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مقدمة الشيد احلشين(دام ظله)-:

بسن اهلل الزمحي الزحين
الشالً عم ٜبقٗ ٛاهلل يف بالدٓ ٔحذتْ عم ٜعبادٓ  ،املٍتّ ٜإلْٗ وٕازٖح
األٌبٗأ ، ٞلدْٖ وٕدٕد آثاز األصفٗا ، ٞالشالً عم ٜاملؤمتَ عمى ٜالشىس
ٔالٕل٘ لألوس  ،الشالً عم ٜاملّد ٙالرٔ ٙعد اهلل عز ٔدن بْ األوىي نُ
جيىع بْ الكمي ٖٔ ،مّىي بىْ الثى،ح ٔ ،بىأل بىْ األزا شىد ًا ٔعىد ً ،
ٔبكَّ لْ ٍُٖٔذز بْ ٔعِدَ املؤوٍني.....،
نسألك ٖا وٕ  ٙنُ تشأه اهلل تبازك ٔت،ىا يف صىال أىأٌ٘  ٔ ،ءىاٞ
حٕاٟذ٘ ٔغفساُ ذٌٕب٘ ٔ ،ا خر بٗىد ٙيف دٖىو ٔدٌٗىأ ٙآخستى٘  ،لى٘
ٔإلخٕاٌ٘ ٔنخٕات٘ املؤوٍني ٔاملؤوٍات كاف ٛاٌْ غفٕز زحٗي .
ٔب،د ...
نٔ ً  :فالقسا ٚٞاملٕضىٕعٗ ٛلألحىداخ ٔالتدبٗىا ادٗىد لمىفىاِٗي الىٕازدٚ
عَ الثازع املقىد

ِىٕ وىا متٗىز بىْ ِىرا الب ىح ادٗىد ٔالىرٖ ٙىده

نٖءىىاً عمىىى ٜالىىىٕع٘ الفكىىىس ٙعٍىىد الباحىىىح املىىىؤوَ صىىىفا ٞصىىىبا
الزٖاد )ٙنسأه اهلل ت،ىا نُ ٖٕفقىْ ٖٔشىددٓ ٖٔجبتىْ عمى ٜذلىك كىىا
ٌشألْ ت،ا ٌٔتٕسن إلْٗ نُ ٖٕفىا يٗىع املىؤوٍني لمكىُٕ ىشىتٕٝ
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الٕع٘ الر ٙفْٗ ٌصس ٚلم ىا ٌٔاصىس ا ىا ىاٟي آه (ىىد صىمٕات
اهلل ٔسالوْ عمْٗ ٔعم ٜآبا)ْٟ
ثاٌٗى ًا ٌ :مفىىم ادىٗىىع إ وىىا ٖصىىدز وىىَ فتىىٕ ٝبٕدىىٕ سىى ٘،املكمفىىني
ٔادىىىد لمٕصىىىٕه إ وشىىىتٕ ٝالىىىٕع٘ الىىىر ٙبٗىىىزُٔ بىىىْ بىىىني ا ىىىا
ٔالباطن وَ أبّات ٔافرتاٞات ٔادعاٞات وىَ الىداخن ٔارىازا ٔالى
ٖقٕدِا ٔبٕهلا الصٌّٕٗٗ ٛال،املٗىٔ ، ٛوىَ نفىساد الىٕع٘ املدمىٕ ِىٕ
الٕع٘ الشٗاس٘ ،
ثالجاً ُٖ :ىجىن ِىرا الب ىح ا مقى )52 ٛوىَ حمقىات الشمشىم ٛالرِبٗى ٛيف
ضاله املشري ٚاملّدٖٔ. ٛ
ٔا ىد هلل ز ال،املني ٔال،ا ب ٛلمىتقني
ٔصنِِ المّي عم( ٜىد ٔآه (ىد ٔعذن فسا اٟي آه (ىد
ِِ

(ىٕد ا شو
( /52سً الدً ٔالثّاد5252 / ٚ
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اإلهداء
إىل دا عييُ ا ييا ًه اييزي املهي ع ا وييفِجع

ا ز ييى

الصزٍف)
إىل ك هن أٍقضى األه هن ظلم ت االستعب د
ًإىل هن أراي ا عالهْ النصز اآلتُ
ًإىل هنٍُص ركين املحش س يف قزب الظوٌر
ًإىل الش عُ يف طزٍا التموَف ًالنصزّ
ًإىل ك هن ٍقزأ ًٍفكز ًٍتخذ إىل ا الٌسَلْ
أهفِ هذي الٌسَلْ .........
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المقدمة
بسن اهلل الزمحي الزحين
عُليب ؽٖهذ انغٛجخ نإليبو يؾًل ثٍ انؾٍَ انًٓدل٘ععغم
هللا فوعدددّ انْدددوٚجه يزغٓدددب ا َؾدددٕ ئَجدددبم انجْدددوٚخ عً دددب
ثًقط ٜئنٓ ٙؽكٛى ٔ ،عُليب أفهذ إَٔاه ٔعٕكِ كدبٌ ان دبنى
اإلٍددييٚ ٙددزهًٌ ؽَددّ ٕٔددٕرّ عددٍ ٛو ٚد انقه دٔ يددٍ
إٔددؾبثّ  .نكددٍ ؽزددٗ ْددنا انددزهًٌ اَزٓددٗ ثددبنزقط ٜٛاإلنٓددٙ
َفَدددّ ٔ ،إٔدددجؼ انجبسدددل انٍٕدددٛهخ ئندددٗ هللا بٚدددخ ٍٔٔدددٛهخ
رُبعٓٛب انجهٕة ٔان جٕل عُل يٍ أَٓكّ انظهدى ٔه دت ث دلل
هللا انًإعددم ئنددٗ انٛددٕو انًٕعددٕك  ،فَ د ٗ كددم ٕددبك فددٙ
ه جزّ ْنِ ٔكضوح انَجم ٔ ،ثبنًجبثم كضوح ٍٔبسم انًهؾلٍٚ
ٔأعددلا اإلٍدديو فدد ٙرددليٛو ْددنا اييددم انُجدد ، ٙنكددٍ اييددم
َٛٚو ثبرغبِ انزؾج ٕٚيب ا ث ل ٕٚو عهٗ ٚل ان بيه ٍٛثٕٕدٛخ
ئيبيٓى انغبستععه ّٛانَيوه ٔثزٕف ٛيٍ هللا عي ٔعم.
فإٔدجؼ هعددم انددل ٍٚانٖدبك ونددخ ٍٔٔددٛهخ رٓٛدأ ان جددبك نُٛددم
ان طج اإلنٓ ٙثقؤعّععغم هللا فوعّه
ٔنْلٚل ايٍج َهزًٌ انٕٛو انج ل انكجٛو عٍ انلٔ ٍٚهعبنّ
ٔانج ل عٍ أٚخ ٍٔٛهخ رُفع نهًْبهكخ ف ٙان لل اإلنٓ ٙكٌٔ
فلُ ٔاَؾواف  ،أٔ انًْبهكخ ٔانًَبعلح ف ٙفؤط قبسدل
كٔنددخ انؾ د َفَددّ ٔ ،نٓددنا  ْٚد و انجهددت انًددإيٍ ثددبنؾٛوح
ٔاإلهثددبت رغددبِ َٛددم انٍٕددٛهخ ْددنِ ث ددليب افزهطددذ ائها
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عهٔ ّٛكضود ان ُبٔ ٍٚانزدٚ ٙزقههٓدب انيٚدج فد ٙث د٘ ْدنِ
انٍٕددبسم عكًددب ٚٚددُٓب انًددإيٍه ٔؽددلصذ ثبنزددبن ٙؽبنددخ يددٍ
انٛأً رٓدٕ٘ ثبييدخ اإلٍدييٛخ ئندٗ اٍدزؾجب انغٚدت يدٍ
هللا ٍجؾبَّ .
ٔنٓنا انٓدى انكجٛدو ٔيْدبهكخ يُد ٙكًَدهى ٚأيدم أٌ ُٚطدٕ٘
رؾذ هاٚخ اإليبو انًٓل٘ععه ّٛانَيوه ككم أَٖبهِ  ،كزجذ
ْنِ انَطٕه قبٕلاا ئٚٚبػ انطوٚد عكًدب رٕٙدؼ ندٙه نكدم
أفٕر ٙف ٙانلٔ ٍٚان جٛلح  ،أييا أٌ ٚإفن ثُظو االعزجبه ئٌ
عًهٛددخ انُجددل ٔاإلٚٚددبػ فدد ٙانجؾددش قبثهددخ نهًُبقْددخ ٔهثًددب
انًُبقْخ انزٚ ٙضٛوْب انجؾش ٍْ ٙزٕنل انٍٕٛهخ انٖدؾٛؾخ
نُٛددددم انٓدددددلف  ،فدددددبنًٓى ْددددٕ انٕٕدددددٕل نُٖدددددوح اإليدددددبو
انغبستععه ّٛانَيوه ٍٕا كبَذ ْدنِ انكهًدبد أٔ ٛوْدب ،
فكم ايقيو رٓفٕ ٔرَٕٓ ئال يٍ ٍلكْب هللا ر بنٗ .
الكاتب
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املستضعفىى
انٕٛو  ِٛ ٚانًَهًٌٕ ف ٙثجدب يقزهفدخ يدٍ ان دبنى يُطهجدب ا
يٍ يوكي ٕغٛو ٔاؽل كبٌ ًٚضم إٔدبنخ ان دوة اندن ٍٚكدبَٕا
ٚزجغؾٌٕ ٔٚزفدبفؤٌ ث دؤثزٓى عًدٍ ٍدٕاْى أٔ عدٕاهْى
يًٍ ْٚبهكٓى ان ؤثخ ٍدٕا كبَدذ ْدنِ ان ؤثدخ يقزٖدخ
ثبنهغخ أٔ ثبنجج خ انغغوافٛخ انز ٙاؽزٕرٓى عً ٛب ا فٓدنا ندٌٛ
نّ ؽلٚش أ ، ٌٜئًَب افزٔ ان وة ٔنفزٕا أَظبه يُبٔسٓٛى
ثٓنِ انقٖهخ عان وثٛدخه ث دليب عدب اندل ٍٚاإلٍديي ٙيإٚدلاا
نٓددب ٔيَددزُلاا عهددٗ نغزٓددب ٔعغوافٛزٓددب فدد ٙاَطيقددّ ائل ،
يًب فوٗ عهٗ كدم انْد ٕة انجبقٛدخ اإلقدواه ثٓدب يدٍ فديل
ّددًٕل انددلعٕح اإلٍددييٛخ نكددم ان ددبنى ْ .ددنِ َجطددخ يًٓددخ
رَدبعلَب عنلهعدخ يدبه فدٍ ٙدوك انفكدوح فد ٙانجؾدش ئٌ ّددب
هللا.
