثبٌغؤاي ملٓ  ٠ؼ ٕ ٗ ١
األِش  :ملبرا إرْ رش١ذ ْٚاٌمٛاػذ اٌؼغىش٠خ اٌؼّاللخ اٌز ٟرزغغ ملب ٠ض٠ذ ػٍ 05 ٝأٌف ػغىش ٞ؟ ٚ ،ملبرا االرفبل١خ األِٕ١خ ..؟ ٚمل برا اٌ ج ٕ ٛد
اٌغش٠خ فٙ١ب ..؟ ثً ملبرا ش١ذ األِش٠ىبْ أضخُ عفبسح (  451فذاْ رزغغ ٌ  4055دثٍِٛبع ٌُٙ ) ٟيف اٌؼبٌُ ػٍ ٝضفبف دجٍخ ثجغذاد ..؟



ثذغت املؼب٘ذح األِٕ١خ املؼمٛدح ثني اٌذىِٛخ األِش٠ى١خ ٚدىِٛخ املٕغمخ اٌخضشاء ٍِٚذمبرٙب  ،فبْ االٔغذبة األِش٠ى ِٓ ٟاٌؼشاق ال ٠ؼ ٕ ٟ
( دّب ٠خ )
ٔٙب٠خ ٌٍٛجٛد اٌؼغىش ٞاملجبشش يف اٌؼشاق  ،فألً اٌزمذ٠شاد رشري إىل ثمبء  05 05أٌف جٕذ ، ٞوّب أٔ ُٙع١زِ ٌْٛٛشالجخ
األجٛاء اٌؼشال١خ ٚرذس٠ت ػٕبصش ػشال١خ ػٍ ٝاألعٍذخ األِش٠ى١خ ٔ ،ب٘١ه ػٓ األٔشغخ االعزخجبس٠خ ٚاٌفٕ١خ  ٟ٘ٚثؼٙذح اٌجبٔت األِش٠ى ، ٟ
ٚأٔشغخ ششوبد اٌذّب٠خ اٌخبصخ ثؼمٛد ِؼٍٕخ ٚغري ِؼٍٕخ ٘ ،زا ػذا ٔشبط ٌخال٠ب ِخبثشار١خ جش ٜرىٕٙ٠ٛب ثذأة ػ ٍ  ٝاِ ز ذاد ع ٕ ٛاد
االدزالي  ،رؼًّ ٌصبٌخ األِش٠ى١ني يف وبفخ ِشافك ( اٌذٌٚخ ) جٙبص ِخبثشارِ ٟذِٔ ٟزغٍغً يف وً املفبصً اٌذغبعخ ثبٌذٌٚخ ثص ف خ خ رباء
ِٚغزشبسٚ ٓ٠ششوبد اعزثّبس خبصخ ٚٚ ،جٛد عفبسح ٘ ٟلبػذح ػًّ ضخّخ ِزؼذدح االرجب٘بد ٚ ،رشًّ اٌش ج ى خ األِ ش ٠ى  ١خ أ٠ض ًب ،
لٕصٍ١بد أِش٠ى١خ رٕزشش يف وبفخ أسجبء اٌؼشاق ِ ،غ ػٕبصش دّب٠زٕ٠ٚ ، ُٙمٕم ْٛثؼذ ٘زا ثال د١بء ػٓ اٌذّ٠مشاع١خ ٚػٓ دٌٚخ ِغزمٍخ!..



رصش اٌٛال٠بد املزذذح ٚرذفغ ثبرجبٖ إثمبء اٌؼشاق رذذ ع١ف اٌجٕذ اٌغبثغ ِٓ ِ١ثبق األُِ املزذذح  ،اٌز٠ ٞزؼبًِ ِغ اٌؼشاق وذٌٚخ غري وبٍِ خ
اٌغ١بدح  ،رذذ اٌٛصب٠خ  ،رذذ اٌذّب٠خ ٠ ،غ ًٙاٌزذخً يف شؤ ٗٔٚاٌذاخٍ١خ ٚ ..أ ٞشؤٚ !.. ْٚع١جم ٝاٌؼشاق س٘ني إسادح أٚع بط اٌ م شاس
األِش٠ى١خ ثصفخ شجٗ وبٍِخ ِٚ ،ب داَ اٌذىُ اٌغبئف١ٍ١ِٚ ٟش١برٗ ٠زؼبًِ ِغ ٔفغٗ ثأٔٗ ػجبسح ػٓ ششوخ ِٓ ِجّٛػخ ِى  ٔٛبد ٌ  ٙب ٔغ ت
ثبثزخ ٚاعِ ُٙذذدح األسثبح يف اٌذىُ ٚيف املٛاسد ِٚ ،ب داَ ِغٍك اٌصبفشح ٚدىُ اٌٍؼجخ ٘ ٛاملٕذٚة اٌغبِ ٟاألِش٠ى ، ٟاملذ ز ً األِ ش ٠ى ٟ
ٔفغٗ ِٚ ،برا رفؼً ٘زٖ اإلِؼبد غري أْ رّؼّغ ! ...



اإل٠شأِ ْٛ١بض ْٛيف ثشٔبِج ُٙإٌ ٞٚٛثّجبسوخ األِش٠ى١ني ٚاٌغشة ٚ ،اٌؼبٌُ ٠شٙذ ِغشد١خ عبخشح ملٕغ إ٠شاْ ِٓ صٕبػخ اٌغالح اٌ ٕ ٞٚٛ
٠ٚ ،جذ ٚاألِش ٚوأٔٗ ٠ذزبج ملؼجضح ٚ ،اٌذك أْ األِش٠ىبْ ثذبجخ ِبعخ ملشبسوخ إ٠شأ١خ يف املغشد١خ اٌفىب٘١خ  ،د١بي جذاس صٛاس ٠أِ ش ٠ى ٟ
ِمبثً سٚع١ب ٚ ،اٌزس٠ؼخ املضذىخ ٘ : ٟدّب٠خ أٚسثب ِٓ اٌصٛاس ٠اإل٠شأ١خ ٚأعٍذزٙب اٌفزبوخ  ٛ٘ ،أِش ٠ض ذ ه أو ث ش األٚسث  ١ني سصأ خ ،
ٌٚىٕٙب رس٠ؼخ ٚاٌغالَ  ً٘ ،الدظزُ وُ ٘ ٟضشٚس٠خ اٌٍّغبد اٌصف٠ٛخ يف املغشد١بد األِش٠ى١خ..؟



ال ٠ىف األِش٠ىبْ ػٓ رشد٠ذ دىّخ ثٍٙبء أٔ ُٙألبِٛا ٔظبًِب دّ٠مشاعً١ب يف اٌؼشاق  ٟ٘ٚ ،دغٕخ اٌذشة اٌٛد١ذح  ،رش ٜو ُ و بٔ ذ ر ى بٌ  ١ف
٘زٖ اٌذّ٠مشاع١خ املضػِٛخ ..؟ ِٓ لزٍ ٝاألِش٠ىبْ ٚجشدبُ٘ ِٚؼٛل ِٓٚ ُٙ١أ١ٙبس ِبٌ ٟغري ِغجٛق يف اٌزبس ٠األِش ٠ى .. ٟ؟  ٠ٚز غ بءي
اٌىبرت املؼشٚف ثبرش٠ه عِ : ً١ب ٘ ٛاٌثّٓ اٌفؼٍ ٟاٌز ٞرشرت ػٍِ ٝغذد ٞاٌضشائت األِريو١ني دفؼٗ جشاء اٌذشة ..؟ ِب ٘ ٟاٌذ ص  ٍ ١خ
اٌذم١م١خ ٌٍمزٍٚ ٝاٌجشد ِٓ ٝاألِريو١ني  ِٓٚدٍفبئ ِٓٚ ُٙاٌؼشال١ني أ٠ضبً..؟ ِب ٘ ٟاٌزمذ٠شاد املزؼٍمخ ثبألضشاس املبد٠خ ؟ ِٓ اٌز ٠ ٞج ت
أْ ٠زذًّ ِغؤ١ٌٚخ رذِري ثٍذ ػشث ٟأعبع... ٟ؟



٘جش لغشاً رذذ اٌزٙذ٠ذ ثبٌمزً ِب ٠مبسة أسثؼخ ِال٠ني ِذٔ ٟػشال ٟداخً ٚخبسج اٌؼشاق يف األسدْ ٚعٛس٠ب ٌٚجٕبْ ٚرشو١ب  ..فف ٟع ٛس ٠ب
ٚدذ٘ب ٕ٘بن ٍِٚ ْٛ١أسثؼّبئخ أٌف ِٙجش ٌ١ظ ٌٍّفٛض١خ اٌؼٍ١ب ٚال دىِٛخ ٚوالء املذزً أ ٞجٙذ ٚأ٠خ سغجخ ألػبدر ٍ ٌ ُٙؼ شاق ؟ ٚث ذ غ ت
ٔفظ املفٛض١خ فبْ ػذد اٌؼشال١ني اٌز ٓ٠رمذِٛا ثغٍجبد رغّٙ١ب ( ثبٌزٛعني ) لذ ثٍغ ص٘بء أسثؼخ ػشش أٌف عٍت  ..فّ١ب ِٕذذ اٌجٕ غ  ١خ
اٌؼشال١خ ألػذاد ال ّ٠ىٓ دصش٘ب دٍٛا يف ثالد اٌشافذ !..ٓ٠إرْ فِ ٟٙؤاِشح ٚاضذخ املؼبٌُ ٚاألثؼبد !..

ص٥


يف أحذخ جظش٠ح ملٛظفة عاٌ١ة يف حىِٛة امل١ٍ١ش١ات اٌطائف١ة اٌذّ٠مشاط١ة جٛاجٗ حٛاٌ ْٛ١ٍِ ٟأسٍِة ٚأسبعة ِال٠ني ٠ح ُ١أٚضاعا طععع عة
الحظاد٠ا ٚاجحّاع١ا يف اٌعشاق ح١د جخظض اٌحىِٛة سٚاجب ِحذٔ١ة جذا ال جىف ٟإلعاٌحِ ، ٓٙا ٠ذفع بعض ٓٙإىل دٚسات جأ٘ع١عً جعحعٛال٘عا
ِٕظّات أٍ٘١ة ٌٍحظٛي عٍ ٝعًّ ٚ ..جمٛي اٌغ١ذة جابِ ٛغحشاسة ( سئ١ظ اٌجّٛٙس٠ة ) ٌشؤ ْٚاملشأة إْ اٌجٙاص املشوضٌ ٞإلحظعا ٠عؤوعذ
ٚجٛد حٛاٌ ْٛ١ٍِ ٟأسٍِة ٚأسبعة ِال٠ني ٠حِٚ ، ُ١شىٍة األساًِ حٍمة أعاع١ة ضّٓ ِظاعب اجحّاع١ة جٕاِث يف املجحّع بغ ب اٌحعشٚ
ِٚا جال٘ا ِٓ ظشٚف الحظاد٠ة ٚ ..أْ األسٍِة بعذ خغاسة ِعٍٙ١ا جضطش إىل اٌٍجٌ ٛعائٍحٙا اٌح ٟجعأ ٟ٘ ٟاألخش ِٓ ٜعٛص ِاٌِ ٟعا ٠عؤدٞ
إىل اصد٠اد اٌعٕف ضذ٘ا أ ٚل١اِٙا بئسعاي أطفاٌٙا إىل اٌعًّ بذال ِٓ املذاسط  ،أ ٚلذ جٍجأ إىل ب١ع ٔفغٙا ٚاٌحعحعٛي إىل ععا٘عشة " ٘ ،عزٖ
دّ٠مشاط١ة طف٠ٛة  /عٛمل١ة !..



عٓ ٚواٌة األٔ ا األملأ١ة ٚ :طفث ِٕظّات د١ٌٚة جابعة ٌألُِ املححذة حاٌة املجحّع اٌعشال ٟبعذ االححالي األِش٠ىٌٙ ٟزا اٌ ٍذ  ..فمذ لعذست
ِٕظّة األُِ املححذة ٌشعا٠ة األِِٛة ٚاٌطفٌٛة " اٌ١ٔٛ١غ١ف " عذد األ٠حاَ يف اٌعشاق بأورش ِٓ ِ 5ال٠عني  000ٚأٌعف طعفعً حعحع ٝععاَ
ٚ .. 2002أوذت دساعة أجشجٙا األُِ املححذة ِٚشاوض أبحاخ أخش ٜأْ عذد األساًِ يف اٌعشاق لذ بٍغ ِ 3ال٠ني اِشأة ٌ ..ىٓ  ِٓٚجعٙعة أخعشٜ
لاي جمش٠ش ملجٍظ اٌغٍُ ٚاٌحضآِ أْ ( ٚصاسة اٌشؤ ْٚاالجحّاع١ة اٌعشال١ة ) ال جغحط١ع جحذ٠ذ عذد األساًِ ٚاأل٠حاَ .



ٍ ٠غ عذد عىاْ اٌعشاق حٛأٌ ْٛ١ٍِ 30 ٟغّة ٚ ،بغٌٛٙة شذ٠ذة ّ٠ىٓ أْ ٔذسن و١ف ّ٠ىٓ ط١أة حمٛق اإلٔغاْ ٚ ،و١ف ّ٠ىٓ جغع١ع
دّٛ٠غشاف١ة اٌ الد ٚ ،اٌحٙج املٕظُ ٘ ..ىزا اٌذّ٠مشاط١ة ٚإال فال !..



ٚاٌش ٟباٌش٠ ٟزوش ٠ٚغححك اٌحزو  ،أْ املؤاِشة عٍ ٝفٍغطني ِٓ اٌغش
ٚاملغّ١ات  ..اٌذّ٠مشاط١ة ٚٚ ،اجٙث رات اٌظّث املط ك !..

ٚاٌظٔٛ١ٙع١عة اٌعععاملع١عة داست جعحعث ٔعفعظ اٌشعععاسات



باجش٠ه ع ً١اٌز ٞألح غٕا بعض ِٓ ِماٌة ٔششت ٌٗ ِؤخشاً  ٛ٘ٚ ،واجب خ
ٌٚ ،ىٓ اٌظّث طاس طع اً ،وحب ٠مٛي :

بشؤ ْٚاملٕطمة ٚشجٙٔٛا بش٠طأ١ٌ ٟظ عشب١اً ٚال ِغٍّعاً

" ٌٚىٓ ِٓ املؤوذ أْ املؤسخني ع١ىح  ْٛيف املغحم ً إْ حغا

جذِ اٌعشاق ٘ٚ ٟاحذة ِٓ اٌجشائُ اٌعظّ١ة يف ِطٍع اٌمشْ . " 21

ِٓ ع١حاعب أِش٠ىا عٍ ٝجشّ٠حٙا .....؟ اٌحاس٠خ ٚ ،ضّائش اٌششفا يف اٌعاٌُ ٚ ،دِا اٌضحا٠ا  ،عّٙ١ش ْٚأعُ اٌٛال٠ات املححذة ِمشٔٚاً باٌععاس
إىل األبذ ....

جماعُ طفمات إٌفط باٌمغطاط امل ني
طفا طاٌب اٌعضاٞٚ

إٌٛ٠ٛ١سن جاّ٠ض عٍ ٝعادجٙا ٚباٌحٛاطً ِع ٌٛط أجٍٛط جعاّ٠ض ٚغ ٘عا فعضحث جٙش٠عب 1000
ٔالٍة ٔفط ١ِٛ٠عًا ِعٓ ٔفعط اٌعشّاي عٍع٠ ٝعذ ععظابات اٌ ١عشّشوة عّاععشة اٌحعضبني اٌىشد٠عني
اٌعٍّ١ني ِٚحاع ٚ ُٙ١ألاسب ُٙاألبعذٚ ٓ٠األلشبني ٚٚضع عٛائذ٘ا يف حغاباج ُٙاٌشخعظ١ة ٚحعني
ٚٚجٗ ٘ٛش١اس ص ٠اس ٞبزٌه ٌُ ٕ٠ىشٖ بً لاي ٕ٘ان ععجالت ٕ٘ٚعان جحم١معات ٌٚ ..ىعٓ اٌجعٛا
اٌ١مني جا ِٓ ِا ٠غّٚ ٝص٠ش اٌطالة ٚاملٛاسد يف ( حىِٛة إلٍ ُ١وشدعحاْ ) باْ اٌحٙش٠عب األ٘عُ ِعا
٠م َٛبٗ أصالَ املاٌىٚ ٟحغني اٌشٙشعحأ ٟاىل ع اداْ ٚبأٔ ُٙيف ( وشدععحاْ ) ٙ٠شبع ْٛاملعشحمات
إٌفط١ة ِٓ د ْٚإٌفط اٌخاَ يف حني أوذت املظادس اٌظحف١ة األِ و١ة اٌٛذ١معة االطعاليف يف اسب١عً
ٚاٌغٍّ١أ١ة ٚبغذاد ٚاٌ ظشة باْ اٌحٙش٠ب ٠شًّ إٌفعط اٌخعاَ ٚاملعشحمات إٌفط١عة ٕ٘ٚعا ٠ح اوعٝ
اٌشٙشعحأ ٟباْ ِعا ٠رع االععحغشا ٘ع ٛل١عاَ ( حىِٛعة إلٍ١عُ وشدععحاْ ) بحٙش٠عب املعشحمات
إٌفط١ة ٔٚحٓ ٔغحٛسد ٘زٖ املشحمات ِٓ إ٠عشاْ عٍع ٝحعذ جع ع ٖ ٘ٚعً ٕ٘عان ِعٓ غشائعب ٌعذٜ
اٌحىِٛات اٌعٍّ١ة املضدٚجة عٛا يف ( وشدعحاْ ) أ ٚبغذاد فاٌغشائعب طعٕ ٛاٌعّعال ٚاٌٍعظٛص يف
وً صِاْ ِٚىاْ .

ص٦

اىذػ٘ح اىل ٍ :جبٕذح اىْفظ ًٕ اىجٖبد األمرب
عٍف اىقبظً
يف ػبً  3002رذشمذ إساداد أٍشٌنب ٗاىغشة جً٘ا ٗثشًا ٗثذشًا رغْذٕب ػششاد األقَبس اىصْبػٍخ إلعقبغ ّظبً اىذٗىخ يف اىعؼعشا ،و ٗقعبٍعذ
ثزفجري ف٘ظى ال إّغبٍّخ ٍشٗػخ ىٌ ٌشٖذ ىٖب ربسٌخ اىجششٌخ ٍثٍالً ٍِ قجو " سثَب ٗال ٍِ ثؼذ " رىل الُ دجٌ اىفعبئخ اى٘دشٍخ املقعففعخ

ٗأعبىٍت اسرنبثٖب مبّذ ٍِ اىٖ٘ه ثَنبُ خشقذ ٍؼٔ مو املقبٌٍظ ٗاىزص٘ساد ػِ َٕجٍخ اإلّغبُ املغخ املفثغ ػيى مشعً اىجٍذ األثعٍعط

األٍريمً ٗ ..اىٖذف املؼيِ ٕ٘ اىقعبء ػيى أعيذخ اىذٍبس اىشبٍو ٗاىزأعٍظ ىْظبً دٌَقشاطً رؼذدي فذساىً ٌؼٍذ اىعذعشٌعخ ٗاىعؼعذاىعخ اىل

اىذٍبح اىؼبٍخ ثؼذ غٍبة داً ( ) 23ػبً  ..أي ٍْز اعزالً اىجؼثٍني اىذنٌ يف اىؼشاٗ ،اىجؼط ٌق٘ه ألمثش ٍِ ( ) 23ػبً ٕٗعٌ اىعزٌعِ ٌعزعٖعَعُ٘

األّظَخ اىغبثقخ أٗ ثؼعٖب ٗ ..آخشٌِ ٌشّٖٗب ألمثش ٍِ ( ) 0000ػبً ٕٗؤالء ٌٕ اىزٌِ ٌشُٗ أُ اىزبسٌخ أصجعخ ٍعظعيعَعًب ٍعْعز أُ ععقع عذ
إٍرباط٘سٌخ فبسط فذخيذ املظيٍٍ٘خ دٍبرٌٖ جٍالً ثؼذ جٍو دزى دخ٘ىٌٖ ثغذاد ٍغ ششمبئٌٖ ٍِ إعشائٍيٍني ٗأٍشٌنبُ يف ٕٗ 32023002عزا
ٕ٘ ٍب ٌفغش ثٖزبٌّٖ ٗرْنٍيٌٖ املغزَشٌِ ثبىخيفبء اىشاشذٌِ ٗاىصذبثخ اىنشاً ٍْز ( )0000ػبً ٗدزى ٌٍْ٘ب ٕزا ٕٗ ..زا ٍب ٌذبٗه دٕعبقعْعخ
اىْظبً اىفبسعً إقذبٍٔ ػيى اىفنش اىؼشثً اىشٍؼً ثشزى اىص٘س  ..الػزى ٗأخجث فزِ اىؼصش  ..رزجبرثٌٖ ظشٗف املؼٍشخ اىقبعٍخ ٍِ جٖعخ
ٗاملشجؼٍبد اىذٌٍْخ اىغٍبعٍخ ٍِ جٖخ ٍٗشٗجً ثقبفخ اىخذع اى بئفٍخ ٍِ جٖخ ٗإغشاءاد املذزو ٗأدضاة اىغي خ ٍِ جٖخ  ..فبىخ ت ػظٌٍ
ألّٔ قذ أصبة ٍقزالً ٍِ اىؼقو  ..فزفشذ االصدٗاجٍخ يف امل٘اقف ع٘اء املؼيِ ٍْٖب أٗ يف املغز٘س  ..دزى أظذذ ٍظبٕش اىْفبٗ ،اىزضٌٍف ٍِ

اثشص عَبد ٕزٓ املشديخ ثبٍزٍبص .

أُ املجبٕذح ثبىفنش ىزْظٍف اىؼق٘ه ٗإصاىخ ٍب ػيق ثبىْف٘ط ٍِ أدساُ اىفزِ ٗاىزعيٍو األع٘د ًٕ ٍفزبح اىجٖبد األمرب  ..الُ رذشٌش اإلّغعبُ
ٌأرً ثبألعجقٍخ األٗىل ٍِ رذشٌش األسض يف أٗىٌ٘بد اىؼَو اإلّغبًّ ٗ ..ملب مبُ اإلّغبُ ٕ٘ ٍصذس جٍَغ األفؼبه اإلّغبٍّخ ػعيعى األسض ..

فؼيٍْب أُ ّؼَو ػيى االعزثَبس املجذع ٗاألٍثو يف ٕزا املٍذاُ أي يف ػق٘ه اىْبط ثَب ٌؼجو يف ّٖبٌخ املذعْعخ ٌٗصعذعخ االرعجعبٕعبد ٌٗع٘دعذ

اىجٖ٘د ٌخزصش اىضٍِ ٌٗقبسع اىفزِ ٌٗجٖط أفل اىذجبىني ٗاملشؼ٘رٌِ ٍفشقً اىصف٘ف  ..أّ راد املٍذاُ اىزي دشذ ىٔ األػذاء أعيذزعٖعٌ

ٍْز ٍئبد اىغْني ٗال صاى٘ا مزىل ٌفؼيُ٘  ..الُ ػق٘ه اىْبط ٍٗشبػشٌٕ ًٕ ٕذفٌٖ األٗه ًٕٗ املٍذاُ املجبشش ٗاألمثش رأثعشًا ثعَعؼع عٍعبد

اىؼَيٍبد اىفنشٌخ ٗاىْفغٍخ ٗاىؼقبئذٌخ العٍَب ػْذ غٍبة اىذقبئق ٗدي٘ه اىف٘ظى اىؼبسٍخ  ..ألجو رىل ػيٍْب أُ ال ّغبدس أٗ ّعغعفعو قعْع٘اد

اىذ٘اس ٍغ ػق٘ه اىْبط ٗرقٌٌ٘ دججٌٖ ثبىؼقالٍّخ ٗامل٘ظ٘ػٍخ اىؼيٍَخ ىزخيٍصٖب ٍِ اىزأثرياد اىفنشٌخ ٗاىْفغٍخ املؼبدٌخ اىزً جشَّرٖب ػيعٍعْعب

أدبثٍو األػذاء ػرب اىزبسٌخ ٍِ مو املذاساد ٗخ ٘غ اى ٘ه ٗاىؼشض  ..أّ اىجٖبد األمرب  ..فال رف٘رل أٌٖب املجبٕذ اىؼشاقً اىصبثعش فعشص
اإلّقبر اىفنشي ٗاىْفغً ٗاإلّغبًّ إلخ٘اّل أٌَْب مبّ٘ا يف سث٘ع ٕزا اى٘طِ املفزُ٘ ٗ ..اػيٌ أخً املجبٕذ اىنشٌٌ ثبُ إّقبرك ىؼشاقً درياُ

ٗادذ ٍِ ظالً اىفزْخ ال ٌقو أثشاً ٗال أجشاً ٍِ قزيل ىجْذي ٍذزو ٗ ..ىنو أجشٓ ٗىنو ٍٍذاٍُ جُْذٓ .

ص٧

رشك٘ل الحكْهخ ّث٘ؼخ
الدٗك

ػالء حطني املفرعٖ
هٌذ الطبثعغ هعي اراأ ٕ هعٌعذ ععراء
االًزخبثبد املطخ قجل خوعطعخ وعِعْأ
ّاالضطْاًخ العفعبأ عخ رعدّأ حعْ هعب
ٗطععوععًْععَ رشععكعع٘ععل الععحععكععْهععخ ثععني
االضزحعاعبا العاعبًعًْعٖ ّالعدضعزعْإٔ
ّاالضععزععحععاععبا اإلهععنيععٖ ّا ٗععراًععٖ
ّاالضزحابا الؼرقٖ ّالطبئفٖ ّالعدٗعك
الفبأضٖ ٗعؼعد ثع ًعَ ٗعجع٘عغ ثع٘عؼعخ
ثع٘عد ى ُعذا
الزحبلف الال ّطعٌعٖ
الدٗك لي ّلن ٗجغ فبملبلكعٖ هعرفعْع
هي احعد وعاعٖ ل العزعحعبلعف ُّعن
هزورتش ال ٌٗس ػي ثغلزعَ ثعدا فعِعٖ
حظععبج عععِععْج املععحععزععلععني اإلهععنيععبى
ّحلفبئِن ا ٗراً٘ني العن ٗعكعي ّهعب
ٗسا ػو٘لِن املعسجّط ّحعزعٔ ٗعجع٘عغ
الدٗك ُّ ،كذا ثبًزظبأ ث٘ؼعخ العدٗعك
ٗئي الشؼت العؼعراقعٖ الظعبثعر رعحعذ
أحوخ حر اة اللِبة الذٕ ٗحرا املطعبأ
يف الجبة هي جّى هعبء ثعبأج ّيعِعرثعبء
ُّكذا رظن يرثالء ّجٗبىل ّالعفعلعْععخ
ّاالػظو٘خ ّالضْأح طؼوًب لعلعزعفع عناد
ّاال ز٘بالد ّالرج ٗكعْى ثعبالػعزعاعبالد
الؼشْائ٘خ ّحظر الز ْا ّقطغ الغعذاء
ّاملبء ّالكِرثبء ّالزفٌي يف إرجبع ثشعغ
ط٘غ االًزابم ال وبػٖ  ،فذلك يلَ قوني
ثز ع٘ظ الفزٌخ الطبئف٘خ إلعل ى ٗجع٘عغ
الدٗك ث٘ؼعخ العزعحعبلعف العال ّطعٌعٖ
ّرشك٘ل الحكْهخ الؼز٘دح الزٖ لي ّلعن
ر رٖ الى الدٗك ال ٗج٘غ م ى جٗعك
الفرش ث٘بع ػلٔ ضعر ُلعَ يف ضعر
هؼبيطخ قْاًني الرة ّالطج٘ؼخ