ٔيٍ ؽٛش رزجع رأهٚقٕٕٚ ٙهُب نًب َٕكِ َ ،وٖ ئٌ اإلٍيو
ٔان دددوة ثبنقٖدددٕٓ قدددل اؽزهدددٕا انٖدددلاهح فددد ٙقدددبيًٕ
انًَز ٚف ٍٛعأٔ ثبيٕؼه انًَزٓلف ، ٍٛاثزلا ا يٍ ان دوة
أَفَدددٓى ك دددلا قدددو ِٚنٓدددنِ انجهدددخ انجهٛهدددخ عانًإيُدددخ يدددٍ
ان دددوةه ٔكدددننأ ثُددد ٙأيٛدددخ ٔثُددد ٙان جدددبً ٔ ،اندددؤو ٔيدددب
ّبثٓٓى ٔ ،ثبنزبن ٙرٕعٓذ ؽًيد عَكوٚخ ْ ٙاقزٖدبكٚخ
ثؾزددخ نكددٍ كبَددذ رزددوت أصددواا ٔاٙددؾب ا يددٍ انُبؽٛددخ ان لٔاَٛددخ
نهدددددل ٍٚاإلٍددددديي ٙكغدددددئ انفوََددددد ٍٛٛنهًغدددددوة ٔانْدددددبو
ٔانجورغبن ٍٛٛنًُطجدخ انقهدٛظ ٔانغدئ اندن٘ قدبو ثدّ َدبثهٌٕٛ
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عهددٗ يٖددو  ،كهٓددب نددٕ كقجُددب فدد ٙؽجٛجددخ انُزددبسظ انًزؤكددخ
وَنات َ ،وٖ ئٌ اإلٍيو أّدل يدٍ عدبَٗ ٔأكضدو يدٍ فهقهزدّ
عكزٕاىٌ َفَدٔ ٙثُدب اعزًدبعٙه رهدأ انغدئاد ٔ .ثبنزدبنٙ
فاٌ انًدواك ف ديا يدٍ ْدنِ انكهًدبد ْد ٙانٕٕدٕل اندٗ ْدلف
ٔؽ دم عبعددم َزددٕفٗ يددٍ فينددّ انؾفددبن عهددٗ انددل ٍٚانؾ د
نكَُٕددب كًضجفدد ٍٛقددل أكهكُددب عٔنددٕ يددإفوااه عًهٛدب ا ؽجٛجددخ يددب
ٚغدددددو٘ ٔٚؾدددددبت ٔها انكدددددٕان ٌٛيًدددددٍ ٚوٚدددددل ثبإلٍددددديو
ٔانًَه ٍٛانًؾٕ يٍ رأهٚـ انجْوٚخ ٔ ،ثٖواؽخ َؾٍ عهدٗ
ّٔأ اٌ َؾج أؽييٓى فُكٌٕ عهٗ ّٔأ اٌ َغ دم ىيبَُدب
ْنا ُٚطج عه ّٛكديو انً ٖدٕيٍٛععهٓٛى انَديوه ثٕٕدفّ
وفددددو انييددددبٌ ٔانددددن٘ فٛددددّ ععال ٚججددددٗ يددددٍ اإلٍددددديو ئال
أًٍّ.....هه

هي هى املستهدف
كهًددبد انجؾددش نَٛددذ ّددًٕنٛخ نهطٕاسددج اإلٍددييٛخ عًٕيدب ا
ْٔنا ن ٌٛثبنٖد ت فًٓدّ يٌ اإلٍديو الثدل أٌ ًٚضهدّ عٓدخ
ٔاؽلح ٔ ،ن ٌٛيٍ انٖؾٛؼ ٔن ٌٛيٍ انٕاقدع كًدب ٚزٖدٕه
انددددج ٘ ئٌ انًفددددبْٛى اإلٍددددييٛخ قددددل رفوقددددذ عهددددٗ ْددددنِ
انطٕاسج ،فبنجؾش ٚقدزٔ ثبنْد ٛخ اإليبيٛدخ ٔ ،كدننأ ال ثدل
يٍ اإلنزفبد انٗ َجطخ ال أعزجل ُْدبت يدٍ ٚغفدم عُٓدب ْٔدٙ
أٌ اإلٍيو انؾجٛج ٙعانْ ٛخه قل رؾٕل يٕق ٓى ٔ ،يُٕٓٛى
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عغوافٛدب ا  ،يددٍ يٓددج ٜانددٕؽ ٙع يكددخ ٔانًلُٚددخه انددٗ انكٕفددخ
عأٔ ان وا ه ْٔنا ّ ٙرأهٚقٔ ٙاٙؼ ع0ه .
ئمٌ فدددبن وا يَدددوػ انؾدددلٚش ٔانْددد ٛخ ْدددى ٛدددوف صدددبَٙ
ٔهسَٛددد ٙفددد ٙانؾدددوة ٍدددٕا كبَدددذ فكوٚدددخ أٔ يٛلاَٛدددخ ،
ٔانطوف اٜفو عْٕٔ انًٓىه ٚزًضم ث لح عَُٛبد .
ثجَبٛخ ّلٚلح كعَٕب َؾٖو كييُب ف ٙؽججبد قهٛهخ ٍبثجخ
يددٍ انددييٍ انًبٙددَٔ ٙزددوت يددب قجهٓددب يٌ اٜصددبه انَددهجٛخ
ٔاإلٚغبثٛخ نًب قجم منأ ن ٌٛنٓب انٖلٖ ٔاندلٔه انكجٛدو فدٙ
يب َؾٍ َ  ّْٛا. ٌٜ
ا
ٔال ثددل يددٍ نفددذ انُظددو انددٗ أٌ ان ددلٔ يغٓددٕل ََددجٛب  ،نكددٍ
انٍٕددبسم انفبعهددخ فدد ٙفططددّ ٔايٚلٕٚنٕعٛددخ انزدد ٙرجُبْددب
رَددٛو ٔرْددٛو فدد ٙيَددٛوْب انددٗ عٓددبد ٔئٌ كبَددذ ٙددقًخ
ان ُددبٔ ٍٚئال أٌ انؾجٛجددخ ْدد ٙيددب َؾددٍ ئنٛددّ ٔيددب رْددٛو نددّ
انلالسم :

الوسائل
نددددى ٚزقددددن انطددددوف انً ددددبك٘ ٍٔددددٛهخ انَددددٛج أٔ انؾددددوة
ٔانًٕاعٓددخ انزدد ٙرفوٙددّ فكددوح أ٘ بٙددت ٔ بٕددت يَددّ
عٔكًددب ٚفكددؤٌه ْددنِ انجدددٕح قددل ركددٌٕ ماد َزددبسظ ٍدددهجٛخ
1ه ٔمنأ يٌ اإليبو عهٙع عه ّٛانَيوه اَزجم نٓدب ث دل يدب ردٕف ٙانوٍدٕلع ٕدهٗ هللا
عهٔ ّٛونّ ٍٔهىه ٔكننأ يٍ ث لِ ايسًخ أكضوْى عبُ فْ ٙنِ انجج دخ انغغوافٛدخ أٔ
ؽٕنٓب يًدب ٍٔدع ّد جٛزٓى ٔاَزْدبه انًدنْت انغ فدو٘ يًدب ٚغ هٓدى اي هجٛدخ ٔاق دب ا
ف ٙانًغزًع ان واق. ٙ
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ٔن ٌٛنٓب انًدوكٔك اإلٚغدبثْ ٙدنا يدٍ َبؽٛدخ ٔ ،يدٍ َبؽٛدخ
صبَٛخ فداٌ انْد ٛخ نٓدى ؽٖدبَخ اهركبىٚدخ عهدٗ يجدلأ انغٓدبك
ٔاييو ثبنً ؤف ٔانُٓ ٙعٍ انًُكو ٔثبنزبنٍ ٙزٕنل صغدوح
نًْؤ ان لٔ االقزٖدبك٘ ٔ ٛدوِ  ،فزجُدٗ ان دلٔ انَٛبٍدخ
انٕقبسٛددخ ٔارقددبم انًَددٛوح ان وٙدد ٙكفكددو يجٓددوط ٔيددجطٍ
ثغبَت انفكو ٔانًَٛوح انلُٛٚخ ٔانًنْجٛخ انْٛ ٛخ ٔثقلعدخ
ثَددٛطخ يفبكْددب اٍدزجطبة ًَددبمط فبنٛددخ يددٍ ان جٛددلح انزبيددخ
ٔ ٛددو يورجطددخ أهرجبٛدب ا ا ٔصٛجدب ا ثددبنويٕى انلُٛٚددخ عان هًددب ه
يًب فه نه دلٔ َدٕاح كافدم انًَدٛو انًدنْجْٔ ، ٙدنِ َجطدخ
عجددبهح ٔأٔنددٗ رٕٕددهٓى نددلفع انْددجٓبد انزدد ٙرزغددّ َؾددْٕى
ٔريه انًهم ٔاإلٍزُفبه يٍ انق ٜاإلٍيئ . ٙكًضبل نٓنِ
انًَددٛوح ان وٙددٛخ ْدد ٙاالرغددبِ ٔاالَطددي َؾددٕ انًَددزججم
ان هًددٔ ٙانزطددٕه انزكُهددٕع ٙانددن٘ ْددٕ ف ديا انغبٚددخ ان ظًددٗ
نددلٖ عًٛددع انجْددوٚخ ٔانٍٕددٛهخ نهَدد بكح ٔانوفددبِ ٔانوقددٙ
ٔانز ٙؽوو انًغزًع ان واقٔ ٙث ٘ كٔل ان دبنى يُٓدب ٔيدٍ
ْددنا انزٍٕددع ثطددو رغ هددّ ٖٚددل ثأَددّ عددبعي عددٍ اإلنًددبو
ثطددو انَ د بكح رهددأ ٔئٌ انددلٔل انًزجليددخ ْدد ٙانزدد ٙرزددٕفو
فٓٛددب ْددنِ ايٍددجبة نهَد بكح ٔانزدد ٙرَددزطٛع أٌ رٓجٓددب نددّ ،
ْٔددنا أصًددو عبنً ٛدب ا رَددًٛبد ىاسفددخ ٛددو ٕددؾٛؾخ كبنددلٔل
انُبيٛخ أٔ كٔل ان بنى انضبنش ٔيًدب ٍدبعل عهدٗ مندأ ايعديو
ثٍٕبسهّ كبفخ ٔ ،ثبنزبن ٙرى انزَهٛى ثًدب فدْ ٙدنِ انزَدًٛبد
يٍ انزَه ٜانضجبفٔ ٙانظهى ان بنً. ٙ
ئمٌ ٔث ل ْنا انزَدهٛى عدبُ انًغزًدع ان واقد ٙيزقهفدب ا عدٍ
أقواَددّ وي ديا ئٌ انَد بكح ورٛددخ يددٍ َبؽٛددخ انغددوة أٔ انْددو
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ٔنددد ٌٛيدددٍ كافهدددّ يطهجدددبأ .ث دددل هٍدددٕؿ انًفٓدددٕو انضدددبَٙ
عان غي عٍ اإلنًبو ثطو انَ بكح ٔاٌ انلٔل انًزجليدخ ْدٙ
انز ٙرٓجٓب نّه ٔرٕفو انْو ٛائل عاٍزجطبة ًَبمط فبنٛخ
يددٍ ان جٛددلح انزبيددخ ٔ ٛددو يورجطددخ اهرجب ٛدب ا ٔصٛج دب ا ثددبنويٕى
انلُٛٚدددخه ْٔدددٕ فهددد انًُدددبمط انًزدددنيوح فوقدددذ انؾٖدددبَخ
انفكوٚدددخ ٔان جٛدددلح اإلٍدددييٛخ ث ُدددبٔ ٍٚيغوٚدددخ ؽجدددب ا يضدددم
انلًٚجوا ٛٛددددددددخ ٔانزؾدددددددددوه ٔانًغزًددددددددع انوأٍدددددددددًبن ٙأٔ
االّددزواك ...........ٙانددـ ٔ ،ال ََُددٗ انددلٔه انددن٘ اَزٓغددّ
يج ٕصددٕا ان ددلٔ عٔيددُٓى ان ددوةه فدد ٙانٚددغ ٜعهددٗ انْدد ٛخ
ٔيؾددبهثزٓى يددٍ انددلافم ٔ ،انددن ٍٚعان ًددي ه انددن ٍٚيضهددٕا
انَددهطخ عهددٗ يددو أكضددو يددٍ ع31ه أٔ ع41ه عبي دب ا يٚددذ ،
ٔفينٓدددب ثدددلأد ؽدددوة ثدددبهكح اٍدددزٓلفذ ان جدددٕل ٍٔٔدددبسم
رننٛهٓب ٔاٍدز جبكْب ٔرَدوٚت انفكدو انًُدبٔب نإلٍديو نزجدلأ
انؾددوة ف دديا يُزظددوح انُزددبسظ انزدد ٙكبَددذ رزؾجدد ٔردديكاك
ََدددجزٓب ؽُٛدددب ا ث دددل ؽددد ٍٛعدددوا اىكٚدددبك انٚدددغ ٜانَدددهطٕ٘
ٔانفكددو٘ ٔاإلعييدد ، ٙيًددب كعددب انجٛددبكح انْددٛ ٛخ انلُٛٚددخ
انٕاعٛددخ انٖددبكقخ نهزٖددل٘ نٓددنِ انه جددخ انكجٛددوح ٔكْددفٓب
ٔيؾبٔنخ ْلو ايْلاف ٔرَٓٛم فًٓٓدب نهُدبً نكدٚ ٙزججهدٕا
اإلٍدديو كًددب ْددٕ ٔكٌٔ انهغددٕ نددلعٕٖ انؾوٚددخ انًفز هددخ
ٔانلًٚجواٛٛخ انكبمثخ .
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الصراع احملتدم
يٍ أْى يب يا ان واقٔ ٍٛٛانْ ٛخ ثبنقٖٕٓ ْد ٙايفكدبه
انًبهكَدددٛخ فددد ٙانَدددزُٛٛبد ٔيدددب قجهٓدددب ثجهٛدددم يدددٍ انفدددو
انًبٙدددٛٔ ٙج ٛدددخ يدددب عدددوٖ ْدددٕ ئٌ عًدددع انًزدددأصو ٍٚيدددٍ
انْددد ٛخ ثٓدددنا انفكدددو ندددى ٚكدددٍ ْٚدددغع نزؾجٛددد انٓدددلف يدددٍ
رٖددلٚوِ نه ددوا فيفددب ا نججٛددخ انطٕاسددج اإلٍددييٛخ ٔ ٛددو
اإلٍييٛخ ٔ ،كبٌ انزٖل٘ انفكدو٘ ٔانؤؽد ٙانؾدبىو اندن٘
رجُبِ انَٛل يؾًدل ثدبقو انٖدلهعقلً ٍدوِه فد ٙهكعٓدى ندّ
انلٔه انكجٛو انوس َٙٛف ٙرؾغٛى منأ ٔئثطبنّ نكدٍ انٖدوا
نى ُٚزّ ٔارغّ ئنٗ انزقف ٙرؾذ رٖدوفبد انَدهطخ ٔانؾدية
انؾددددبكى انهددددن ٍٚهف ددددب نإلٍدددديو ّدددد بهاا نقددددل انغًددددبْٛو
ٔانؾٖددٕل عهددٗ انددٕال نٓددب رأٛٚددلاا ٔعً ديا ْٔددنا ثؾددل مارددّ
ٚزددوت أصددواا ٔاٍ د ب ا نهفكددو انً ددبك٘ ٍددٕا كددبٌ يبهكَددٛب ا أٔ
ٛددوِ  ،عفًددضياه ئما َظوَددب ئنددٗ ان ًددو انطٕٚددم انددن٘ ؽكددى
ثًٕعجّ ؽية انج ش انكبفو ٔانن٘ كبَذ نّ انٛل انطدٕنٗ فدٙ
اَزْددبل ٔاٍددزٛواك انفكددو انًُؾددوف يددٍ انقددبهط ٔثضددّ ئنددٗ
انددلافم ٍددٕا كددبٌ عجددواا يددٍ فدديل انجددبٌَٕ أٔ رو ٛجدب ا يددٍ
فيل ٍٔبسم اإلعديو كبفدخ ٔ ،يدٍ عٓدخ ؽظدو ٔيُدع ٔؽديو
ٔؽددبهة انفكددو انًٚددبك نًددب َٚددً ّٛثفكددو انؾددية ٔانضددٕهح ،
يًدب أفَددل ان جبسددل ٔأكٖ ئنددٗ ْغدو انجددٛى نؾهجددخ ٔاٍد خ يددٍ
انْجبة انًَهى ََب ا ٔهعبالا .
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َٔزددبط انَددُ ٍٛانًُٖددويخ كبَددذ عجددبهح عددٍ يَددـ انٕٓٚددخ
اإلٍييٛخ يٍ فيل صٕهح ٔؽًهخ صجبفٛخ ََزطٛع أٌ ًََٓٛب
صٕهح انزٕٓٚل انضجبف ٙعأ٘ كفٕل انضجبفخ انٕٓٛكٚخ أٔ ٛوْب
ئنددددٗ عجددددٕل انًَددددهً ٍٛيددددٍ فدددديل انضجبفددددخ اإلٍددددييٛخ
انٖددَٕٓٛٛخ انضجبفددخ انًَددًٕيخ ثبنقطددخ انٕٓٛكٚددخ ان بنًٛددخه
ؽٛش اٌ عًٛع يجبَْ ٙدنِ انضجبفدخ ردلعٕ اندٗ االَفزدبػ انزدبو
ٔانكبيم عهٗ عًٛع انضجبفبد ٔانزأصو ٔانزأٍ ٙثٓدب يدٍ ٛدو
رًٛٛي انٖبنؼ يدٍ انطدبنؼ ْٔ ،دنِ انؾبندخ انًيهٚدخ قدل ن دت
انجدددش اإلعييددد ٙانٖدددٓ َٕٙٛان دددبنً ٙاندددلٔه ايكجدددو ثٓدددب
ثزكددو ٌٚاإلعدديو عًٕي دب ا نٓددب ٔ ،ثبنًجبثددم فؾٖددم اإلٍدديو
عهٗ ؽٖخ يًٛيح يٍ انزْٕٔ ّٚانزْكٛأ ٔانط دٍ ٔثبنزدبنٙ
أؽدددوىٔا اٍدددزججبالا ندددلٖ ان دددٕاو ٔاٍدددزطبعٕا أٌ ٖٚدددٕهٔا
انْدد ٛخ ْددى ان ددلٔ انًجبّددو ٔايٍددبً عهددٗ السؾددخ انغددوة
انًٖددددله نؾٚددددبهرّ ٔعددددل انجددددبكح اإلٍدددديي ٍٛٛئهْددددبثٍٛٛ
َٚزٓلفٌٕ انزؾٚو ٔانؾٛبح انَ ٛلح .