ػظبثبد الدػْح ثني االػظو٘خ ّالخبلض
ثْ ػلٖ االػظوٖ
يف خؼن الحْاجس ّجّاهخ اإلحداس الفْػْٗخ الطبئدح هٌذ ضجغ ضٌْاد رلزاٖ ثؼغ العاعرائعي هعي
ٌُب ٌُّبك لزفطر لٌب ثْػْح ّر ٘ت ػي ثؼغ رطبؤالد الؼعاعل العؼعراقعٖ املعٌعِعك ّاملؼعطعِعد
ثْحش٘خ هي الذٕ ٗاف ّأاء رلك اإلحداس ا عراه٘خ الكربٓ ؟ هي ُْ املطزف٘د هي إوؼب الٌعناى
يف هرافق هحدجح هي ثٌ٘خ الْزاأاد ّالجٌْك ّجّائر الحكْهخ ؟ هي الذٕ ٗاْم ثبلعزعوعضع٘عل ّ ثعحعرا
عضش الجشر ثؼد قزلِن ؟ ّهي الذٕ ٗاْم ثزف ن الط٘بأاد يف اإلضْاا ّالشْاأع العؼعبهعخ ؟ ّهعي
الذٕ ٗطزِدف الجططبء هي السّاأ صٌبء هطنارِن ثني املحبفظبد ؟ ّهب ُْ الِدف املطلْة رحا٘اَ
ثؼد يل حبجس هي رلك اإلحداس ؟ إًطبى ُٗخزطف ّ خر ُٗغزب ّ ٗخزفٖ ّ ٗغ٘ت يف هكبى ه ِْ
ػد لِب ّال حظر ّال ردإٔ هي ٗعي ٗع رع٘عِعب املعدج ؟؟ ّهعلع٘عبأاد هعي العدّالأاد
ّرف ناد ال َّ
رخزفٖ صن رشزؼل ثؼغ الغرف ّالطْاثق يف ثٌ٘خ الْزاأاد يبملبل٘خ ّالخبأع٘خ ّالعزع عبأح ّ يف
الجٌك املريسٕ ّهظبأفَ الفرػ٘خ ّيذا ٗحظل يف ثؼغ املحبفظبد ّيف هبيي خرٓ يضنح ّيعبى
ػا٘دح ل الٌظبم ال دٗد قد ضطذ ػلٔ فلطفخ الزخلض هي ثؼغ اإلوخبص ّاإلوع٘عبء ّهعحعبّلعخ
هطح الذايرح إلًَ ًظبم عدٗد ٗجحش ػي الز دٗد ّٗرفغ فكرح خسى الْصبئق ّاملحبفظخ ػلِ٘ب إلًعَ
ًظبم وفبف روبهًب ثؼكص ًظبم ل الحكن الجؼضٖ الذٕ ررك ّأاءٍ هالٗني الْصعبئعق ّاملطعزعٌعداد
الخطنح هٌِب ّاملِوخ ّ ن املِوخ رريِب يوب ُٖ  ُّٖ ،يف حطي الحُللْ !!!
ّثؼد ى ثذ حسة الدػْح هالٗني الدّالأاد ل هي هْالَ الخبطخ يف حولزَ االًزخعبثع٘عخ هعغ ُعداٗعب
الطالح ّالدّالأاد ّػلت املطدضبد ثبلكْارن ّثدًِّب لن ٗحاق يف الؼدٗد هي املٌبطق الٌزبئظ الزعٖ
يبى ٗراُي ػلِ٘ب ّلٌطلط ػلٔ هب عرٓ يف هٌطاخ طغنح يف قؼعبء العخعبلعض ُعٖ الطعؼعدٗعخ
ّعدٗدح الشط ح٘ش حظل فِ٘ب عوبػخ الدػْح ػلٔ ًطجخ ّ % 02رُت الجبقٖ اىل الابئوخ املعٌعبفطعخ
لابئوزِن فجبجأُّن ثحولخ هي املؼبٗابد ّاالضزفسازاد اًزِذ ثزف نٗعي يف الشعْاأع العؼعبهعخ
ل٘اْهْا ثؼدُب ثبػزاب هٌبفطِ٘ن ثزِوخ ا أُبة ّإلظبا رِوخ الزف نٗي ثعِعن صعن قعبهعْا ثعحعرا
ثْ٘رِن ّرِ ن ُلِ٘ن أ ن ًِن ٌٗزوْى اىل طبئفخ هذُج٘خ ّاحدح ل ّال رٗت إال الشع٘عطعبى
ّال زالْا يذلك فبملؼزالني ٌٗزظرّى جّأُن لإلحبلخ ّاملِ رٗي رطعبأجُعن ػعدالعخ حعسة العدػعْح "
ا ضالهٖ "
إهب حبجس اضزجبحخ االػظو٘خ ْٗم  02روْز الذٕ رلخض يف ه وْػخ رف ناد هززبل٘خ ّهعزعساهعٌعخ يف
ًحبء هخزلفخ هي حٖ االػظو٘خ فبى وِْج الؼ٘بى ٗرّى ى هٌطبج املراقجخ اإلهرٗكعٖ قعد ضعحعت اىل
اإلأع قجل حْالٖ الطبػخ هي رٌف٘ذ رلك الزف ناد صن ػ٘د ثؼدُب اىل الخدهخ ّٗجدّ ى حعسة
الدػْح ا عراهٖ قد اضزْػت الدأّش ا ػبف٘خ هي املحزل اإلهرٗكٖ يف فٌْى الؼول٘بد املعخعبثعرارع٘عخ
ّ ػبف ال دٗد ّاملسٗد اىل خربرَ الفبأض٘خ الادٗوخ يف ػوب اال ز٘بالد ّالؼجش ثعحع٘عبح اٙالف هعي
الؼراق٘ني يف املدى يوب فؼل يف االُْاأ ّ نُب هي قجل
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اٌذٛاس ٚؤّ٘١زٗ
ؤثٌ ٛا ٞاٌججٛسٞ

بْ ٌٍذٛاس ؤّ٘١خ خبصخ ّّ د١بح اإلٔسبْ ٚآّجزّغ د١ث أٗ ٌغخ اٌزفبُ٘ ٚاٌزفِ ُ١ٙب ثني األفشاد ٌٍٛصٛي بّْ اٌشٟء آّمصوٛد ِوٓ آّوٕوبلشوخ
فبٌذبخخ بٌ ٗ١ؤِش ٍُِخ خذاً ٚوزٌه اٌذبخخ بٌ ( ٗ١اٌذٛاس ) ٌذً آّشىالد ٚاالخزالفبد ٌٚشفغ دبخبد اإلٔسبْ االخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ سٛاءً ِٕوٙوب
اٌخبصخ ؤ ٚاٌؼبِخ بّْ ِٓ ٠ؼٕ ٗ١األِش ٚوزٌه إلصاٌخ األفىبس آّزٕبلضخ بّْ ؤفىبس ػمالٔ١خ ٠سٛد٘ب اٌذت ٚاٌزسبِخ ٠ٚاد ٞاٌذٛاس ٚإّٓبلشوخ بّْ
سفغ اٌزٕبلضبد ٚبعفبء شؼٍخ اٌزّشد ٚثخبصخ ثني اٌذٚي ؤ ٚاٌ١ٙئبد اٌس١بس١خ ؤ ٚثني اٌمجبئً ٚثبٌذٛاس ؤ٠ضبً ِّىٓ الزٕبع األفشاد ِوٓ اٌوغوش
ا٢خش ِّب رزغٍت اٌذبخخ بّْ رٌه  ّّٚوثري ِٓ األد١بْ ٕ٠زح ػٓ رٌه رذ ً٠ٛرٌه اٌغش بّْ صذ٠ك ِغ آّفبسلخ ّّ اٌفىش ٚاٌموٕوبػوبد ٚبْ
اٌذٛاس ٛ٠صٍه بّْ اإلسشبد ٚاٌزٛخٚ ٗ١ؤلشة ِثً ػٍ ٝرٌه ؤْ األٔج١بء ( ػٍ ُٙ١اٌصالح ٚاٌسالَ ) ٌُ ٠سزغ١ؼٛا ؤْ ٠ششوذٚا اٌوٕوبط بّْ ا
( ػضَّ ٚخً ) بال ػٓ عش٠ك اٌذٛاس ٚ ،ؤٔٗ ٠اد ٞبّْ رٛسؼخ ِؼبس اإلٔسبْ ٚثمبفزٗ ٚال ٠زُ رٌه ِٓ رٛسؼٗ ّّ اٌؼٍُ ٚرغ٠ٛشٖ ثوبٔسوذاد ثوبة
اٌذٛاس ثً ثبٔفزبح ثبة اٌذٛاس رزٛسغ اٌؼٍٚ َٛرزغٛس اٌثمبفبد ٚثٗ ٔصً بّْ اٌذم١مخ ٚٚدذح اٌصف ٚؤْ اٌؼمً ٚإٌمً آّزٛارش ٠ذػ ٛبٌو١وٗ ٚاْ
اٌذٛاس آّٛضٛػ ٟآّصذٛة ثبألدٌخ ٚاٌربا٘ني ٘ ٛإّٓزصش ّّ آخش آّغب ٌٚ ،ذػُ ِب روشٔبٖ فّ١ب رمذَ فٍ ٛسخؼٕب بّْ آّشخغ اٌشثبٔ ٟفّ١ب ٚسد
ّّ اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠اٌىزت اٌسّب٠ٚخ د١ث ؤْ سسً ا سجذبٔٗ ٚرؼبّْ بّْ اٌجشش٠خ وبٔٛا ٠ذبٚس ْٚإٌبط ثبألدٌخ ٚاٌربا٘ني ِٓ ؤخً بٔمبر٘وُ
ِٓ اٌظٍّبد بّْ إٌٛس ٚسإروش ثؼض ا٠٢بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش ُ٠د١ث ٠مٛي ا ػض ٚخً ۞ ٌََٚب رَسْزَ ِٞٛا ٌْذَسََٕخُ ٌََٚب اٌسَِّّ١ئَخُ ا ْد َفغْ ثِوبٌَّوزِوِ٘ ٟوَٟ
دِّ ( ۞ ٌُ١فصٍذٚ ) 43لٌِ ۞ ٌٗٛىًٍُّ خَؼٍََْٕب ِِٕىُُْ شِشْػَخً ََِِْٕٙٚبخبً ۞ ( آّبئذح .) 34
َؤدْسَُٓ َفةِرَا َّاٌزِ ٞثََْٕ١هَ َٚثََ ُٗ َْٕ١ػذَا َٚحٌ َوإََُّٔٗ َ ٌٌَِّٟٚ
ٕ٘ٚبٌه ثؼض ا٠٢بد اٌمشآٔ١خ ٚاٌز ٟرؼرب ػٓ اٌذٛاس لبي رؼبّْ  ۞ :لًُْ َ٠ب ؤًََْ٘ ا ٌْىِزَبةِ رَؼَبٌَْٛاْ بٌَِ ٝوَ ٍََّخٍ سََٛاء ثَََْٕٕ١ب َٚثََٕ ْ١ىُُْ ؤَالَّ َٔؼْ ُجذَ بِالَّ اٌٍَّٗ َ َٚ
ال
خزَ ثَؼْضَُٕب ثَؼْضبً ؤَ ْسثَبثبً ِِّٓ دُ ِْٚاٌٍِّٗ َفةِْ رٌَََّْٛٛاْ فَمٌُُٛٛاْ اشْ َٙذُٚاْ ِثإََّٔب ُِسْ ٍُِّ ( ۞ َْٛآي ػّشاْٚ .. )43ل ٌٗٛرؼبّْ  ۞ :لُوًْ
َز ِ
ُٔشْشِنَ ثِِٗ شَْ١ئبً َٚالَ َّ ٠
َثىُُْ ٌَََٕٚب ؤَ ْػَّبٌَُٕب ٌَ َٚىُُْ ؤَ ْػَّب ٌُىُُْ َٔ َٚذُْٓ ٌَُٗ ُِخٍِْصُ ( ۞ َْٛاٌجمشح ٚ )941ل ٌٗٛرؼبّْ  ۞ :لٌُُٛٛاْ إََِّٓب ثِبٌٍِّٗ ََِٚب ؤُٔو ِضيَ
َؤ ُرذَأخََُّٕٔٛب فِ ٟاٌٍِّٗ  ََُٛ٘ٚسَثَُّٕب َٚس ُّ
ٓ َؤدَو ٍذ
ق ثَوْ١و َ
َوش ُ
ال ُٔوف ِّ
ُ َ
َّث ِْ ٙ
ْ ِِٓ س ِّ
إٌجَِ ُّٛ١
َّ ٟ
سذَبقَ ََ٠ٚؼْمُٛةَ َٚاألسْجَبطِ ََِٚب ؤُِ ٚرُِٛ َٟسََٚ ٝػِ١سَ ََِٚ ٝب ؤُِ ٚر َ
سَّبػَِِٚ ًَ١ب ْ
بٌََِْٕ١ب ََِٚب ؤُٔ ِضيَ بٌَِِ ٝبثْشَاَِِ٘ٚ َُ١ب ْ
َِِّْٕٔ َٚ ُُْٙذُْٓ ٌَُٗ ُِسْ ٍُِّ ( ۞ َْٛاٌجمشح٠ ) 944زضخ ِٓ خالي ٘زٖ ا٠٢بد ٚغري٘ب و١ف وبْ ٠ذػٛا األٔج١بء ٚاٌشسوً بّْ ِوب خوبئا ثوٗ ٌوٙوذا٠وخ
اٌجشش٠خ ِٓ ؤخً بلٕبع ا٢خش ٓ٠ثؼذ اٌذٛاس ٚآّجبدٌخ  ِٓ ُِٕٙٚآِٓ ٠ ٌُ ِٓ ُِٕٙٚآِ ٚاٌمشآْ اٌىشٛ٠ ُ٠سد ٌٕب اٌىثري ِوٓ اٌوذوٛاساد ثوني
األٔج١بء ٚؤلٛاِ ُٙوّب ؤْ اٌسٕخ إٌج٠ٛخ رٛضخ اٌسجً اٌز ٟاػزّذ٘ب سسٌٕٛب اٌىشِ ُ٠ذّذ ( صٍ ٝا ػٍٚ ٗ١سٍُ ) ّّ ٔشوش اٌوذػوٛح ٚوو١وف
رذبٚس ِغ آّششوني ِٚغ سئٚسبء اٌذٚي آّجبٚسح ِٓ اٌفشط ٚاٌشٚ َٚوزٌه ِغ اٌمجبئً ّّ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ ٚو١ف وبْ ٕ٠موً ٠ٚوفوسوش ا٠٢وبد
اٌمشآٔ١خ بّْ اٌصذبثخ ٚو١ف ٕ٠مٍٙٔٛب بّْ ا٢خش ِٓ ٓ٠ؤخً بلٕبػ ُٙبّْ اٌٛدذأ١خ ٚاالٔم١بد ٌإلسالَ ٚوبْ ٠ىٍف ِٓ ؤػظُ اٌصذبثوخ ّّ ٔشوش
اٌذ ٓ٠ألْ إٌشش ٠ذزبج بّْ اسز١ؼبة وبًِ ٌٍؼم١ذح ٚلذسح ل١بد٠خ ٚػٍّ١خ ِٓ ؤخً بلٕبع ا٢خشٚ ٓ٠اٌٛصٛي بّْ اٌٙذ إّٓشٛد فجبٌصرب ٚاٌؼٍُ
ٚآّؼشفخ ٚاإلّ٠بْ ٚاٌجٙبد ثُ ٔشش اٌذػٛح اإلسالِ١خِّ .ب رمذَ ٔش ٜؤْ دساسخ اٌمشآْ ٚاٌسٕخ إٌج٠ٛخ ٚاٌزبس٠خ  ٌٛٚثبٌذذ األدٔ ٝرؼٕٕ١ب ووثورياً
ّّ ٔمً األفىبس ٚرفسري٘ب ٚاٌزؼبًِ ِغ إٌبط ػٍ ٝلذس ػمٌٙٛب ٚاٌغشق اٌز ٟاػزّذ٘ٚب ِٚب ؤدٛخٕب ا ْ٢وإفشاد ٚخّبػبد بّْ فٚ ُٙالؼٕوب ٚؤْ
ٔى ْٛخري ِؼرب ٓ٠ػٓ ػم١ذرٕب ٚاٌزفبػً ِؼٙب ِٚغ اٌٛالغ اٌزٔ ٞؼ١شٗ ٚوٍّب وٕب ِزّثٍني ّٓب ٔذٍّٗ ِٓ فىش ٚػم١ذح ٔى ْٛلذ ضّٕب بّْ دوذ ِوب
إٌجبح ٚاٌزمذَ ٚاٌزإثري ّّ اٌٛسظ اٌزٔ ٞؼ١ش ِؼٗ  ِٓٚؤخٍِٗٚ .ب اٌزٛف١ك بال ِٓ ػٕذ ا اٌؼض٠ض اٌىش. ُ٠
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رصبػذ اٌغخظ اٌشؼج ٟضذ االحزالي ٚاٌحشِبْ ٚاٌمّغ ٚاإلس٘بة ثمشة أفجبس ثٛسح اٌشؼت اٌىربٜ