ث ليب ٍهًذ عًٛدع ايقطدبة عان بيهدخ نهٓدلو انًٍٕدع نهفكدو
اإلٍيئ ٙرغوٚت صجبفزّه عهٗ أٌ انْ ٛخ ًٚضهٌٕ اإلهْبة
ٔ ،ث ليب ؽم يب ؽم يٍ فجوكخ ٕغٛوح ف ٙان وا أٔ ؽوكدخ
فُٛخ فلعذ انًي ٍٛٚثكهًخ انزؾوٚو يٍ انَدهطخ انظبنًدخ ،
ٚغددت أٌ َددلهت َٔؾددٍ َ دد ِٛنؾظددبد ال ثددل أٌ ركددٌٕ َجطددخ
ٕددفو نهجددل يددٍ علٚددل نيَطددي َؾددٕ انؾوٚددخ اإلٍددييٛخ
ٔانزجدددلو اإلٍددديي ٙاإلنٓددد ٙانًجدددلً ٚ ،غدددت أٌ َفؾدددٔ
أفكبهَب ٔأثلاَُب ٔانغيو ثبنُزٛغخ عهدٗ يدلٖ رأصوْدب ثًدوٗ
انضجبفددخ انً بكٚددخ ْٔ ،ددنِ انقطددٕح ال ثددل أٌ ركددٌٕ ٍددو ٚخ
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ٔكقٛجددخ ثددُفٌ انٕقددذ  ،أيددب انَددوعخ فًددٍ أعددم أٌ ََددبث
انًٖٛو انًغٕٓل انن٘ َجبك ئنٔ ّٛأيب انلقخ فٓ ٙانؾنه يدٍ
االَغواف ف ٙرٛبه ٔاؽل يدٍ كٌٔ انزٛدبهاد انجبقٛدخ عأؽدياة
ٔ ٛوْبه كٌٔ انؾٖٕل عهٗ َزٛغخ ؽزًٛخ يلهٍٔخ يٍ أٌ
ْنا االَزًب أٔ انزأٛٚل ًٚضم َفٌ انق ٜانًؾًدل٘ ايٕدٛم ،
أو أَّ ًٚضم اإلٍيو اييٛوك ٙانٖٓ. َٕٙٛ
ئمٌ ثبنُزٛغخ ال ثل يدٍ انٕٕدٕل نلٕدهؼ فد ٙانُٓدٕٗ يدٍ
علٚل نؾًدم اندل ٍٚاإلٍديي ٙعهدٗ كفدخ عبنٛدخ ثدو ى ان دلا
ٔانز غددوف يددٍ قجددم انغددوة انً ددبك٘ ْٔددنا انؾكددى ٔانًددُٓظ
يُؾٖو ث ُدٕاَ ٍٛكيًْدب ٚؾزدبط اندٗ كهاٍدخ ّدجّ رؾهٛهٛدخ
فأيدددددب عان ُدددددٕاٌ ائله فدددددبيؽياة انَٛبٍدددددٛخ عانْددددد ٛخ
ثبنقٖٕٓه ٍدٕا كبَدذ رٛدبهاد كُٛٚدخ صجبفٛدخ كبنغً ٛدبد
ٔانًُظًددبد أٔ قددٕٖ عَددكوٚخ يٕعٓددخ ٔيُظًددخ أٔ ؽيثددب ا
ٍٛبٍٛب ا ما عيقبد ف بنخ ٕٔبؽجخ ٕٛذ ٔعيقخ يع أقواَدّ
ثبن دددبنى أعًدددع ٔ .أيدددب عان ُدددٕاٌ انضدددبَٙه يزًضدددم ثدددبنؾٕىح
ان هًٛخ انلُٛٚدخ انزد ٙر زجدو انجٛدبكح انؤؽٛدخ نهْد ٛخ عْٔدنا
يَهى ثّ عبنًٛباه ْٔ ٙانز ٙرًضم انٓلف ائل ث لا انغوة
ثبعزجبهْدددب يٖدددله انفكدددو اإلٍددديئْ ٙددد ٙأٚٚدددب ا ٕدددبؽجخ
انؾكٕيخ انجبسًخ ئىا ؽكٕيخ انُظبو انَبث .
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األحزاب
نَدذ ا ٌٜثٖدلك أٌ رجدوأ أٔ رجدٛى ؽيثدب ا ئٍدييٛب ا ٔروعٛؾدّ
عهٗ وفو ٔئًَدب اثزغد ٙئٚٚدبػ ٔعٓدخ َظدو ًٚكدٍ اٌ ركدٌٕ
ٍٔددٛهخ نُٛددم انًطهددت ايٍددبً َٔ ،ظددوح اإلٍدديو انؾجٛجددٙ
ٔرؾجٛددد ْلفدددّ ايٍدددبً ْٔ ،دددنا ٍدددٛكٌٕ ثُظدددوح ٍدددو ٚخ
نهؾوكخ انف بنخ انظبْوح نغًٛع ْنِ ايؽياة عًٕيب ا .
اٌ انغبنت يٍ انزكزيد ٔايؽياة انْٛ ٛخ ْٔ ٙنٛلح آَٛبه
انُظدبو انَددبث أٔ أَٓدب كبَددذ يٕعدٕكح ف ددي نكُٓدب يغٕٓنددخ
انؾوكددخ  ،أٔ يغٕٓن دخ يددٍ َبؽٛددخ انزَددًٛخ ٔانزُظددٛى كافددم
انَدددبؽخ انزدددْ ٙددد ٙا ٌٜيَدددوؽب ا نهغًٛدددع ْٔ ،دددنا انغٓدددم
انؾبٕددم رغبْٓددب أيددب اٌ ٚكددٌٕ نو جددخ ْددنا انؾددية أٔ مات
يدددٍ انججدددب فهدددج انكدددٕانٔ ٌٛاَزظدددبه انفوٕدددخ انًُبٍدددجخ
نزؾج ٛأْلافّ عٍٕا رؾوت يغزٓلاا أو نى ٚزؾوته ٍٔدٕا
كددبٌ ن ددلو هقدد ٙيجٛددبً انددٕعٔ ٙاإلؽَددبً انغًددبْٛو٘
نهًَددزٕٖ انددن٘ ًٛٚددي ٔٚهًددٌ أصوْددبٔ ،ثبنؾددبنز ٍٛرْددكهذ
ََددجخ نُٛددخ فددٕ ٙددل انُٕاٚددب نٓددنِ ايؽددياة يجبثددم ََددجخ
نُٛخ ف ٙركنٚجٓب ٔيًب ْٛٚو ئنٗ ْنا انَ  ٙانًزٕإم يدٍ
قجم ايؽياة ف ٙانز وٚج عٍ ْٕٚزٓب ثطو يز لكح ٔكننأ
َددوٖ عددلو رددوعٛؼ ؽددية عهددٗ ؽددية وفددو أ ، ٌٜأقٖددل
ثدددبنزوعٛؼ ْدددٕ انزدددوعٛؼ انؾبٕدددم يدددٍ قجدددم اإلٍددددييٍٛٛ
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ٔانًضجف ٍٛانً دؤف ٍٛعًبْٛوٚدب ا  ،ؽٛدش ندٕ أٚدل ث د٘ ْدنِ
ايٛواف ؽيثب ا فًٍ ايكٛل ٍزًٛم كفزّ عهٗ انًزججٍٛع1ه .
ُْٔبنأ َبؽٛخ أفوٖ رَبْى ف ٙانُفٕه يٍ ْنِ ايؽدياة أٔ
يب ّبثٓٓب ع ن ٌٛكهٓدب ه ْٔد ٙأَٓدب َظًدذ عهدٗ ث دل كبيدم
عًٍ ر ًم يٍ اعهٓى كًب رلعٔ ، ٙنٓب عيقبد ٔاهرجبٛدبد
يدع عٓددبد علٚددلح ٍٛبٍددٛخ  ،كٔنٛددخ أٔ ئقهًٛٛددخ  ،ر جددو عددٍ
انٕك ٔانٖلاقخ ععهٗ أقدم رجدلٚوه ٔ ،يدٍ ثدْ ٍٛدنِ انغٓدبد
يددٍ ُٚددزٓظ َٓغ دب ا ي بك ٚدب ا نهددل ٍٚاإلٍدديي ٙفكددواا ٔعجٛددلحا ،
ْٔددنا ثؾددل مارددّ إٔددجؼ عبسجددب ا أيددبو انًضجددج انْدد ٙ ٛيددٍ
انزًَدددأ ثًجدددبكب أٔ فطدددٕاد ْدددنا انؾدددية أٔ مات نزؾجٛددد
ْلفّ انلٔ ُٙٚيًب ٚيٚل فْٛ ٙغبٌ ؽبنخ االَزجدبك نٓدب قدوا ح
ث دد٘ انْ د بهاد أٔ ايْددلاف انزدد ٙال رًضددم عئال َددبكهاا فددٙ
ث ٓٚبه انغبٚخ اإلنٓٛخ ٔايٍبً .
ئمٌ انًطهٕة يدٍ انؾدية اإلٍديي ٙانْد ٙ ٛأٌ ال ُٚؾدوف
عٍ فطّ انوٍدبنٔ ٙقًٛدّ اإلٍدييٛخ ٔهٔؽدّ انضٕهٚدخ  .ئما
كدددبٌ ْلفدددّ رؾجٛددد أٔ انَدددٛو َؾدددٕ رؾجٛددد ان دددلل اإلنٓدددٙ
ٔانْدد ٙانًَددهى ثددّ ْددٕ أٌ عًٛددع قددٕأَ ٍٛاإلٛؤؽددبد
ٔاالرفبقٛبد ٔانًإرًواد انٓبكفخ نزؾجٛد ان دلل ٔندٕ عيسٛدب ا
نغٛددو انْددو ٚخ اإلٍددييٛخ قددل أعهُددذ انفْددم عهددٗ يَددبيع
انددوأ٘ ان ددبنً ٙكًددب أّددبه انَددٛل انٖددلهعقلً ٍددوِه فددٙ

1ه ثٓنا انقٖٕٓ ٕلهد ث ٘ فزدبٖٔ ان هًدب إٔدؾبة اندوأ٘ انَٛبٍد ٙثؾويدخ
اإلَزًب ي٘ عٓخ ٔكننأ نى ٚإٚل أ٘ يوعع كْ ُٙٚنِ انزٛبهاد .
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يٍٕٕعزّع2ه ٔعهٛدّ ثجد ٙقبََٕدب ا ي طديا ًٚضدم انؾدم ايفٛدو
نهًغزً ددبد كبفددخ نزؾجٛد أْددلافٓب ْٔددٕ اإلٍدديو انؾجٛجدد. ٙ
ْٔدددنا يًدددب ْٚدددكم ٕددد ٕثخ كجٛدددوح عهدددٗ يزجُددد ٙايؽدددياة
كجٛددبكٍٛ ٍٛٚبٍدد ٍٛٛيددٍ َبؽٛددخ فوٙددّ عهددٗ انددوأ٘ ان ددبو
ان ددبنًٔ ٙأيددبو أَظددبه انددُظى ان بنًٛددخ انزدد ٙال روٚددل نُفَددٓب
اإلَطًبه ؽزٗ نٕ كهج منأ أ هٗ انزكبنٛج .
ٔأيددب ايؽددياة انلُٛٚددخ انزدد ٙؽظٛددذ ثبنزأٛٚددل انَددبث عقجددم
االؽددزيله ٔانزدد ٙثددوىد أْددلافٓب يٛددلاَٛب ا قددل ٙددًو انهغددٕ
ئنٓٛددب نددُفٌ انَددجت ايفٛددو ٔ ٚهددى ٕدديؽٛزٓب نُٛددم انٓددلف
ٔانغبٚددخ ايٍبٍددٛخ ٔثبنزددبن ٙثجدد ٙعًددم ْددنِ ايؽددياة عًديا
ٕغٛواا نٕ أهكَب االَطي ٍو ٚب ا َؾدٕ يجبٕدلَب ٍُٔٛؾٖدو
عًهٓب ف ٙيٛلاَ. ٍٛٛ
انًٛددلاٌ ائل ْٔ :ددٕ انًٛددلاٌ انَٛبٍددٔ ٙثبنزددبنٍ ٙددزكٌٕ
انؾوكخ انًٛلاَٛخ نّ ثطٛئخ ٕٔٚٛهخ انًدلٖ عئما كدبٌ انٓدلف
كًددب أّددوَبه ٔعهٛددّ ٍددٛزجٛل يٕاعٓددب ا ٕدد ٕثبد ٔفطددٕاد
يُٓب:
 -0رُظدددٛى عيقدددبد كٔنٛدددخ ٔعبنًٛدددخ ثبنًغدددبن ٍٛانَٛبٍدددٙ
ٔاالقزٖبك٘ .
2ه ع عئٌ يٍ عًهخ انُزبسظ انز ٙرًقد٘ عُٓدب انزقطد ٜٛان دبو انَدبث عهدٗ انظٓدٕه
ْٕ يؤه نؾم انًجدبكب انزد ٙردلع ٙنُفَدٓب ؽدم يْدكهخ انجْدوٚخ ٔردننٛم يٖدبعجٓب
 ...ثزغددبهة ٕٚٛهددخ اييددل ُٔٚكْددج فددَٓ ٙبٚددخ انًطددبف ٔعٓددبد انجٖددٕه ٔانددُجٔ
ٔانظهًدددخ فٓٛدددب ....مندددأ اندددُجٔ انزددد ٙرزٚدددًُّ ثبنٚدددؤهح ثبعزجبهْدددب ثُدددذ ان جدددم
انجْو٘ انجبٕو انًجٛل ثؾدلٔك ان بٛفدخ ٔانييدبٌ ٔانًكدبٌ  1111هه ردبهٚـ يدب ث دل
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 -1الثل يٍ اٍزًبنخ ث د٘ ايٛدواف ان بنًٛدخ كبنًإٍَدبد
ٔانْوكبد انزغبهٚخ نزٍٕٛع انًُبفع انًبكٚخ ْٔ ،نِ انُجطدخ
ئنٗ عبَت انُجطخ ائنٗ .
ٔاٍزُبكاا نٓنِ انؾوكخ انوٕٙفٛخ ٔانزٓدبٌٔ رغدبِ االؽدزيل
ٔانزٕٓٚل انضجبف ٙرأر ٙانُجطخ ايفٛوح ْٔ. ٙ
 -2الثددل يددٍ كَددت رأٛٚددل ث دد٘ ان ُددبٔ ٍٚانكجٛددوح عبنًٛددب ا
كًغهدددٌ اييدددٍ ٔانغبي دددخ ان وثٛدددخ ٔانجٛدددذ ايثدددٔ ٘ٛيدددب
ّبكهًٓب ٔيع علو انزأٛٚل ٚكدٌٕ ْدنا انؾدية اإلٍدييْ ٙدٕ
ف ٙقبسًخ اإلهْبة ٔاإلهْبث ٍٛٛعكًب قهُب ٍبثجباه .
ٔانًٛددلاٌ انضددبَْٔ : ٙددٕ انًٛددلاٌ انضجددبف ٙفدداما كددبٌ انؾددية
ٛددو يٚددؾ ٙثًجبكسددّ اإلٍددييٛخ ؽزددٗ يددع رهددأ ان يقددبد
انَٛبٍٛخ أعيِ فاَّ ٍٛزغّ َؾٕ كَت انوأ٘ اإلٍديي ٙندّ
يًددب ٚغ هددّ يزجٛددلاا ثددبنؾًيد انلعبسٛددخ ٔانُْددواد انضجبفٛددخ
ٔانٖدددؾج ٔانًغددديد ٔانكزدددت ٔكعدددى انغً ٛدددبد انقٛوٚدددخ
ٔ ٛوْب ْٔ ،نا عًم ٚغهت انُفدع انضجدبف ٙنكدٍ ثَُدجخ ٛدو
ي هٕيددخ ئٌ ٕددؼ انز جٛددو ٔ .ثٓددنا ٍددٛفوٗ عهٓٛددب ئؽددلٖ
االرغبْ ٍٛاٜر: ٍٛٛ
االجتاا األال ألٚ :زًضدددم ثضددٕهح رْددلٚل فددد ٙانضجبفددخ ٔانفكدددو
اإلٍدديئْ ٙددنِ انضددٕهح ثطج ٛددخ انؾددبل يزٚددًُخ نهضددٕهاد
انَدبثجخ فدد ٙفطبْددب ئٙددبفخ نًددب ردأر ٙثددّ ْدد ٙرغددبِ انٕٙددع
انواٍْ .
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االجت األالث ني ْٕ :انَٛو  ًٍٙانًْؤ انضٕه٘ انَبث
يددٍ ؽٛددش فبعهٛزددّ كٍٕددٛهخ رجوٚددت انًجبٕددل ْٔددنا َٚددزهيو
صجبفٛب ا اٍز ٛبة انغًبْٛو رؾذ انًَدٛوح انضٕهٚدخ ْدنِ  ،يدع
َجٔ أ٘ يْؤ رغلٚل٘ ال ٚؾزًم ف ّٛثلٚيا عٍ ائلع3ه.
أيب ئٌ كبٌ ايٍهٕة ْدٕ ٛدو ْدن ٍٚانُٓغد ٍٛفدي ًٚكدٍ أٌ
ركدددٌٕ ان طدددب اد ثبنًَدددزٕٖ انًطهدددٕة ئما يدددب َظوَدددب ئندددٗ
انَوعخ ٔانلقخ انًفؤٙبٌ ف ٙيجليخ انجؾش .

احلىسة العلويت
ُْبت رَبؤالد كضٛوح ْنِ ايٚبو رزغّ َؾدٕ انؾدٕىح ان هًٛدخ
رجؾدش عدٍ ئعبثدبد ّدبفٛخ ٔؽهدٕل يوٙدٛخ أًْٓدب  .يدب ْدٕ
كٔه انؾٕىح ٔان هًب يٍ ؽٛش كَٕٓى مٔ٘ يكبَخ ف بنخ فٙ
انًغزًع ؟ ٔيب ٍْ ٙجهٓى نزؾج ٛانٓدلف اإلنٓد ٙ؟ ٔنًدبما
رُْ عهٗ َفَدٓب ْدنِ انؾدٕىح فد ٙكهًدخ فٖدم اندل ٍٚعدٍ
انَٛبٍدددخ ؟ ٔيدددبما روٚدددل انؾدددٕىح ان هًٛدددخ ٔعهًبؤْدددب يدددٍ
انغًبْٛو نزؾج ٛانٓلف اإلنٓ ٙ؟؟

 3ه نى رًو عهٗ ان وا يْبهٚع رغلٚل ف ٙانفكو ٔانضجبفخ ٛو يوع ٛخ انَٛل يؾًدل
ثددبقو انٖددله ٔانَددٛل يؾًددل ٕددبك انٖددلهعقلً ٍددوًْبه ؽٖددواا ٍٔ .ددٛأر ٙانكدديو
ٔاإلّبهح نًٓب .
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ْنِ ايٍئهخ ٔ ٛوْب انكضٛو ٍزجٕكَب نُجل ٔيُبقْخ ٔعٓدبد
انُظددو نددلٖ عهًب ْددب عً ٛدب ا ٍددٕا يددٍ ؽٛددش انَددهجٛبد أٔ
اإلٚغبثٛبد ٔؽزٗ انًإافناد ف ٙانُٕاٚب انؾَُخ .......
ث ٛلاا عٍ انُجل انديم ٔيعدم انقيٕدخ فد ٙانجؾدش ٍدٛكٌٕ
انكيو ؽٕل انًوع ٛخ كـعٍٔٛهخ كُٛٚخه ٔيب ٚجج ؽبسيا كٌٔ
منأ .
كزؾٖٛم ؽبٕم ُٕفذ انًوع ٛبد انٗ ٛوف ٍٛربهٚق– ٍٛٛ
كبنوّدددٛلح ٔ ٛدددو انوّدددٛلح ٔ ،انٖدددبنؾخ ٔ ٛدددو انٖدددبنؾخ
ٔانُبٛجخ ٔانَبكزخ ٔانٖبكقخ ٔانكبمثخ ٛ ٔ .....وْب ْٔ ،نا
انزٖددُٛج ٚجدد ٍٛؽجٛجددخ ال ثددل يددٍ االعزددواف ثٓددب عًبْٛو ٚدب ا
فبإلقواه ثٓدنا انزٖدُٛج ٕٚندل كٔافدع َؾدٕ انزًٛٛدي انؾجٛجدٙ
ٔانزٕعدددّ َؾدددٕ يٖدددلاقٛخ يددددلعٓٛب ؽزدددٗ ٔئٌ كدددبَٕا ْددددى
انًواعع أَفَٓى ْٔ ،نا ٍٛكٌٕ يٍ عبَت انزٍٕدع انضجدبفٙ
انغًبْٛو٘ .