حغبة اٌشؼت
عٍّبْ اٌشؼجٟ


٠ؼ١ذ اٌجٕزبغ ْٛاألِريوٚ ٟاٌصحبفخ األِريو١خ ٚػٍ ٝسأعٙب ( إٌٛ٠ٛ١سن ربّ٠ض ) رذ٠ٚش االعغٛأخ املششٚخخ ثئػبدح عشح رمرش٠رش املرفرزر
األِريو ٟيف اٌجٕزبغ ْٛػٓ املجٍغ اٌزبئٗ اٌز ٞرجبٚص اٌر ١ٍِ 9بساد دٚالس ِٓ ػبئذاد إٌفظ اٌؼشالٚ ٟاملؤِٓ ػٍِ ٝب ٠فرض فر١رّرب ٠غرّرٝ
صٕذٚق إٌفظ اٌؼشالِٛٚ ٟاسدٖ ِٓ أِٛاي اٌؼشاق املجّذح ِٓ ثشٔبِح إٌفظ ِمبثً اٌغزاء ٌٚ ..مذ أثجزذ وشٛفبد املفز اٌؼربَ األِرريورٟ
٘زا ض١بع أوثش ِٓ ِّ % 99ب ٠غِّ ٗٔٛجٍغ إػبدح األػّبس يف اٌؼشاق ٚاألحش ٜث ُٙأْ ٠غّ ٗٔٛخضء ِٓ ِجٍغ رذِري اٌؼشاق فرؼرٍر ٝحرذ رِرخ
وشٛفبر ُٙاملبٌ١خ فمذ اخزفِ ٝجٍغ ١ٍِ 8بساد  ْٛ١ٍِ 888ٚدٚالس ِٓ ِجٍغ أوثش ِٓ ١ٍِ 9بساد دٚالس املخصصخ ملب ٠غّ ٗٔٛصٚساً ٚثرٙرزربٔربً
ِجٍغ إػبدح أػّبس اٌؼشاق ٚاٌغجت يف رٌه وّب ٠ؼض ٖٚاملفز اٌؼبَ األِريو ٟاىل ضؼف ٔظبَ اٌحغبثبد ٚاملحبعجخ يف اٌرجرٕرزربغرٌٚ ْٛرمرذ
حبعت ٔصش املمبِٚخ اٌؼشال١خ اٌجبعٍخ اٌجٕزبغٚ ْٛاملحزٍ ْٛاألِريوبْ ثبٔ١ٙبسُ٘ املبٌٚ ٟااللزصبدٚ ٞاإلفالط اٌزبَ ملئبد املصبسف ٚاٌجرٕرٛن
األِريو١خ ٚاٌجم١خ رأر. ٟ



حذ٠ث اٌشبسع اٌؼشالٚ ٟأثٕبء اٌشؼت اٌؼشال ٟاملجزٍني ثبالحزالي ٚثبالٔمغبع شجٗ اٌذائُ ٌٍىٙشثبء يف ٘زا اٌص١ف اٌمبئض املٍزٙت ٠زرضا٠رذ
ػٓ ششوخ ( اٌؼزجخ ) ِٚب أدسان ِب ششوخ اٌؼزجخ أٔٙب اٌششوخ اٌز٠ ٟذ٠ش٘ب ِحذث ٟإٌؼّخ ِٓ خالٚصح ِىزت اٌؼّ ً١املبٌىٚ ٟثرغربٔرخ حرضة
اٌذػٛح اٌؼّ .. ً١ثَ ١ذ أْ ِب رغّ ٝساثغخ اٌشفبف١خ عٍغذ املض٠ذ ػٍ ٝاخزالعبد ٘زٖ اٌششوخ اإلخغجٛط اٌز ٟأحر١رٍرذ إٌر١رٙرب ِرمربٌٚرخ
اعزثّبس أساض ٟثّغبحخ  08أٌف َِ 2مبثً فٕذق اٌشش١ذ إلٔشبء ثشج ٚفٕذق ع١بح ٟثّجٍغ أوثش ِٓ  ْٛ١ٍِ 098دٚالس ثرؼرذ اعرزرجرؼربد
ٚسفض خّغخ ػش ٚال رمً ػغبئزٙب ثّب ال ٠مً ػٓ ػغبء ششوخ اٌؼزجخ ٌمبء ػّٛالد ثبملال٠ني ِٓ اٌذٚالساد ِٕحذ ٌٍؼبٍِني يف ِىزت ِرب
٠غّ ٝأِبٔخ سئبعخ اٌٛصساء ِٚغزشبس ٞاملبٌىٚ ٟحصخ األعذ ِٓ ٔص١جٗ ٔٚص١ت صٙشٖ أث ٟسحبة ٘ٚىزا ٠زُ ثٕبء اٌؼشاق ٚإال فال  ..ث١رذَ
أْ ػزاة سثه ٌشذ٠ذ .



يف خٍغخ ثٕبئ١خ ٌٍّصبسحخ ٚاملىبشفخ ثني ػٍ ٟصٔذ ٞاألد٠ت ٚح١ذس ػجبد ٞصشخ األٚي وٕب سفبق ٚأخٛح يف اٌغشاء ٚاٌضشاء ٚاٌحٍرٛح ٚاملرشح
ٌٚىٓ حني خبد ػٍٕ١ب األِريوبْ ٚاإل٠شأٚ ْٛ١صبس صِبٕٔب وٍٗ حٍ ٛرخ٠ ٟٕٔٛب ح١ذس ٚأزُ رغِّٚ ٟٔٛب صٌزُ أث ٛثرالي األد٠رت  ..فررأخربثرٗ
ح١ذس ػجبد ٞخريًا أث ٛثالي ِب اٌمض١خ !! فأخبثٗ اٌمض١خ يف ػّبساره اٌخّظ اٌشب٘مخ يف شبسع أوغفٛسد ِٚضاسع ػني اٌزرّرش ٚأٔرب ػر١رٕرٟ
رجى ٟفٍ١ظ ٌ ٟإال ػّبسار ٟيف وشثالء ٚحصز ِٓ ٟػّٛالد ِغبس إٌجف فأخبثٗ خٍٚ ٍٗ١غش ّٗ٠ح١ذس ػجبدِ ٞبرا رىشٖ ِٕٙب فٕحٓ يف اٌرٙرٛا
عٛا ٚاهلل ال ٠حري ػجذٖ ٠ ً٘ٚ ،حبس اٌشؼت ثئٔضاي اٌمصبص اٌؼبدي ثبملبٌىٚ ٟصثبٔ١خ حضة اٌذػٛح فأْ حغبة اٌشؼت آد ال س٠ت ف. ٗ١



سئ١ظ ٘١ئخ إٌضا٘خ سح ُ١اٌؼى ٍٟ١ثؼذ رحم١مٗ ِغ ِب ٠غّٚ ٝص٠ش اٌزجبسح اٌغبثك ػجذ اٌفالح اٌغٛدأِٚ ٟالحمزٗ ٌغشلخ ص٠رٕرخ ألورثرش
ِٓ ١ٍِ 088بس دٕ٠بس ِٓ أِبٔخ ثغذاد ٚفضحٗ ٌٍصىٛن اٌغ١بسح ثذ ْٚسص١ذ ٚاٌزِٕ ٟحذ ِٓ ِصشف اٌشافذٚ ٓ٠املصشف اٌرضساػرٚ ٟثرؼرذ
ِحبٌٚزٗ إحبٌخ ثؼض ٚصساء ِٚغزشبس ٞاملبٌى ٟاىل ٘١ئخ إٌضا٘خ رؼش ٌضغٛط شذ٠ذح ثً رٙذ٠ذاد ٚلحخ ثٍغزب حذ اٌرزرٙرذ٠رذ ثربٌرمرزرً
خفض ِٓ عمف ِالحمبرٗ ٚرصش٠حبرٗ اٌز ٟصبسد ا ْ٢رشًّ ِحبعت يف رشث١خ اٌشصبفخ ِٚذ٠ش حغبثبد يف ِحبفظرخ ثرغرذاد ٚضرجرظ
ِذ٠ش يف ِحبفظخ ٚاعظ ِزٍجغًب ثبٌششٛح ٚثبْ ِحبفظبد إٌجف ٚاٌجصشح  ٜٕٛ١ٔٚضشثذ أػٍٔ ٝغجرخ يف اٌرششرٛح ِٚرب اىل رٌره ِرٓ
عمبع١ك فٌٍ ٟٙؼى ٍٟ١اعض ٚأحفظ ٌشأعٗ ِٓ عٍمبد وبرُ اٌصٛد  ،فال رجزئظ ٠ب ػى ٍٟ١فٍٍٕضا٘خ سة ٠حّٙ١ب .

ؿ٠١

نٛظ عٕٖ انعشاق
يذًٕد دسٔٚؼ
أذزكش انغٛاب ٚ ,صشر يف انخهٛج عذٖ :
عشاق  ,عشاق  ,نٛظ عٕٖ انعشاق ..
ٔال ٚشد عٕٖ انصذٖ .

أذزكش انغٛاب  ,يف ْزا انفضاء انغٕيش٘
ذغهثد أَثٗ عهٗ عمى انغذٚى ,

ٔأٔسثرُا انغٛاب  ..أٌ انؾعش ٕٚنذ يف انعشاق ,
فكٍ عشالٛاً نرصثخ ؽاعشاً ٚا صادث! ٙ

أذزكش انغٛاب  ..نى ٚجذ انذٛاج كًا ذخٛم
تني دجهح ٔانفشاخ ,

فهى ٚفكش يثم جهجايؼ تأعؾاب انخهٕد .
ٔنى ٚفكش تانمٛايح تعذْا ...

أذزكش انغٛاب ٚ ...أخز عٍ دًٕسات ٙانؾشائع
كٚ ٙغط ٙعٕءجً ٔٚغري َذٕ ضشٚذّ

أذزكش انغٛاب  ,دني أصاب تانذًٗ ٔأْزٖ :
إخٕذ ٙكإَا ٚعذٌٔ انعؾاء نجٛؼ ْٕالكٕ ,
ٔال خذوٌ عٕاْى  ...إخٕذ! ٙ

أذزكش انغٛاب  ..نى َذهى تًا ال ٚغرذك
انُذم يٍ لٕخ ٔ ,نى َذهى تأكثش يٍ
ٚذ ٍٚصغريذني ذصافذاٌ غٛاتُا ..

أذزكش انغٛاب  ..دذادٌٔ يٕذٗ ُٓٚضٌٕ
يٍ انمثٕس ٔٚصُعٌٕ لٕٛدَا !

أذزكش انغٛاب  ..إٌ انؾعش ذجشتح ٔيُفٗ ,
ذٕأياٌ َٔذٍ نى َذهى تأكثش يٍ دٛاج
كانذٛاج ٔ ,اٌ ًَٕخ عهٗ طشٚمرُا :
عشاق  ,عشاق  ,نٛظ عٕٖ انعشاق

دًاٚح انصذفٛني أو يذاكًرٓى !!
صٚاد انعالٕنٙ
ظم يفٛذ انجضائش٘ يُز ذغٛذِ عهٗ عشػ ٔصاسج ثمافح االدرالل ٔيطاسداذّ انغرشايرٛرح
انر ٙأفؾاْا تشًٚش يف كراتّ " عاو لضٛرّ يف انعشاق " ٔيا أفضد تّ صٔجرّ انرجرذٚرذج
انر ٙكغثٓا يٍ ْزا انعاو اىل يؤنف كراب يا نى ٚمهّ تشًٚش ٚ ..ذعٕ كزترًا ٔصٔسًا اىل
دًاٚح انصذفٛني ْٕٔ انز٘ طشد انصذفٛني ٔانكراب انٕطُٛني دني ساجعّ ترعرضرٓرى
نذشيآَى يٍ انرماعذ تعذ خذيح  03أٔ  03عايا يف انصذافح انرٕطرُرٛرح ترانرمرٕل إيرا
ؽثعرى دعَٕا َأخز دصرُا ٔارْثٕا اىل دال عثٛهكى ٔ ،ساح ٚشدح يف يجهرظ انرُرٕاب
ْٕ ٔنجُرّ املغًاج نجُح انثمافح ٔاالعالو تانذذٚث املًم عٍ لإٌَ دًاٚح انصرذرفرٛرني
انز٘ نى ٚمش ٔنٍ ٚمش عهٗ ْفٕاذّ َٕٔالصّ تم ذُالضّ ٔذضاسب فمشاذّ ففٕخ عرهرٗ
يٍ ادعٕا ذًثٛم انصذفٛني فشصرٓى يف انرتٔٚج نثمافح االسذضاق ْٔزِ األٚاو ٚطهرع يرا
ٚغًٗ يجهظ انمضاء األعهٗ ترؾكٛم املذكًح انخاصح ٔانر ٙذشي ٙاىل ذكًٛى األفرٕاِ
ٔلًع انصذفٛني تاعى لإٌَ يذدد املذًٕد املغٛظ ٔانز٘ ثشد ٔاكرم يف انصرذرٌٕ
كهٓا درٗ صذٌٕ يٍ ٚهعُٓى انٕٛو أعٛادِ ٔٚذاكى انصذف ٌٕٛيف صيٍ دشٚح انصذافرح
ٔانرعثري ْٔكزا ْٔ ٙإال فال .