انًٓدددى ئٚٚدددبػ ان ججدددبد انزدددٙٔ ٙددد ذ أيدددبو اندددل ٍٚككدددم
ٔكًْؤ ئٕيؽ ٙعبنًُْٔ ، ٙدبت عججدبد يًٓدخ ُْٔدبت
أْدى فكًددب قددبل انددلكزٕه عهددّ ٙددو ٚز ٙفدد ٙكزبثددّ عكٚددٍ ٙددل
انلٍٚه ٔقَى انل ٍٚانٗ أقَبو رٖهؼ أٌ ركدٌٕ ثدُفٌ اندلٍٚ
انٕاؽل م٘ انًجدبكب ٔان جٛدلح انًٕؽدلح يُٓدب اندل ٍٚانضدٕه٘
ٔانددل ٍٚانزجوٚددو٘ ذ ْٔددنِ ان ُددبٔ ٍٚرٕٕددهُب انددٗ أٌ انددلٍٚ
انزجوٚددو٘ ْددٕ ؽغددو عضددوح أيددبو انددل ٍٚانضددٕه٘ ٔ ،انضددبَٙ
انددل ٍٚانضددٕه٘ يزغٓ دب ا َؾددٕ انُجددل ٔانؾكددى صددى انزًددوك عهددٗ
انٕٙع ٛو انيس ٔانًُؾدوف ٔعهدٗ كدم يدب  ٚوقدم ؽوكدخ
انًَدٛو نهٓددلف انؾجٛجددٔ ، ٙثبنزدبن ٙفَددٛكٌٕ ي زُجددٕا ْددنِ
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انضددٕهح يُفزؾدد ٍٛفكوٚدب ا عهددٗ ان ددبنى أعًددع ٔكددننأ اَفزددبؽٓى
ٔئٛيعٓدددى ٔي دددوفزٓى ثًَدددبٔب اندددل ٍٚانزجوٚدددو٘ ثطج ٛدددخ
انؾددبل ٔ .أيددب انددل ٍٚانزجوٚددو٘ فٓددٕ َيعددخ يددٍ االٍزَدديو
ٔانزَددهٛى ٔيؾبٔن دخ ؽًددم انوٙددٕفٛخ انزددْٛ ٚ ٙددٓب أرجبعددّ
عهٗ عبر انل ٍٚايٕدٛم ٔانهغدٕ اندٗ اندُٔ ٔانزْدوٚع -
ئٌ نيو اييو – نزجوٚو يب ٚؾٖم يٍ انَهجٛبد ٔاإلٚغبثٛدبد
ْٔددنا ٚجٕكَددب نُجددل ؽبنددخ ٔاؽددلح ٔكًضددبل عهددٗ يددب ٍددج يددٍ
عًهخ انزجوٚواد ْ ٙيَدأنخ اندلٔ ٍٚانَٛبٍدخ  ،فجدل فٖدهذ
انَٛبٍددخ ٔانُظددوح انَٛبٍددٛخ يددٍ أقددٕال ٔأف ددبل ْددنِ انفئددخ
انلُٛٚخ اَطيقب ا يٍ انًوعدع ٕٔٔدٕالا ئندٗ انًكهدج يًدب أكٖ
انٗ ًٛو عدي كجٛدو يدٍ ٔاعجدبد اندلَ ٍٚفَدّ فد ٙأمْدبَٓى
ٔأَفَدددٓى ٔ ،ال أعزجدددل أٌ انَُدددٛبٌ قدددل أفدددن يأفدددنِ يدددُٓى
فبنَٛبٍددخ أٔ انددوأ٘ انَٛبٍدد ٙيُددلهط رؾددذ عُددٕاٌ عجٛددلح
يًٓددخ نددلٖ انْدد ٛخ ْٔدد ٙاييددو ثددبنً ؤف ٔانُٓدد ٙعددٍ
انًُكو ْٔنا َبرظ يٍ كٌٕ ْنِ انَٛبٍخ ثجٕآَُٛب ٔأكٔارٓب
ْدد ٙٔ ٙد ٛخ ٔث ٛددلح عددٍ انغددٕ انددل ُٙٚثَُددجخ كجٛددوح عددلاا
ٔئثلا انوأ٘ ثٓب ٍدٛكٌٕ يدٍ َدٕاؽّ ٙدوعٛخ علٚدلح يُٓدب
هك انْدددجٓبد عدددٍ ايكٚدددبٌ انَدددًبٔٚخ ٔاإلٍددديو ثدددبيفٔ
ٔاندددلفب عُٓدددب عًٕيدددب ا كزُيٚدددم ئنٓدددٚ ٙغدددت اندددلفب عدددٍ
يٖدددلاقٛزّ ٔ ،كدددننأ يؾبهثدددخ انظهدددى ٔانظدددبنًٔ ٍٛيؾبهثدددخ
انظهدى بٚدخ عظًٛددخ ٍٔٔدٛهخ َبف دخ نهٕٕددٕل نه دلل اإلنٓددٙ
انٗ عبَت كَٕٓب ٔاعجب ا ًٍبٔٚب ا أٚٚبا.
ٔثبنُزٛغخ فاٌ انزجوٚو انؾبٕم يَزُل ئنٗ أقبٔٚم أٔ ٛوْدب
ال رغٓهٓب انغٓخ انضٕهٚخ نكدٍ انُظدوح يقزهفدخ يدٍ فئدخ اندٗ
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أفوٖ فبنُظوح انٛٚجخ ٔانجٖدٛوح أكد ثإٔدؾبة انزجوٚدو –
عهٗ اعزجبه أَٓى هأٔا عي اا يٍ انؾجٛجخ – ئنٗ انٕقدٕ فدٙ
انٚيل ٔانزٚهٛم ٔانٕقدٕف كً وقدم أيدبو اندل ٍٚانضدٕه٘ ،
ْنِ يٍ انغٓخ انْوعٛخ ٔانلُٛٚخ  ،أيب يٍ َبؽٛخ أٍٔع فجل
ٍددددبعلد عهددددٗ اٍددددزغيل ان ددددلٔ ٔانضجبفددددخ انً بكٚددددخ نٓددددنا
انوٕٙؿ ٔثبنزدبن ٙفجدلد انغٓزدبٌ انجبثهٛدخ عهدٗ االٍدزًواه
َؾددٕ انٓددلف انًُْددٕكع4ه يٌ االٍددزغوا فددْ ٙددنِ انً ً ددخ
انكضٛوح ايٛواف قل أَزغذ انج ل عٍ إٔم انجٛٚخ ٔانٓدلف
ٔأكَّد انددٗ اٍددز ًبل ٍٔددبسم علٚددلح ال يددٍ أعددم انغبٚددبد ثددم
نٖدددددٌٕ انًٖدددددبنؼ انْقٖدددددٛخ أٔ ان ُٖدددددوٚخ ٔ ٛوْدددددب ،
ٔانًجٖددٕك يددٍ االثز ددبك ْددٕ انٓغددو انؾبٕددم ا ٌٜيٍددبً
انْو ٚخ ٔانزْدوٚع أ٘ انجدووٌ ٔانَدُخ ٔأْدم انجٛدذععهٓٛى
انَيوه ؽزٗ إٔجؾذ ْ ٙاالَزجبٓ يًٍ َٚزْٓل ثدبنجووٌ
– ثلعٕٖ أَّ نى ٚأد ثغلٚل – ٔاَزجبٓ انزأٍ ٙثأْم انجٛذ
يدددٍ َبؽٛدددخ ان ًدددم ٔانؾوكدددخ انضٕهٚدددخ ثْدددزٗ انًٛدددبك، ٍٚ
ٔاهرجدددب يُجدددو انغً دددخ ٔ ....اندددـ  ،ؽزدددٗ اَجدددبك انًغزًدددع
ثَُددجخ ْبسهددخ فدد ٙأٍٔددب ٛانًضجفدد ٍٛانددل ٍُٛٛٚانددٗ انزفهَددج
ثبيفكددبه ٔانزهددنم ثجوا رٓددب ٍددٕا كبَددذ َبث ددخ يددٍ يُجددع
انزْوٚع عهٗ ٚل انًفكو ٍٚأٔ يًٍ فو يٍ فؤ انْدو ٚخ
ٔئًْددبل االٍددزفبكح يددٍ يُبث ٓددب ككددم يًددب اٍددزٕعت انٓغددو
ٔانَُٛبٌ ٔكؾبنخ رْجّ ؽبنخ انُْٛل انٕ ُٙٛانن٘ ٚكزت فٙ
 4ه ثجٛددذ ٍٔددٛهخ ٔاؽددلح ْٔدد ٙاالٍددزًواه فدد ٙانَددٛو ٔفد انقطددٕ ٛان وٚٚددخ انزددٙ
أٔٙددؾٓب انددل ٍٚانضددٕه٘ ٔرطج ٛد يؾزٕاْددب انفكددو٘ ٔانضجددبفٔ ٙانددزقهٔ يددٍ انفكددو
انوٕٙف ٙوَٛب ا نكََ ٙزطٛع رؾل٘ انغئ انضجبفٔ ٙانٕٕٕل نهٓلف .
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أكضددو يددٍ كزددبة ف ُددل قددوا ح أ٘ يجددبل أٔ كزددبة أٔ عوٚددلح
ٚؾزددٕ٘ ْددنا انُْددٛل ثبنًٚددًٌٕ فجًغددوك يددب َٖددم انددٗ أٔل
كهًخ يُّ روكُبِ ٔقوأَب يب ث لِ يجبّوحا عهٗ اعزجبه ؽفظدّ
ثٖٕهح عبيخ نكدٍ ث دل انًٚد ٙثٓدنِ انطوٚجدخ ٔاالٍدزًواه
ثٓنا ايٍهٕة ُٚكْج ننٍْ انجبهب أٌ انُْٛل قل هؽدم يدٍ
مُّْ ٔؽم يؾهّ أفكبه ٔأّ به ٛوِ ٔؽزٗ أَّ ََبِ رًبيبا.