أدتاء تشًٚش ٔانعضف عهٗ لٛثاسج انعشفاٌ ٔانربْاٌ
ععٛذ فانخ انخفاجٙ
أدتاء تشًٚش ٔعهٗ سأعٓى انؾعٕتٔ ٙتايرٛاص فاضم ثايش ٔخذٚرُرّ انرفرشٚرذ عرًرعراٌ
ٔسٔائٛح األعانٛة املرُٕعح يف انكراتح ٔغريًْا انكثري يًٍ ال ٚغرذمٌٕ انزكش ٓٚشفٌٕ
تًا ٚعشفٌٕ ٔال ٚعشفٌٕ فهمذ ؽثع فاضم ثايش يٍ ذكشاس درًٛاخ املادٚح انذٚانرررٛركرٛرح
ٔانٕالعٛح االؽرتاكٛح فٓشع اىل ذًجٛذ ثمافح انذذاثح ٔيا تعذ انذذاثح ٔٚثرذٔ أٌ أترائرّ
يف أطشاف تذسج يٍ ؽجشج دسٚذا ٔفٕكٕ ٔسٔالٌ تاسخ ٔ ..ظم عرهرٛرّ أٌ ٚرررُرمرم اىل
انثمافح انعشفاَٛح فأخري ايٍ تانٕدٔ ٙاإلنٓاو ٔانذذط ٔٚرعانى عهٗ انجٓهح يٍ درٕرنرّ
يف انمُٕاخ انفضائٛح األيريكٛح ذًٕٚالً ٔذٕجٓاً ٔانُاطمح تانعشتٛح انر ٙديشْا فراضرم
ثايش تهذُّ انُؾاص ٔنكُرّ املرأذأج نٛغً ٙثمافح انعشفاٌ تثمافرح انرربْراٌ فرهرى ٚرعرذ
ٚكرف ٙترغًٛح انُالذ فاضم ثايش  ..فال تذ يٍ يُذّ نمة انفٛهغٕف ألَّ ساح ٚرٓرشف
تًا ال ٚعشف ٔنٛظ تًا ٚعشف دغة ْٔكزا ْى أدتاء تشًٚش ٚرذذثٌٕ تكم يا ٚرُرًرٙ
ثمافح االغرتاب ٔاالعرالب ٔٚؾِٕ انثمافح انٕطُٛح ٔانمٕيٛح ٔعرذْرا يرٍ انرثرمرافراخ
املرخهفح ٔيا دسٔا تأٌ ثمافح االعرالب ٔاالغرتاب ْ ٙأتؾع انثمافاخ املررخرهرفرح فرٓرٙ
لائًح عهٗ االَمٛاد نألجُث ٙاملذرم ٔاالَثٓاس تمؾٕس ثمافرّ ٔانرهزر تغادٚرررّ فرأدتراء
تشًٚش أدتاء االغرتاب ٔاالعرالب ياصٔكٛني تفطشذٓى ٔطثٛعرٓى ٔطثعٓى ٔذطرثرعرٓرى
انشد٘ء يف صيُٓى انشد٘ء .

ص١١

ٔظغ اٌضبِٓ ِٓ آة
دبفؼٔب ٌذـُ اٌظفغ املجني
دـني ػجبؽ اٌالِٟ
ٔٚذٓ ٔـزمجً اٌظوغ ٜاٌضبٔ١خ ٚاٌؼشغٌٕ ٓ٠ظغ اٌثضثبِثٓ
آة ػبَ ٛٔ 1811اطً عٙبصٔب املثٍثذثّثٚ ٟدثزث ٝدـثُ
اٌظفغ املجني ٚرذغ٠غ اٌؼغاق  ..طٌه أْ ٔظغ اٌضبِثٓ ِثٓ
آة ػبَ  1811عبء صّغح ملؼبعن ظبفغح سبػٙثب عثؼثجثٕثب
ٚع١شٕب اٌجبؿً ػٍ ٝاِزضاص صّبْ ؿٕٛاد دـ َٛرٛعذ
ثضدغ اٌؼضٚاْ اإل٠غأ ٟاٌغبعُ ٚوـغ عٛوخ اٌغطغؿثخ
اٌفبعؿ١خ يف لبصؿ١خ اٌؼغة اٌضبٔ١خ ٚاٌز ٟوثبٔثذ ٔظثغا
ٌ ُٙأعّؼني فٍمض سغط أثٕبء عؼجٕب ػٍ ٝثثىثغح أثث١ثٙثُ
ِجزٙجني ِذزفٍني ثثٕثظثغ٘ثُ املثلػع ػثٍث ٝاٌثٙثجثّثخ
اٌفبعؿ١خ اٌظف٠ٛخ ٌٚ ..مض وبْ ٘ثظا اٌثٕثظثغ اٌـثبدثك
ٚسظٛطب رذغ٠غ اٌفبِّٙ ٚبػا إل٠مبص عظٚح األًِ اٌؼغثثٟ
ثزذغ٠غ فٍـطني ٚوً األعاػ ٟاٌؼغث١خ املغزظجثخ ٚألٚي
ِغح يف ربع٠ز اٌؼغة اٌـ١بؿ ٟاملؼبطثغ ٠ثزثُ رثذثغ٠ثغ
ِضٕ٠خ ػغث١خ ِذزٍخ ِٓ ثغاصٓ اٌغؼاح ثبٌمزبي املٍذّ ٟثّثب
طؼض ِؼٕ٠ٛبد اٌجّب٘ري اٌؼغث١خ ػٍ ٝاِثزثضاص اٌث ٛثٓ
اٌؼغث ٟاٌىجري ٚأػبص ٌالِخ اٌؼغثث١ثخ صثمثزثٙثب ثثٕثفثـثٙثب
ٚثمضعرٙب ػٍ ٝأجبػ فؼً اٌزذغ٠غ دني رزٛفغ ٌٙب اإلعاصح
اٌ١ٕ ٛخ ٚاٌم١ِٛخ اٌظٍجخ .
ٕ٘ ِٓٚب طبع ٌؼاِب ػٍٕ١ب عّ١ؼب اؿزٍثٙثبَ صعٚؽ ٚػث
أزظبعٔب اٌذبؿُ يف اٌضبِٓ ِٓ آة ػبَ ٚ 1811رٛظ١فٙب
يف أرِ ْٛؼغوزٕب اٌجٙبص٠خ اٌثال٘ثجثخ ثثٛعثٗ املثذثزثٍثني
األِريوبْ ٚدٍفبئ ُٙاٌظٙبٕ٠خ ٚاٌفغؽ ٚػّالئ ُٙاألطالء
االسـبء أِضبي اٌؼّ ً١املبٌىٚ ٟثم١خ ع٘ط اٌثؼثّثالء ِثٓ
اٌجٛاؿ١ؾ ٚاألطٔبة ِضٍّب ٠ثٕثجثغث ٟأْ رثٛظث ٘ثظٖ
اٌضعٚؽ ثٛعٗ إٌفٛط ٚاٌزغٍثغثً اإل٠ثغأث ٟيف اٌثؼثغاق
ٚإعٙبع ِذبٚالد رٛع٠ش االدزالي األِريوٌ ٟثالدثزثالي
اإل٠غأ ٟثؼض اٌٙؼّ٠خ إٌٙبئ١خ ٌٍّذزٍني األِريوبْ  ٚثغص
أسغ عٕض ٞأِريوِ ٟذزً ٚؿثزثظثً اٌثظوثغ ٜاٌثضثبٔث١ثخ
ٚاٌؼشغٌٕ ٓ٠ظغ اٌضبِٓ ِٓ آة ِٕبعٔب اٌجٙبصٚ ٞػثٕثٛأثب
ٌٕظغٔب ػٍ ٝاملذزٍني ٚرذغ٠غ اٌؼغاق ٚفثٍثـثطثني ٚوثً
األعاػ ٟاٌؼغث١خ املغزظجخ ِٚب إٌظغ إال ِثٓ ػثٕثض ا
اٌؼؼ٠ؼ اٌذى. ُ١

ِٓ ِمضِبد اٌذمجخ اٌجض٠ضح
أث ٛدـني  /اٌضغبعح
ثؼض رطٛع اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚٚؿبئً االرظبالد سالي اٌشّـني ؿٕخ املٕظغِثخ ٚأثزثمثبٌثٙثب ِثٓ
ِغدٍخ املب٠ىغ ٚرىٌٕٛٛع ٟاىل ػبٌُ إٌبٔ ٛرىٌٕٛٛع ٟاٌظ ٞصعٓ ػظثغا ػثٍثّث١ثب عثض٠ثضا ..
رـبثمذ يف آفبلٗ ل ٜٛاٌشغ اىل عؿُ ِالِخ اٌذمجخ اٌزبع٠ش١خ اٌجض٠ضح ٌالثؿثزثذثٛاط ػثٍثٝ
صغٚاد ٚأسالل١بد ٚأدالَ ا٢سغ ِّٓ ٓ٠ال رىٌٕٛٛع١ب ٌض١ٌ ُٙ٠ؼ٠ض ُ٘ٚع٘مب ٚطٌخ ٌٚ ..ثىثٓ
٘ظٖ املغح ثٕىٙخ ط ٛ١ٙأِغ٠ى١خ رذًّ ِؼٙب ػجك اٌزغ١رياد ( اٌضّ٠مغا ١خ ٚدمٛق اإلٔـثبْ
رّبِب وّب دظً يف اٌؼغاق ِٕظ  8/4/2003 َٛ٠دزِٕٛ٠ ٝب ٘ظا  ..أٗ ٌ١ث َٛعثض٠ثض ٌثزثبع٠ثز
عض٠ض د١ش اٌز١بعاد اٌـ١بؿ١خ املجضصح اٌز ٟعؿّذ ٌىً ِٕٙب دضٚص٘ب اٌفضعاٌ١خ ٚؿٍطبرٙثب
املذٍ١خ ٚعؼبعارٙب املغدٍ١خ ٌٚى ٟرى ْٛفىغح اٌذضٚص رٍه ِفِٛٙخ عغغاف١ب ٚربع٠ش١ب أ ٚدثزثٝ
ؤٛىغ٠ز١ب طبع ٌؼاِب أْ ٠م َٛدٌٙٛب رٕبػع أ ٚرضافغ ٌٚ ..ى٠ ٟظجخ ٌزٍه اٌز١بعاد ٚاٌى١بٔثبد
املظطٕؼخ ربع٠ش١ب ٚطٛرب ِـّٛػب طبع ػٍ ٝوً ِٕٙب أْ ٠زؼًٍ ثٍ ِٓ ْٛأٌثٛاْ اٌثجاعث١ثض٠ثب
ٌ١زّ١ؼ ثٗ ػٓ ا٢سغ ِٓ ٓ٠عٛلخ اٌمبصح املجضصِ ٓ٠ثٓ املثغعثؼث١ثبد اٌـث١ثبؿث١ثخ ٚاٌثض٠ثٕث١ثخ
اٌـ١بؿ١خ اٌظ ٓ٠ال عأْ ٌ ُٙثبٌضٚ ٓ٠اٌـ١بؿخ  ،إّٔب ٘ ٛاملبي ٚاٌـٍطخ  ..فثأ ثٍثمثذ ٌثٙثب
اٌفؼبئ١بد  ٚجؼذ اٌىزت ٚأطضعد ثأؿّبئٙب اٌظذ ٚاملجالد ٚأٌُفذ ألعٍثٙثب األٔثبعث١ثض
ٚاأل٘بػ٠ظ ٚاٌغَصاد ٚ ..لظض املظٍ١ِٛبد اٌز ٟثضأد ِٕظ  ٚأد ألضاَ ( املـثج وثبِثجثً
اٌـبدخ اٌضاسٍ١خ ٌٕمبثخ املذبِني اٌؼغال١ني ػبَ  2003د١ش أػٍٓ لثٛاد االدثزثالي ػثٓ دثً
ِجٍؾ إٌمبثخ ٚرشظ١ض ِجٍغ ٠جاٚح ِب ثني ِبئخ ٚأعثؼّبئخ صٚالع أِغ٠ىٌ ٟىً ِذبَ ٠ثمثضَ
ثذش أصثٚ ٟربع٠ش ٟيف إ بع صػِ ٜٛجبٔ١خ ٠مّٙ١ب ٚوبٌخ ػٓ ادض ( املظٍِٛني ػض ( إٌثظثبَ
اٌجؼضٌٍ ٟفجح ِب ثني ػبَ  1891اىل ٘ٚ ، 2003ىظا ثضأد عدٍخ األلالَ ثزظ٠ٛغ اٌثٍثٛدثبد
ٚرشىٍٙ١ب ٚرٍٕٙ٠ٛب دزٔ ٝفظ املجٍغ املشظض ٌٙظا املـج فظ٘ت ثٍّفبد اٌضػب ٜٚاىل عثٙثخ
ِجٌٛٙخ .
ٚثؼض ػبِني ِٓ ( املىبؿت اٌضّ٠مغا ١خ ظٙغ ٌإلصاعح ثبْ لظثض ( املثظثٍثِٛث١ثبد ػثٓ
( اٌذىُ اٌجؼض ٟلض اؿزٕفظد  ٌُٚرؼض فؼبٌخ ٚالثض ِٓ وزبثخ لظض عض٠ضح ِٚضريح ثبٌٕج١ثغ
اٌؼغال ٟاٌشبٌض رزذضس ػٓ املظٍ١ِٛبد اٌزبع٠ش١خ اٌى  ِٓ ٜعٙخ ٚرضػ ٛاىل اٌضأع ِٓ وً ِب
٘ ٛػغال ٟدم١مٚ ٟأطٔٚ ً١ضغ أعالءٖ ١ِٛ٠ب يف عٛاعع ثغضاص ٚػٍ ٝعٙبرٙثب األعثثغ إعػثبء
ٚرطّٕ١ب ملب يف اٌظضٚع  ..فٛلغ ِب ال ػني عأد ٚال أطْ ؿّؼذ ٚال سطغ ػٍ ٝثبي ػمثً ثشثغ
ِٓ عغائُ ٔٛػ١خ ال ػض ٌٙب ٚال دظغ بٌذ اٌجؼض١ني ٚغريُ٘ ِٓ اٌشٛ١ر ٚاٌغعبي ٚاٌثٕثـثبء
ٚاأل فبي ثّئبد األٌٛف ثٍغذ أوضغ ِٓ ٍِٔٚ ْٛ١ظ املٍ١ثِ ْٛثغثضٚع  ..ثثؼثغ ( اٌثمثبصح
اٌٍ ١اٌ٠ ْٛ١غ ْٚيف طٌه ِغدٍخ الثض ِٕٙثب ػثٍث ٝثغ٠ثك إعؿثبء ( اٌثٕثظثبَ اٌثزثؼثضصٞ
اٌضّ٠مغا  ٟاٌفضعاٌ ٟوّب دظً يف اٌذغٚة األٍ٘١خ األِغ٠ى١خ ٚاالؿجبٔ١خ ٚغري٘ب  ،إال أْ
ثؼغ ( اٌمبصح اٌض٠ ْٛ١ٕ٠ؼزمض ْٚثبْ ِب دظً ِٚب ٠ذظً ِب ٘ث ٛإال ِثمثضِثبد ٚأؿثجثبة
ٌزؼج ً١ظٛٙع األِبَ اٌغبئت " ػٍ ٗ١اٌـالَ " ثني ثغضاص ٚوثبثثً ِٚ ..ثب اٌثغثؼ ٚاألِثغ٠ثىثٟ
ألفغبٔـزبْ ٚاٌؼغاق إال ٚؿٍ١خ اؿزجبل١خ ٌٙظا اٌظٛٙع املغرمت ِذبطغرٗ ٚاٌمؼبء ػثٍث١ثٗ
إِب ا٢سغ ُ٘ٚ ٓ٠األوضغ٠خ فري ْٚأْ اٌغؼ٠ ٚـزٙضف اٌـ١طغح ػٍ ٝاملٛاعص اٌثطثجث١ثؼث١ثخ ِثٓ
املؼبصْ ٚإٌفط ٚدّب٠خ آِ إؿغائٚ ً١اإلؿبءح اىل ػم١ضح اإلؿالَ اٌذك ٚاٌمؼبء ػٍ ٝل١ثبصاد
أػضائِ ِٓ ُٙفىغ ٞاٌؼغة ٚاملـٍّني رذذ ِشزٍ اٌظعائغ ٚاالرٙبِبد  ..أٔثٙثب ِثمثضِثبد
اٌذمجخ األٚىل ِٓ األٌف١خ اٌضبٌضخ يف ؿجار١ج١خ ٛاغ١ذ اٌؼظغ  ..لثبي رثؼثبىل ۞ َٚاٌَّثظِ٠ثَٓ
ذـِِٕنيَ ۞ طضق ا اٌؼظ. ُ١
ؿجٍََُٕب َٚإَِّْ اٌٍََّٗ ٌََّغَ اٌُّْ ْ
عَبَ٘ضُٚا فَِٕ١ب ٌََْٕٙضُِ ََُُّْٕٙ٠