أهٚدل انجددٕل أَُددب قددل ْغوَددب انجددووٌ ََٔددُٛب كهًبرددّ ٔي بَٛددّ
ٔرأٍُٛب ثغٛوِ يٍ ؽٛش ال َْ و ٔاٍدزُكوَب عهدٗ يدٍ ٚوٚدل
أٌ ُٚطه ف ٙكييّ ثبنجووٌ َٔ زُبِ ث لٚى ان جهٛخ ْٔدنا يدب
روثذ عه ّٛأعٛدبل علٚدلح ٔندل ثبنزدبن ٙعدلو انزفكٛدو انٕاٍدع
ٔفجلاٌ عي كجٛو يٍ انْ ٕه ثٓنِ ان جٛلح أٔ رهأ ْٔنا يدب
َهًَّ انٕٛو عُل انكضٛو يٍ ّجبثُب انن٘ ٚزغدّ َؾدٕ اندٕعٙ
انل. ُٙٚ
ئمٌ فبنؾٕىح انزجوٚوٚخ يَإٔنخ عٍ انفكو انًجٛدل اعزًبعٛدب ا
كًددب ٚجدد ٍٛانددلكزٕه عهدد ٙانددٕهك٘ ؽٛددش قددبل ع ًٚكددٍ رْددجّٛ
انؾجٛجددددخ ثددددبنٓوو م٘ ائعددددّ انًز ددددلكح فددددبنفكو عانًجٛددددل
اعزًبع ٛدباه ٚوكددي َظددوِ عددبكحا فددٔ ٙعددّ ٔاؽددل يددٍ انؾجٛجددخ
ًٔٓٚددم ائعددّ ايفددوٖ  ،ئَددّ يوثددٕ ٛفدد ٙيكبَددّ ثَيٍددم
قٕٚخ يٍ انزجهٛدل ٔانًفدبْٛى انًأنٕفدخ ْٔدٕ ندننأ ال َٚدزطٛع
انزؾوت ًُٛٚب ا أٔ َٚبهاا ئال  ًٍٙؽل يؾلٔكع5ه ه
ئمٌ فبنؾم انن٘ ال ثل يٍ انهغدٕ ئنٛدّ نهٕٕدٕل ئندٗ انًدواو
ْدددٕ أٌ ََدددبَل اندددل ٍٚانضدددٕه٘ فكوٚدددب يزًَدددك ٍٛثزدددأهٚـ
5ه يٓينخ ان جم انجْو٘ ٓ . 33
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انً ٖٕيٍٛععهٓٛى انَيوه انًزؾوه ٍٚفكوٚب ا نهٕٕٕل ئندٗ
انزؾوه انًطه ه ى انٖ ٕثبد ف ٙمندأ ؽٛدش عئٌ اإلََدبٌ
قدددددبكه أٌ ٚزؾدددددوه ثفكدددددوِ رؾدددددوهاا ََدددددجٛب ا ٔ .انًفكدددددؤٌ
انًزؾددوهٌٔ ٚزفددبٔرٌٕ فدد ٙانلهعددخ انزددَٚ ٙددزط ٌٕ ٛثٓددب
انزقهٔ يدٍ رجبنٛدل ثٛئدزٓى ٔكهًدب أي ُدٕا فدْ ٙدنا اندزقهٔ
اىكاكٔا ئثلاعب ا ٔرًٓل نلٓٚى ٛوٚد انجؾدش انَدهٛى هع7ه نكدٙ
َٖددجؼ يغزً دب ا يزؾددوهاا فدد ٙأفكددبهِ ٔيزأَ ٛدب ا نهٕٕددٕل ئنددٗ
انؾجٛجددخ انٍٕددطٗ  ،فددبنًزؾوه قددبكه عهددٗ انؾوكددخ قهددٛيا أٔ
كضٛواا ٔٚيكاك اقزواثدّ يدٍ انؾجٛجدخ انٍٕدطٗ كهًدب أي دٍ فدٙ
ؽوكزّ ماد انٔ ًٍٛٛماد انًْبل .

األساليب الثىريت اهلادفت
نزٖددؾٛؼ عانُظددوح انًددإٛوحهع8ه رغددبِ انًوع ٛددبد انضٕهٚددخ
عهٗ ان ًٕو ٚغدت أٌ ال ٚقفدٗ عدٍ كدم يززجدع ٔيدزً ٍ فدٙ
يجٕيبد كم يوع ٛخ ئٕيؽٛخ  ،فبنًْؤ اإلٕيؽ ٙعفٙ
ان دددوا فٖٕٕدددباه ندددى ٚكدددٍ يٛدددلاَٛب ا ثؾزدددب ا يدددٍ انُبؽٛددددخ
انَٛبٍددٛخ ٔنددى ٚكددٍ ئهّددبكٚب ا ثؾزدب ا يددٍ انُبؽٛددخ انلُٛٚددخ فجددل
7ه يٓينخ ان جم انجْو٘ ٓ . 33
 8ه ْ ٙانؾكدى انًَدج عهدٗ أ٘ يْدؤ ئٕديؽ ٙعلٚدل ثأٍدهٕة انجٛدبً عهدٗ يدب
ٍججّ يٍ ؽوكخ ئٕيؽٛخ ٔانًؾبٔنخ انغبكح فْ ٙنِ انُظوح يدٍ فهد أٍدهٕة َفدٌ
انجبسددل انًٖددهؼ انَددبث ؽٖددواا ٔئًْبنددّ الَزٓبعددّ َٓغددب ا علٚددلاا يزُبٍدد ٍٛكٔاعددٙ
ايٍهٕة انغلٚل ٔيجوهارّ ْٔلفّ ٔكًٛخ َبرظ ايٍهٕة انًزٕق خ .

14

كبٌ انٓى انْب م نضٕهر ٍٛئٕديؽٛز ٍٛفديل ايهث دخ عجدٕك
انًبٙدددٛخ ْدددٕ ئٖٚدددبل انغًدددبْٛو ئندددٗ ؽبندددخ اندددٕع ٙانزدددبو
ٔاإلكهات انًطهدد نًغوٚددبد ايؽددلاس ٍددٕا كبَددذ أؽددلاصب ا
ٍٛبٍٛخ أٔ ّدجٓبد عجبسلٚدخ أٔ فطدٕاد رْدوٛ ٚخ ٔ ،انزدٙ
ْد ٙثبنغًهددخ نٓدب أ ددواٗ ٙدل انددل ٍٚانؾجٛجدٔ . ٙعهٛددّ قددل
هأُٚددب انٖددله ائلعقددلً ٍددوِه قددل اَزٖددو اَزٖددبهاا فزددأ
ثدددبنفكو انًبهكَدددٔ ٙاعزًدددل ثٓدددنا االَزٖدددبه عهدددٗ انكهًدددخ
ٔانزفكٛددو اإلٍدديئْ ٙددنا انُٖددو أصًددو ٔالكح عٛددم أٔ أكض دو
يًددٍ رددأصو ثٓددنا انُددبرظ ان ظددٛى فإٔددجؼ عددي اا يددٍ انًغزًددع
عهٗ ٍهى انوقٔ ٙف ٙؽبنخ يٍ اندٕع ٙالٍدزهٓبو انكضٛدو يدٍ
اإلثددلاعبد انفكوٚددخ انلُٛٚددخ انًزًضهددخ ث هًددب انددلٔ ، ٍٚأصًددو
أٚٚب ا انزٕعّ ئنٗ انؾٕىح ٔان هًب ٔاهرفب يكبَزٓب فٕ يب
كبَذ عه ّٛثَبث عٓلْب .
أيب يْؤ انٖله انضبَ ٙعقدلً ٍدوِه فهدى ٚكدٍ عهدٗ ْدنا
انًُ ٜيدٍ عٓدخ ٔند ٌٛربهكدب ا ندّ يدٍ عٓدخ أفدوٖ فدبنًززجع
نٓدبر ٍٛانؾددوكزٚ ٍٛددوٖ أٌ انٖددله انضددبَ ٙاَطهد يددٍ ؽٛددش
رٕقج انًْؤ ائل ْٕٔ ئٖٚبل انٕع ٙنهغًبْٛو ٔعهدٗ
عًٛددع انًَددزٕٚبد ان هًٛددخ ٔثبنْددكم انًجبّددو ال االقزٖددبه
عهٗ كٔه انُقجدخ فدَْ ٙدو انفكدو ٔانضجبفدخ اإلٍدييٛخ ْ ،دنا
يٍ عٓخ ٔ ،يٍ عٓخ أفوٖ فجل كدبٌ اهرجدب انًُجدو ٔئنجدب
انفكدددو ايٕدددٛم ٔيؾبهثدددخ ان دددلٔ َٔٓغدددّ انضجدددبف ٙثبنكهًدددخ
انًجبّددوح يددٍ انجبسددل يجبّددوح فه د االرٖددبل انًجبّددو ثددٍٛ
انْددد ت ٔانجبسدددل يًدددب ؽطدددى انؾدددٕاعي أيدددبو انًكهدددج نُجدددل
انًوع ٛبد انز ٙنى رُٓظ َٓظ انَٛل انٖله انن٘ ؽجت ندلٖ
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ََددجخ كجٛدددوح يدددٍ ّددد ٛخ انْددد ت ان واقدددٛ ٔ ٙدددوْى ٔ ،ئما
رَددب نُب عددٍ االفددزيف فدد ٙايٍددهٕة نددلٖ ْددن ٍٚانجبسددلٍٚ
فَددٛكٌٕ انغددٕاة ثًددب ٚهدد : ٙئٌ انًوؽهددخ انييُٛددخ ٔكهعددخ
انٕعٔ ٙيَزٕٖ انزججم ٔكننأ َٕ انًٕاعٓخ أٔ ان لٔ ْدٕ
انن٘ ٚفوٗ ايٍهٕة ٔكدننأ انًَدبفخ ثد ٍٛاَطدي انضدٕهح
َؾٕ انٓلف ٔانٓلف َفَّ فكهًدب اقزدوة ْدنا انقد ٜانضدٕه٘
يددٍ ْلفددّ رغٛددو أٍددهٕثّ ََٔددزطٛع انجددٕل ئٌ ْددنا ايٍددهٕة
ُٚؾٖو ف ٙيواؽم صيس – ْٔنا عهٗ َؾٕ انزٕٛٙؼ –
انًوؽهدددخ ائندددٗ  :فهددد انغدددنٔه انضجبفٛدددخ عُدددل انغًدددبْٛو
نًٕاعٓخ انضجبفخ ٔانفكو انًبك٘ .