ص٢١

ٚداعاً أب ٟعاِش
أب ٛعاٌ١ة  /املٕسحري جٔٛس
يف شباؽ املاػ ٟاجظٍث ٘اجفً١ا ِٓ فٕذل ٟاٌز ٞأل ُ١ف ٗ١باٌعاطّة األسدٔ١ة عّاْ باٌس١ذ عذٔاْ سعذ اٌذ ٓ٠فاخربٔ ٟأٗ يف لطرطش ٚسط١طعطٛد
بعذ أ٠اَ لٍٍ١ة ٚ ،بعذ ٚط ٌٗٛعّاْ اجظً ب٘ ٟاجف١اً ٚاجفمٕا عٍ ٝاٌٍماء يف اٌشمة اٌح٠ ٟسىٕٙا ِع عائٍحٗ يف ِٕرمة اٌشاب١ة ٘ٚ ..ىزا جُ اٌطٍطمطاء
بعذ أْ افرتلٕا ِٕز ( ) ٤سٕٛات جمش٠بًا  ..يف اٌٍماء األخري ٚشذجٗ لذ فمذ اٌىرري ِٓ ٚصٔٗ ٚ ..اخربٔ ٟأٗ واْ ػ١فًا عٍ ٝلٕطا ( اٌطيطض٠طش ) ٚلطذ
سيً ( ) ٨حٍمات ٌربٔاِس شا٘ذ عٍ ٝاٌعظش ٚأٗ طٍب ِٓ أداس اٌيض٠ش أْ ال جبد اٌحسي ً١إال بعذ ٚفاجٗ ٌى ٟال ُ٠حشز أِاَ ا٢خش. ٓ٠
ٚلذ دخً املسحشف ٝيف اٌعاطّة اٌمرش٠ة ٌٛشٛد ِسحشفِ ٝحخظض يف أِشاع اٌسشطاْ ٚلذ اخز ششعات شذ٠ذ ِٓ اٌعالز اٌى١ّ١ا ٞٚعطٍطّطاً
أٗ لذ أط١ب باملشع اٌخب١د ِٕز عاَ ٚ ١٢٢٢سبك أْ أشش ٜعٍّ١ة ٌٍّعذ يف بغذاد ٚسافش عذ ِشات ٌٍعالز ٘ٚىزا بذأت ِعٗ سحٍة اٌطعطزا
ِع اٌعذ ٚاٌذاخٍ ٟاٌز ٞجٍبس شسذٖ .
واْ اٌحذ٠د ِحشعباً ٚواْ املرش ٙ٠رً يف عّاْ بغضاس واْ ٘زا اٌش١خ اٌى ًٙاٌرّأ ٟٕ١شابًا يف أفىاسٖ ٚأٍِٗ يف اٌح١ا ٚيف اهلل ٚيف املطمطاِٚطة
اٌعشال١ة  ..واْ غض٠ش اإلٔحاز يف اٌسٕٛات األخري فأٌف عذ وحب ِٕٙا :








يف اٌحضو١ة ٚاٌسٍٛن .
األخٛاْ املسٍّني يف سٛس٠ة ( )٥أشضاء .
اٌظف ِٓ ٛطفة اٌظف. ٛ
اٌبعذ اإلٔسأ. ٟ
ِع األسحار سشاء اٌياسٚد ٞيف اٌحٛاس ٚاألفىاس .
ٍِّىة حّا األٛ٠ب١ة .
حٛاس ِع املفىش سشاء اٌياسٚد ٞحٛي اإلسالَ ٚفٍسرني .

ٚواْ ٙ٠ذ ٟٕ٠وٍّا طذس ٌٗ وحا ٔسخة اعحض بٙا يف ِىحبح ٟاٌخاطة  ِٓٚ ..بني اإلطذاسات اٌيذ٠ذ ٌٍذاع١ة اإلسالِ١ة األسحطار عطذٔطاْ سطعطذ
اٌذِ ٓ٠يٍذٖ اٌخاِس املٛس ( َٛاألخٛاْ املسٍّ ْٛيف سٛس٠ة  -اٌعاللات اٌس١اس١ة ٌيّاعة األخٛاْ يف ذّأ١ٕ١ات اٌمشْ اٌعششِٚ ٓ٠ا بعذ٘طا )
ٚلذ طذس ِرٍع عاَ . ١٢٢٢
ٚلذ جحذخ األسحار أبا عاِش يف وحابٗ األخري عٓ اٌحيشبة اٌرأ١ة بعٕٛاْ ( ِع اٌعشاق اٌشم١ك ) ف١مٛي يف بعغ اٌظفحات  " :وأث اٌحطش يف
شٕٛب ٟاٌسٛداْ عٍ ٝأشذ٘ا فحٛشٗ ِحّذ أِني خٍ١فة عؼِ ٛيٍس ل١اد ذٛس اإلٔمار ٚسئ١س اٌربملاْ اٌسٛدأ ٟاملطقلطث اب بطغطذاد ٚاٌطحطمطٝ
األسحار عض ابشا٘ٚ ُ١ششت بّٕٙ١ا أحاد٠د ورري سّعث جفظ١الت عٕٙا ِٓ األسحار ِحّذ أِني خٍ١فة واْ ِٕٙا ِا ٔظح بطٗ ٔطائطب اٌطشئط١طس
اٌعشال ٟاٌسٛداْ بٛش ٛاملظاٌحة ِع شٕٛب ٟاٌسٛداْ عٍ ٝغشاس ِا فعٍٗ اٌعشاق ِٓ اجفاق ِع األوشاد يف شّاي اٌعشاق ٚ ،ملا عٍُ األسطحطار عطض
بّا ٠عأ ٗ١اٌسٛداْ ِٓ شح اٌٛلٛد لاي ٌؼ١فٗ  :ار٘ب اب عذْ فاْ ٌٍعشاق وّ١ات ِٓ اٌبرتٚي يف عذْ ٌحىشاس٘ا يف ِظفا عذْ اٌىبري  ،ار٘ب
اب ٕ٘ان ٚاسحٍُ وً ِا عٕذُ٘ ِٓ اٌبرتٚي اٌعشال : ٟسٛاء اٌخاَ ِٕٗ ٚاملىشس  ،ذُ أسدف لائالً ٘ :زا اٌبرتٚي ٍِ٘ ٛه االِة وٍٙا ١ٌٚطس ٌطٍطعطشاق
فحسب ٚاْ واْ ٕ٠بع ِٓ أسػٗ " .

ص٣١

" ٔجذ انغٕداَ ٌٕٛانحم الصيح انٕلٕد نذٖ أخٕآَى انؼشالٛني انز ٍٚنى ُٚظ انغٕداَ ٌٕٛطُٛؼٓى ٔيٕالفٓى ٔيؼشٔفٓى  ،ثى ذرانتد يتالتاالخ
انرؼأٌ يف كم املٛاد ٍٚتغشػح فائمح  ،أكثش يًا كاٌ يرٕلؼا كاٌ يٍ أًْٓا ذٕسٚذ انغالح انز٘ كاٌ انغٕداَ ٌٕٛتأيظ انحاجح ئنٛتّ  ،فترتذفتمتد
األعهحح تكًٛاخ كثريج جذاً حرٗ طاس يا ٔطم اىل كم يٕلغ يف انغٕداٌ يٍ انغالح تمذس يا كاٌ نذٖ انغٕداٌ كهّ " .
" يف انخايظ ػشش يٍ شٓش ستٛغ األٔل ػاو  8041املٕافك  8811فاجأ انشئٛظ طذاو حغني انؼشاق ٔانؼشب ٔاملغهًني تمشاس ٚمضت ٙأٌ ٚتكتٌٕ
يٕنذ املظغفٗ طهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ػٛذا لٕيٛا نهًغهًني ٔنغريْى ذحرفم االيح كهٓا ( دٔنح ٔشؼثاً ٔيُظًاخ ) تّ ٔذزكش تاملثتادب انغتايتٛتح
ٔاملرمذج انر ٙتهغٓا انشعٕل طهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى نهؼاملني تشريًا َٔزٚشًا ٔداػًٛا اىل اهلل تارَّ ٔعشاجا يتُتريًا ٔ ..دػتا انتٕصاساخ ٔاملتإعتغتاخ
ٔأػًذج انمٕو يف تغذاد اىل املشاسكح يف لاػح االحرفاالخ انكربٖ إلحٛاء ركشٖ عٛذ انخهك ٔسعانرّ انخانذج ٔانخاذًح  ،فكاٌ ٕٚياً يشتٓتٕداً يت
لهٕب أتُاء انؼشاق ٔ ،يٍ ٚؼٛش ػهٗ اسع انؼشب عؼادج ٔعشٔساً ٔاعرثشاساً ٔأذثاػا نغٛذ األَاو ػه ّٛأفضم طالج ٔأصكٗ عالو " .
" عاسػد اىل كراتح سعانح ػفٕٚح عشٚؼح دٌٔ يمذياخ ٔتشٔذٕكٕالخ ٔسفؼرٓا تانحال اىل انشئٛظ طذاو يثاسكاً ْزا انرٕجّ امل. " ًٌٕٛ
ٔتخرى أتا ػايش تحثّ ػٍ انؼشاق فٛمٕل :
" ٔيف خراو ْزا انثحث انز٘ نٕ ذٕعؼد ترفظٛالذّ الحراج اىل يالهذ  ،أعالم شٓادج ٚغأنُ ٙاهلل ػُٓا  :أٌ يا سأُٚاِ ٔملغُاِ يف انتؼتشاق ختالل
انؼمذ ٍٚاألخري ٍٚيٍ انمشٌ انؼشش ٍٚيٍ دػى ػهٗ كم انظؼذ ( َؼالض ػٍ عذادِ ) دًَٔا ششط أٔ يماتم أٔ عهة  ،فالضٖ اهلل انتؼتشاق ٔأْهتّ
خري جضاء ٔفشج كشترٓى ٔكرة نٓى انُظش ٔانرٕفٛك " .
ٔاألدٚتة ٔانغتٛتاعت ٙتتؼتذ
أخريا ٔتراسٚخ  8212/484لشأخ خرب انشحٛم ػهٗ لُاج انالضٚشج  ،سحم انفاسط ٔانذاػٛح ٔعفري انؼشب املرالٕل
ذالاسب غُٛح عٕال عثؼح ػمٕد  ،سحم طاحة املششٔع انؼشت ٙاإلعالي ٙانكثري  ،سحم انثؼث ٙغري املتشذتثتظ ٔانغتفتري غتري املتؼتني ٔانتغتٛتٕس
ٔانحشٚض ػهٗ انؼشاق ٔااليح  ..سحم نكُّ تاق يف انمهة ٔانزاكشج .
فمذ كاَد عٛاعرّ انفكشٚح يف ذٕلذ  ،ال ذؼشف انشاحح  ..ئيا سٔحّ انالٓادٚح كًا ٚمٕل سفٛك دستّ األعرار ػثذ اهلل عُغأ٘ " فٓ ٙظاْشج يف
كم يا خغرّ ٔ ًُّٛٚيُٓا كاَد اَغاللرّ ٔيُغهماذّ حٛثًا كاٌ يف حهّ ٔيشذحهح ٔ ..يٍ ُْا كاَد ػاللاذّ ٔيا ذضال يغ كتم يتٍ ٚتحتًتم ساٚتح
انالٓاد يغ لهّ انُظري  .فٕٓ نى ٚضؼف ٔنى ٚفرت ٔنى ٚظثّ كهم أٔ يهم ٔال َٔٗ حرٗ ْزِ انهحظاخ انرٚ ٙظاسع فٓٛا اشذ إَٔاع املشع " .
تتم اإلَغتاَتٛتح
" ذمشا يف حٛاذّ شٕلا ػاسيا نهحشٚح انرٚ ٙؼشمٓا ٔذغهؼا ٔػًال دؤٔتا نرحمٛمٓا لًٛح ئَغاَٛح يف حٛاذّ ٔحٛاج شؼثّ ٔأيرتّ
ٔانثشش أجًؼني ٔ ..كم رنك يف ذفاؤل ٚرالأص ػٕايم اإلحثاط ٔ ..يا أكثشْا يف ذحذ ال ٚؼشف انحذٔد ٔانمٕٛد ٔ ،ال ٚتمتف أيتاو املتؼتٕلتاخ ئال
سٚثًا ٚحغًٓا  ،أٔ ٚمفض فٕلٓا  ..ػشف عشٚمّ فغهكّ ٔنى ٚكٍ يًٓذا ًٚهإِ ئًٚاٌ املالاْذ يزنم انظؼاب يف ذظًٛى يٍ ال ٚتالتذ انتفتشتم أٔ
انخٕف يٍ انفشم اىل َفغّ عثٛال " .
فاىل جُاخ انخهذ تارٌ اهلل ٚا أتا ػايش ..
فهكم اجم كراب ..
َٔذس٘ أٌ سٔحك يُز عُٕاخ ذحٕو حٕل َٕاػري حًاج َٔ ..ذس٘ أٌ ػشاق انشاو كثش ..
ٔنكٍ كًا ذؼهى َٔ ..ؼهى َحٍ  ..أٌ نهغشتح ٔجغ ٔنحٍ ٔعؼى خاص ..
ٔنٛظ نُا ئال انذػاء ٔ ..املحثح ٔانرتحى ..

ص٤١

إٔال
تشٍعاُ املثاسك
اٍَٞح اىربٕاُ
إٔال تشٍعاُ املثاسك شهٖهش
اىطاعاخ ٗاىهؽهفهشاُ شهٖهش
اىصٞاً عِ املعاصٗ ٜـيهرهاخ
اىيساُ ـعال عهِ اىهطهعهاً
ٕهزا
ٗاىششاب ّٗ ..حهِ
اىشٖش اىفعهٞهو ّسهرهيهٖهٌ
س ه ج اىههشسهه٘ه اىههعههشتههٜ
اىنشٍ ٌٝهحهَهذ ٗصهحهاتهرهٔ
األخٞاس ٗإٔو تٞهرهٔ األاهٖهاس
اىصرب ٗاىهلهيهذ ٗاىهضٕهذ
تَثإح اىهحهٞهاج ٍٗهَهاسسهح
اىلٖاد ـٖ٘ عثادج اىهعهثهاداخ
ٍٗشسخٖا ظَ املؤٍْني
املرقني ٗامللإذ ِٝاىصاتشِٝ
اىزٝ ِٝسريٖهَهُ٘ ٍهْها هة
ٗ ٕ ٌٞزا اىشٖش اىهفهعهٞهو
املثاسك ىنهٝ ٜصهعهذٗا ٍهِ
عَيٞاذٌٖ اىلٖادٝح املهفهفهشج
ٗحر ٚذرنيو تاىْصهش املهؤصس
اىْٖائٗ ٜاىحاسٌ عي ٚخ٘ هح
املههحههرههيههني ٍٗههؤاصسٝههٖههٌ
ٗصْائعٌٖ اىخائثني أعاد اهلل
خو عالٓ سٍعاُ اىنهشٝهٌ
عيه ٚاملهلهإهذٝهِ األتهطهاه
ٗشعثْا األتٗ ٜاٍرْا اىعفَٞح
اٍههح اىههشسههايخ تههاىههٞههَههِ
ٗاىربمح ٌٕٗ ٝشـيُ٘ تهحهيهح
اىههْههصههش ٗاىههعههض ٗاىسههؤدد
ٗاىههشـههعههح ٗ ..مههو سٍعههاُ
ٗشعثْا ٍٗلهإهذّٗها ته ىهؿ
ت ىؿ خ .

خَإ شعثْا اىثطو ذطاىة ٗتشذج تاإلاالق اىف٘س ٛىسشاح األسشٗ ٙاملعرقيني

سلُ٘ ايحراله ٗاىحنٍ٘ح اىعَٞيح ٗذحَو املحريني ٗعَالئٌٖ ٍسؤٗىٞح اىحفاظ عيٚ
أسٗاح ادج اىثعث ٗم٘ادسٓ ٍْٗاظئٞ

ٍصطيحاخ ٍٗفإ ٌٞـنشٝح ٗسٞاسٞح
ذ٘اصو اىث٘سج ذقذٕ ٌٝزٓ اىضاٗٝح اىر ٜذعشض ذعشٝفاخ تثعط املصطيحاخ ٗاملفإهٞهٌ اىهفهنهشٝهح ٗاىسهٞهاسهٞهح
املسرقاج ٍِ ٍعني اىفنش اى٘اْٗ ٜاىقٍ٘ٗ ٜاإلّساّٗ ٜاىر ٜي ذَثو تاىعشٗسج ذعشٝفا تعثٞاً ّصٞاً ٗإَّا ٕ ٜشٝثهح
ٍِ ـنش اىحضب ٗعقٞذج اىثعث ٗإسرتاذٞلٞرٔ اىسٞاسٞح ٍٗ٘ا فٔ ٗذطثٞقاذٖا  ،تو أُ تععٖا ٝعرب ذعهثه ًا د هٞهقهًا
ٗشاٍالً عِ ٍ٘ ؿ اىحضب ٗسؤٝرٔ اىفنشٝح ٗاإلسرتاذٞلٞح ٗ ..ذٖذؾ ٕزٓ اىضاٗٝح اىل أؼْاء ثقاـح املْاظيني اىثعثٞني
ٗامللإذٗ ِٝعًَ٘ اى٘اْني اىعشا ٞني ٗاملْاظيني اىعشب املْإعني ىالحراله تو ٗعًَ٘ أتْاء شعثْا امللإذ اىصاتش
ٗىرنِ ىٌٖ خ ٍعني ظو اىرش٘ ٔٝاىفنشٗ ٛاىسٞاسٗ ٜاىثقا ٗاإلعالٍ ٜاىزَٝ ٛاسسٔ املحريُ٘ ٗعهَهالئهٖهٌ
أتشع ص٘س اىرضٞٝؿ ٗاىرعيٞو تَا ٝساعذ ٕؤيء عي ٚذْفٞز ٍخططاذٌٖ اىرذٍ ٝح ظذ اىعشاق ٗايٍح رىهل أُ
ـنشّا ٗعقٞذذْا اىرَٕ ٜا ّرباط ٍَاسساذْا اىسٞاسٞح ٗتَا  ْٝاشٝقَٖا ٗٝيََٖٖها اىهعهضً عهيه ٚأُ ذهنهُ٘
عهذدّها ٕهزا
املساساخ اىصائثح ٗاىخ ج ىثي٘غ إٔذاـٖا اى٘اْٞح ٗاىقٍ٘ٞح اىخ ج ٍٗ٘اصيح ىٖزا املْٖح ّهرهْهاٗه
ٍصطيح ٍٗفًٖ٘ املْٖح اي رحاٍ ٜاىعقالّ.. ٜ

املْٖح اي رحاٍ ٜاىعقالّٜ
اي رحاً ّقٞط اىذـاع  ,ـاملقرحٌ ٕ٘ اىطشؾ اىزْٝ ٛفٌ خطح ٍعْٞح ٗٝثادس تاىششٗع اىٖهلهً٘ عهيه ٚاىهطهشؾ
َح اىٖلهً٘
األخش ٝٗ ,نُ٘ ذ حعش ماـح ايسرحعاساخ اىعشٗسٝح إلّلاح اي رحاً ٗ ،اي رحاً ٍٕ ٜشحيح ذقع
أٍ ٛثاؼرح اىخصٌ ٗإستامٔ ٗاىر ث عيّ ٔٞفسًٞا ٍٗادًٝا ٗخعئ ي ٝق٘ ٙعي ٚاىذـاع تو ٝلربٓ عهيه ٚايسهرهسهالً ،
ٗاألسي٘ب اي رحاٍ ٕ٘ ٜاملْٖح امل٘سً٘ عادج تاىث٘سٝح ألّٔ ٝقع خاّح املثادسج ٗاملثادأج ٗٝؤٍِ ىصاحثٔ ٍْٗهٖهلهٔ
ّرائح خٞذج إرا ماّد حساتاخ اي رحاً ٍذسٗسح ٍِ ماـح خ٘اّثٖا ىٖزا ـاُ املْٖاج اي رحاٍ ٜتعٞذ عهِ اىهرهٖه٘س
ٗايّفعاه  ،تو ٝحراج اىل اىعقو ٗاىذساسح ـاىششٗع تاي رحاً أ ٛعٞح ٝحراج اىل دساسح اىقهعهٞهح ٗظهشٗـهٖها
ٗاحرَايذٖا ٗذ٘ ع اىْرائح املر٘خاج تصفحاذٖا اىشاتحح ٗمزىل ذقذٝش اىخساسج املهره٘ هعهح ٗإرا مهاّهد احهرهَهايخ
اىخساسج تاألسٗاح مث ج ـال تذ ٍِ إعادج اىذساسح ٍلذدًا أٗ اترناس صٞػ خذٝذج اي رحاً تحٞث ذعه٘د اىهْهرهائهح
عي ٚصاحة اي رحاً ت و اىخسائش ؼ أُ اىث٘اس ٗامللإذٝ ِٝؤٍُْ٘ تاىث٘سٝح ٗاىعقالّٞح أُ ٗاحذ ٕٗؤيء ٌٕ
ٍِ اشاص خاص ٗٝنُّ٘٘ عادج تَسر٘ ٙاىرحذٝاخ اىنث ج اىر ٜذحٞط تٌٖ ٍٗا أح٘خْا ٍشحيرْا اىلٖادٝهح اىهرهٜ
ّحٞا اىل ٗعٗ ٜاسرٞعاب املْٖح اي رحاٍ ٜاىعقالّ ٜعَيْا اىلٖادٗ ٛاىسٞاس ٜـهاي هرهحهاٍهٞهح املهعهضٗىهح عهِ
اىعقالّٞح ذ٘ عْا ٍٖاٗ ٛاىرٖ٘س ٗاىعقالّٞح املعضٗىح عِ اي رحاٍٞح ذق٘دّا اىل ايسرناّح ٗاىخْ٘ع ٗٝثق ٚاملهْهٖهح
اي رحاٍ ٜاىعقالّ ٜاملر٘اصُ ٕ٘ املْٖح اىصائة ٕٗ٘ ّرباسْا حر ٚاىْصش املؤصس ٗاىففش اىحاسٌ .

ص٥١

دَمقراطُىن حتً الىخاع
َثذو أن وصفة االجتثاث واملساالةة لست د سذ

كافُة لتاتىعة هذا ال ذد الكثري مه أعسذا
( ال مةُسسة الذَمقراطُسسة ج فةلسسا اللماعسسة ا

إقامة دعاوٌ اوتحسا صسفة م مركسس ةسرطة

املاثح ودهذَذ أعضا ملةس وقاتة األطثسا
ةخصُاً ت ذم الرتةُح أو اوتخاب الىقُسة
مىضسسىع السسذعىي السستٍ أحُةسسم ا

محكمسسة

دحقُسسا الكسسرب حسساة االاتسسصاص املكاوسسٍ

إلجرا الالزم .

وهكذا دثىً

( دولة القاوىن الال طالفُة ج

ص٦١

انعًهٍاث انجهادٌت نهًقاويت انعزاقٍت انباسهت
انقٍادة انعهٍا نهجهاد وانتحزٌز

بشائز جٍش انصحابت األبطال نشهز حشٌزاٌ نسُت ٠٢٦٢
ث

التارٌخ

العملٍت الجٍادٌت

المكان

1
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تفجٍز عبُة واسفً على دَرًٌ امزٌكًٍ  /لم ٌعزف حجم الخسائز

مىطقت الغاباث المُصل

2
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تفجٍز عبُة واسفً على ٌمز امزٌكًٍ  /تذمٍزٌا َاصابت مه فٍٍا

جلُالء

اطالق قذٌفت ٌاَن عٍار  28ملم على ( َكز الغزاة ) فً معسكز بذر بمىطقت الحٌُجً لم
22 / 6 3
ٌعزف حجم الخسائز
تفجٍزعبُي واسفً على سٍاري رباعٍت الذفع تابعً لشزكً امىًٍ امزٌكًٍ  /مقتل َاحذ
َادي عكاب المُصل
26 / 6 94
َجزح اثىان مع تذمٍز العجلً
مىطقت الحٌُجً

جاَب يٍ انعًهٍاث انجهادٌت
نجٍش رجال انطزٌقت انُقشبُدٌت ونهفرتة يٍ  ٨حشٌزاٌ  ٠٢٦٢ونغاٌت  ٦١حشٌزاٌ ٠٢٦٢
قاو يجاهدو جٍش رجال انطزٌقت انُقشبُدٌت بتُفٍذ انعدٌد ينٍ انعًهٍناث انجهادٌنت خ يفتهنا قىالنم انعًهٍناث بعند ااَنسحا

ا ش نىو

نهقىاث األيزٌكٍت ونهفرتة يٍ  8حشٌزاٌ  2010و ونغاٌت  15حشٌزاٌ2010و وخ يا ٌهً جاَب يُها :
.1قالم بغداد األول :

• قُض جُدي نهعدو األيزٌكً هى ٌد قُاص انفصٍم انثاًَ  /انسزٌت األوىل /انفىج انثانج /انهىاء .47
• قصا يقز نهعدو األيزٌكً بصاروخني َىع ( ،)c5kتُفٍذ :سزٌت اإلسُاد  /انفىج انثاًَ  /انهىاء .93

• قصا يقز نهعدو األيزٌكً بصاروخ َىع انبٍُت ا طىر:تُفٍذ  :سزٌت اإلسُاد /انفىج انثانج /انهىاء .74

• قصا يقز نهعدو األيزٌكً بثالث قُابز هاوٌ ٍار( )60يهى  ،تُفٍذ  :ا فزسة األوىل  /حضرية اإلسُاد  /انسزٌت انثاٍَت  /انفىج األول /انهنىاء

.58

ص٧١

.2قاطغ بغداد انثانً :
• تديري ػجهت نهؼدو األيزٌكً بصاروخ يىجه  ،تنفٍذ :انحظرية انثانٍت  /انفصٍم انثانج  /انسزٌت األوىل /انفىج األول  /انهىاء .3
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع كاتٍىشا :تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد /انفىج انثانج /انهىاء .17
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع كزاد  :تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد  /انفىج انثانً  /انهىاء .98
.3قاطغ بغداد انثانج :
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخني نىع انبٍنت املطىر:تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد /انفىج انثانج /انهىاء .32
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع ( ،)c5kتنفٍذ :سزٌت اإلسناد  /انفىج األول  /انهىاء .48
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بقنربتً هاون ػٍار( ) 82يهى  ،تنفٍذ  :املفزسة األوىل /فصٍم انهاون  /سزٌت اإلسناد  /انفىج انثااناج /اناهاىاء
.53
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بقنربتً هاون ػٍار( ) 60يهى  ،تنفٍذ  :املفزسة انثانٍت  /حضرية اإلسناد  /انسزٌت األوىل  /انفىج انثانً /انهىاء
.7
.4قاطغ األنبار :
• استهداف يزوحٍت نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع انسدٌد  ،تنفٍذ  :كتٍبت يقاويت انطائزاث .
• تديري ػجهت نىع هايفً نهؼدو األيزٌكً بزيانت حزارٌت نىع ( ) rkg-3ويقتم وجزح ين كان فٍها تنفٍذ  :انحضرية اناثااناثات  /انافاصاٍام
األول  /انفىج انثانج /انهىاء .4
• قنص جندي نهؼدو األيزٌكً ػهى ٌد قناص انفصٍم األول  /انسزٌت انثانثت /انفىج األول /انهىاء .31
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع انبٍنت املطىر:تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد /انفىج انثانً /انهىاء .88
.5قاطغ دٌاىل االول :
• تديري ػجهت نىع هايفً نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع ( ) rbg-7ويقتم وجزح ين كان فٍها تنفٍذ  :انحضرية انثانثت  /انفصاٍام اناثااناً /
انسزٌت األوىل /انفىج األول /انهىاء .33
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخني نىع انبٍنت املطىر:تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد /انفىج انثانج/انهىاء .65
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع كاتٍىشا :تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد /انفىج انثانً /انهىاء .101
.6قاطغ دٌاىل انثانً :
• تديري كاسحت أنغاو نهؼدو األيزٌكً بؼبىة ناسفت ويقتم وجزح ين كان فٍها  ،تنفٍذ :انحضرية األوىل  /انفصٍم انثانج  /انسزٌت انثانٍت /
انفىج انثانج  /انهىاء .57
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع انبٍنت املطىر:تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد /انفىج األول /انهىاء .9
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بصاروخ نىع طارق :تنفٍذ  :سزٌت اإلسناد  /انفىج انثانً  /انهىاء .44
• قصف يقز نهؼدو األيزٌكً بثالث قنابز هاون ػٍار( )82يهى  ،تنفٍذ  :املفزسة انثانٍت /فصٍم انهاون  /سزٌت اإلسناد  /انفىج األول /اناهاىاء
.89

ص٨١

.7قاطع صالح اندَن :

• قنص جندٌ نهعدو األمزَكٍ عهً َد قناص انفصُم انثانث  /انسزَت األوىل /انفىج انثانٍ /انهىاء .20
• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع كزاد  :تنفُذ  :سزَت اإلسناد  /انفىج األول  /انهىاء .37

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخني نىع انبُنت املطىر:تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج انثانث /انهىاء .90
• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع انبُنت املطىر:تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج األول /انهىاء .75
.8قاطع انتأمُم االول :

• تدمري عجهت نىع هامفٍ نهعدو األمزَكٍ بعبىة ناسفت ومقتم من فُها  ،تنفُذ :انحضرية انثانثت  /انفصُم األول  /انسزَت انثثثانثُثت /انثفثىج

انثانث  /انهىاء .16

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخني نىع ( ،)c5kتنفُذ :سزَت اإلسناد  /انفىج األول  /انهىاء .23

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع انبُنت املطىر:تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج انثانٍ /انهىاء .8
.9قاطع انتأمُم انثانٍ :

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع كزاد  :تنفُذ  :سزَت اإلسناد  /انفىج انثانٍ  /انهىاء .94

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخني نىع انبُنت املطىر:تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج انثانث /انهىاء .11
• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع كاتُىشا :تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج األول /انهىاء .92

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بقنربتٍ هاون عُار( )120مهم  ،تنفُذ  :مفزسة انهاون  /سزَت اإلسناد  /انفىج انثانث /انهىاء .68
.10قاطع نُنىي االول :

• إسقاط طائزة تجسس نهعدو األمزَكٍ ،تنفُذ :كتُبت مقاومت انطائزاث .

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع ( ،)c5kتنفُذ :سزَت اإلسناد  /انفىج األول  /انهىاء .56

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخني نىع انبُنت املطىر:تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج انثانث /انهىاء .24

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بأربع قنابز هاون عُار( ) 60مهم  ،تنفُذ  :املفزسة األوىل  /حضرية اإلسناد  /انسزَت انثانثثت  /انثفثىج انثثثانثٍ/

انهىاء .28

.11قاطع نُنىي انثانٍ :

• قنص جندٌ نهعدو األمزَكٍ عهً َد قناص انفصُم انثانٍ  /انسزَت انثانثت /انفىج األول /انهىاء .77
• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع طارق :تنفُذ  :سزَت اإلسناد  /انفىج انثانث  /انهىاء .85

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع كاتُىشا :تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج انثانٍ /انهىاء .127

• قصف مقز نهعدو األمزَكٍ بصاروخ نىع انبُنت املطىر:تنفُذ  :سزَت اإلسناد /انفىج انثانث /انهىاء .52

ص٩١

ّض اىثٞاُ اىز ٛؤطذسذٔ قٞادج قطش اىؼشاق
تَْاسثح اىزمش ٙاىثاّٞح ٗاىؼشش ِٝىْظش اىثاٍِ ٍِ آب

حِ ْضبُ اىثَؼْثِ اىؼَشَت ٜاالشْرِشَامٜ

حََِِ اىشَّحٌِِٞ
تِسٌِْ اى ّئِ اىشَّ ْ

قٞادج قطش اىؼشاق

ؤٍُحٌ ػ َشتِٞحٌ َٗاحِذَج راخُ سِسا َىحٍ خَا ِىذَج
ٗحذج حشٝح اشرتامٞح

ٍنرة اىثقافح ٗاالػالً
تٞاُ يف اىزمش ٙاىثاّٞح ٗاىؼشش ِٝىْظش اىثاٍِ ٍِ آب

ىرنِ ٕزٓ اىزمش ٙحافضّا اإلضايف ىحسٌ ّظشّا اىجذٝذ ػي ٚاملحريني ٗؤرّاتٌٖ

ٝا ؤتْاء شؼثْا املقذاً

ٝا ؤتْاء اٍرْا اىؼشتٞح املجٞذج

ؤٖٝا املجإذُٗ األتطاه

ذحو ػيْٞا اى ً٘ٞاىزمش ٙاىثاّٞح ٗاىؼششُٗ ىْظش اىثاٍِ ٍِ آب ػاً  8811اىز ٛدحش ف ٔٞاىؼشاق ُ٘ٞاألتاج ػذٗاُ اىْظاً اإلٝشاّ ٜػرب ثَاُ

سْ٘اخ حسً٘ ٍرتػح تْجٞغ اىذً اىطٖ٘س ىقْ٘ا فٖٞا املؼرذ ِٝاىغضاج اىفشط ٍش اىذسٗط يف ٍؼاسك اىقاطغ األٗسط ٗاىجْ٘تٗ ٜششق اىثظشج

ال اىل ٍؼاسك اىرحشٝش اىنرب ٙترحشٝش اىفاٗ تـ  53ساػح ٍِ تشاثِ
ٍٗٞساُ ٗذاج املؼاسك يف ٕ٘س اىح٘ٝضج ٍٗؼاسك اىحظاد األمرب ٗ ..ط٘ ً

االحراله تَا شغ تاششاقح األٍو اىنثري ىرحشٝش فيسطني ٗمو األساض ٜاىؼشتٞح املغرظثح رىل ؤُ ٍؼشمح ذحشٝش اىفاٗ ماّد ؤٗه ٍؼشمح حاسَح

ىرحشٝش اسع ػشتٞح ٍحريح يف اىؼظش اىحذٝث يف غضُ٘ ػاٍني ٍٗا ذالٕا ٍِ ذحشٝش ٍجُْ٘ ٗصتٞذاخ ٍٗؼاسك اىر٘مالخ .

فيقذ ماّد قادسٞح اىؼشب اىثاّٞح اىشد اى٘اسغ ٗاىنثري ػي ٚاىؼذٗاُ اإلٝشاّ ٜاىغاشٌ ٗاىز ٛاترذؤ يف اىشاتغ ٍِ ؤٝي٘ه ػاً ٍ 8811سرٖذفاً قيؼح

اىْٖ٘ع اىؼشت ٜاىجذٝذ اىر ٜشٞذذٖا ث٘سج اىثؼث يف اىؼشاق ث٘سج اىساتغ ػشش  -اىثالثني ٍِ ذَ٘ص اىؼظَٞح ػي ٚاسع اىؼشاق اىطإشج تَا
ٕٞح طذٝذ اىحقذ اىفاسس ٜاىذفني ػي ٚاىؼشاق ٗاالٍح اىؼشتٞح ملا ؤدآ اىؼشاق ٍِ ُ٘ٞؤٍجاد ٍٗأثش يف ٍجاتٖح األطَاع اىفاسسٞح يف اىظشاع

اىؼشت ٜاىفاسس ٜػرب اىراسٝخ ٗاىز ٛاٍرذ سرح آالف سْح ٗتالء قادذٌٖ ٍٗقاذي ٌٖٞاىحسِ يف ٍؼاسك اىفرح اىؼشت ٜاإلسالٍٍٗ ٜاصاه اىحقذ

اىفاسسٝ ٜرثذ ٙػرب ذحني اىْظاً اإلٝشاّ ٜاىفاسس ٜاىؼْظش ٛاىر٘سؼ ٜاىفشص يف ظو االحراله األٍريم ٜىيؼشاق ٗذشتظٔ ى٘ساثح ٕزا
االحراله املقٞد ػرب اىر٘اطإخ ٗاىرخادٍاخ االٍريٝنٞح ٗاإلٝشاّٞح ٗاىر ٜذسري اى ً٘ٞتإشذ ٗذائشٕا ذساسػًا تؼذ اىضشتح اىقاطَح اىر ٜؤّضىرٖا

املقاٍٗح املجإذج تفي٘ه املحريني املشػ٘تح اىر ٜذ٘اطو ٕشٗتٖا ٍِ اسع اىؼشاق ذحد ٗاسد ( ذْفٞز ٍا ٝسَّ٘ٔ خطح االّسحاب ) ٗاىرٜ
سٖٞشتُ٘ ّٖائًٞا قثو حي٘ه ٍ٘اػٞذٕا املقشسج ٍِ قثيٌٖ سغَا ػٌْٖ ٍسرغيني اّٖٞاس طْٞؼرٌٖ اىؼَيٞح اىسٞاسٞح املخاتشاذٞح ٗذٖاىل ؤطشافٖا

يف اىظشاع ػي ٚسيطح اىْٖة ٗاىفساد ٗاىؼَاىح املضٗخح ألٍريما ٗإٝشاُ .

ص٠٢
ففْ الَلذ الزّ ٓسعِ فٔي الوظبم اإلٓشاهْ الفبسسْ لَساثخ االحزالل امريكيالْ ٓالسعِ الوز الَم امريكيالبم ح الِ هوالَ ريوصالَم لزوال ٔت
حصلئٌم ريصث ني لٌم يف العشاق لضصبم ري بلوٌم ٍالزسبم الوفَر ريع الفشط ريسزثصشٓن جصٔعٌالم بثال ع االسالزثصبس لةبلالخ بريالذ ريالب ٓالسصَهي

ر كٔل الوكَريخ الزّ رجبٍص الخصسخ شٌَس ٍريب صا يف ٍلذ الوز ني امريكيبم ٍريالااصسٌٓم الال ٌبٓوخ ٍالفالشط ٍئالوبئعٌم العصاللع ريزالسع

ريزًَصني يف بهفسٌم المذسح ح ِ لرال ال عت العشالْ ٍرشٍٓضي ٍريوبئشح ريمبٍريزي الجبس خ ٍلكن ًٌٔبد ًٌٔبد .

بٌٓب العشالَٔم االريبجذ

بٓزٌب العشالٔبد البجذاد

بٌٓب العشة امحشاس

ٍائ َا جٌبديم ال وصْ ٍبجٌضٍا ثجأط ٍلَح شذٓذٓن ح ِ ف َ الوز الني امريكيالبم امٍدالبد ٍالفالشط ال ثال ني ريالسز ٌصني سٍر الالزيشُ

الثبهٔخ ٍالع شٓن لو ش الثبرين رين آة الزّ سٔكَم هرباسوب ال ع لوسم الوال ش الجالني ح الِ الوز الني امريكيالبم ٍلجٌالبث بحالمبس بحاللم
االحزل اإلٓشاهْ يف ريٌذى  ..فٌب ًم العشالَٔم ريمبر َ لبدسٔخ العشة الثبهٔخ ريبصالَا ٓضعَم ايفٌم ح الِ الضهالبد ٍٓالذحشٍم الوز الني ريالن يالل

ئوف ٍلَم ٍاهلل ايرب ٍلٔخسأ الخبسئَم .

حبش العشاق ٍريمبٍريزي الجبس خ بريل روشٓش العشاق ٍف سطني ٍيل رسح رشاة حشثٔخ ريمز جخ .

رؤخ الفخبس اىل سٍر لبئذ لبدسٔخ العشة الثبهٔخ شٌٔذ الوج اميرب ئذام حسني سحصي اهلل .

رؤخ العض ٍالشفعخ لمبئذ الجبًذٓن المبئذ امح ِ ل جٌبد ٍالزوشٓش الشفٔك الجبًذ حضح اثشأًم الذٍسّ .

ٍالجذ ل ٌذائوب امثشاس .
ٍلشسبلخ اريزوب الخ َد .

لالٔالالالبدَح لالالطالالالش الالعالالشَاق
ريكزت الثمبفخ ٍاالحلم

يف الثبرين آة ٠٢٠٢م

ثالمالذَاد الالصالوال الََسَح ثالبلالعالض ثِِإرْم الْ ََّي