انًوؽهددخ انضبَٛددخ  :اٍددزغيل ْددنِ انغددنٔه عهً ٛدب ا ثبيٍددهٕة
انز جٕ٘ يدع انقهد ٜان جبسدل٘ انكبيدم نزوٍدٛـ اندل ٍٚثغًٛدع
ي بنًّ ٔقطج انضًبه ثبنُزٛغخ ْٕ انٕع ٙانغًبْٛو٘ اندن٘
اٍزٕعت انٓلف .
انًوؽهدددددخ انضبنضدددددخ  :نهٕٕدددددٕل نهٓدددددلف م ْٔدددددٕ اإليدددددبو
انًٓل٘ععه ّٛانَيوه} ْٔنا يٍ إٕٔل عجبسل انْ ٛخ فيثل
أٌ ركددٌٕ أثددٕاة ْددنا انٕٕددٕل أٔ فطٕارددّ ايفٛددوح عجبكٚددخ
ربيددخ يددع انؾفددبن عهددٗ انًجٕيددبد ائنددٗ عانًوؽهددخ 1ٔ0ه
ٔعلو االٍزغُب عٍ ي طٛبرٓب ثم ٚغت روٍٛقٓب ئنٗ عبَت
ْنِ انُجطخ .
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ٔيددٍ انًيؽددا عددلاا ئٌ انْدد ٛخ فدد ٙان ددوا عيإٚددل٘ انددلٍٚ
انضٕه٘ه قل اَجًَٕا عهٗ أَفَٓى ف ٙانزًَدأ ثٕاؽدلح فجدٜ
يددٍ انًواؽددم أعدديِ ٔاإلقزددلا ثٓددب يُفددوكح ْٔددنا ايفددواك
ٕٚعت عال يؾبنخه قٖٕهاا ف ٙانزٖوف يع ي طٛدبد انضدٕهح
انيؽجخ ٔرجزٖو يٍ َبؽٛخ انٕٕٕل نهٓلف ٔانًَبًْخ فٙ
رطج ٛان لل اإلنٓ ٙعْٔنا ْلف انًواؽم عًٓ ٛبه
ٔٔاقع انؾبل انً بٕو ُٚطج ف ّٛانكيو ف ٙانًوؽهخ ائنٗ
ٔانضبَٛخ ٔ ،أيب انضبنضخ أٔ يوؽهخ انجوة يٍ انٓلف فيثل أٌ
ركدٌٕ يٕعددٕكح ٔف بنددخ أٚٚدب ا يٌ يددٍ ٛددو انددٕاق  ٙأٔ يددٍ
ٛددو انًُطجدد ٙأٌ انٖددله ائل ٔانضبَٙعقددلً ٍددوًْبه نددى
 ٚٚد ب ََددجخ رؾج ٛد يددوايٓٛى ٔنددٕ عهددٗ أقددم انزجددلٚواد ،
ٔكدددننأ أٌ ايًٚدددبٌ ثٖددديؽٛخ ي طٛدددبد ؽوكزًٓدددب رفدددوٗ
ان طب ايفٛو ئٌ اٍز ًهذ ْنِ انً طٛبد ثْكهٓب انٖدؾٛؼ
ٔثبنَُجخ انٖبنؾخ أٚٚب ا .
ٔقجم انز وف عهٗ انًوؽهخ انضبنضخ ال ثل يٍ أٌ ٚكدٌٕ ُْدبت
ؽددلٚش ٚكْددج انًْددبكم أٔ انًٕاَددع انزدد ٙرًُددع انًزجٛددلٍٚ
ثبنًواؽم ائندٗ ٔانضبَٛدخ ٔيُبقْدخ ث ٚدٓب نزدننٛم ئيكبَٛدخ
االنزؾب ثًٕكت اييبو انغبستععه ّٛانَيوه .
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بعض املشاكل
انن٘ ٚجج كاسًب ا أيبو انؾٕىح انضٕهٚخ نهٕٕٕل انٗ انًوؽهدخ
ايفٛوح ٔيٍ صى انٓلف أيٕه يُٓب:
 -0اليأس وعدم الرغبة  :ث ل انو جخ ف ٙانزٕإدم َؾدٕ
انًجبٕددل ٔ ،منددأ ٛج ٛدد ٙعددلاا ؽٛددش ئٌ انزقددج ٜانددن٘
رٕنددددلِ ايفكددددبه انًزٚددددبهثخ ٔاالعزجددددبكاد ع انقبٛئددددخ
ٔانٖؾٛؾخ ه قل ُٚزظ انٛأً ٔانزٕعّ َؾٕ انوٙدٕفٛخ
ثَجت االَزظبه نجٛبكح علٚلح ٛج ايٕم نًدب  ٚزجدل ثدّ
٘ يوؽهددخ يددٍ انًواؽددم انًبٙددٛخ انددنكو ه ْٔ ،ددنا
ع أ َّ
انٕقددددٕف قددددل ال ٕٚنددددل انٛددددأً عُددددل انًزفددددبعه ٍٛيددددع
انً طٛددددبد انًَددددزفٛل ٍٚيُٓددددب انغددددبك ٍٚفدددد ٙانَدددد ٙ
يْدلافٓى  ،نكدٍ ْدنا انزٖدوف عانٕقدٕفه ال ٚقهدٕ يدٍ
علو انٖٕاة عفدبنٕقٕف عهدٗ انزدم أٍدهىه كًدب ٚجدبل ال
ًٚضم انؾدم ايفٛدو أٔ ايٍدهٕة انٖدؾٛؼ ؽٛدبل يدب ْدٕ
ثلٚم كٍٕٛهخ يْلافٓى ٔ ،كننأ ال ٚكدٌٕ يدٍ انًُطجدٙ
أٌ ٚزج ددددٕا ٛوٚجددددب ا صٕهٚددددب ا ثددددبنفكو ٔانددددلٔ ٍٚانضجبفددددخ
انؾٖددددددُٛخ ٔال رَددددددز ًم ْددددددنِ انضجبفددددددخ انلُٛٚددددددخ أٔ
االعزًبعٛددخ أٔ انزبهٚقٛددخ نً وفددخ يددلٖ رددواث ٜؽوكددخ
علٚلح يع انؾوكخ انزدْ ٙدى ثد ٍٛعٕاَؾٓدب  ،فدي ٚقهدٕا
ْنا انزٖوف يٍ أيو: ٍٚ
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اييو ائل  :انزجٓجو ان هًٔ ٙانضجبف ٙعأ٘ انغنٔه نهضٕهحه
َزٛغخ ٕٛل االَزظبه أٔ انٕقٕف عهٗ انزم .
اييددددو انضددددبَٔ : ٙانٛددددأً ٔاٍددددزجلال انٓددددلف ٔانٍٕددددٛهخ
انٖددؾٛؾخ ٔئرجددب ٍٔددبسم يجًٓددخ أٔ ييٚفددخ ال رقزهددج عددٍ
انل ٍٚانزجوٚو٘ ئال ثبيٍى أٔ انْ بهاد انغلٚلح ٔ ،انؾجٛجدخ
ْدد ٙأٌ انًٚددًٌٕ ٔانٓددلف ال ثددل أٌ ٚكَٕددب يزغهٛدد ٍٛفددٙ
ي طٛددبد أٚددخ ٍٔددٛهخ ٔئال فه دٍ َُددم أ٘ عطددب ٚددنكو  ،ف هددٗ
انٓددبكف أٌ َٚددو ثزٖددؾٛؼ انؾكددى رغددبِ انٍٕددبسم انغلٚددلح
ٔكهاٍدددزٓب يدددٍ َبؽٛدددخ فطٕارٓدددب ان ًهٛدددخ ٕٔددديؽٛخ ْدددنِ
انقطٕاد نٓلفّ ايٍبً .
 -1عدددم الةقددة ب د لن س ُْ :ددبت يْددكهخ أفددوٖ رزًضددم
ث ددلو انضجددخ ثددبنُفٌ يددٍ َبؽٛددخ أيكبَٛددخ االّددزوات فددٙ
انزًٓٛل أٔ انُٖوح ْٔ ،نا انظٍ ئصى كجٛو ؽٛدش اٍدززجع
عٔثَُجخ كجٛوح ثّ ٍٛدجبثُبه االَؾدواف انضجدبفٔٔ ٙالكح
يٕٛل كَٕٚٛخ ثؾزخ ٔاالٍزغوا ثٓب.
 -2المشددةلة ال أريخيددةأل :يددٍ أْددى يددب كعددبَ ٙنهقددٕٗ
ثٓدددنِ انكهًدددبد يدددب أٍدددًٛزّ يْدددكهخ يدددع انُٖدددٕٓ
انزبهٚقٛددخ ٔ ،انؾددبل ْددٕ ئٌ كددم يددب َجددم يددٍ أؽبكٚددش
ٔهٔاٚددبد ي زجددوح ٔ ٛوْددب ٔيًددب ٍددهى ثٓددب يددٍ َبؽٛددخ
أَٓددب ال ثددل يددٍ أٌ رزؾجدد قجددم انٛددٕو انًٕعددٕك  ،قددل
إٔجؾذ فج ٜنهُظو ثٓب ٔاَزظبه رؾججٓب ٔ ،ن ٌٛان ًم
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ثٓدددب ٔع هٓدددب ؽجٛجدددخ أٔ انًَدددبًْخ فددد ٙمندددأ  ،فٓدددنِ
انؤاٚبد ٔكهاٍزٓب عهٗ ٚل انَٛل انٖدلهعقلً ٍدوِه
قددل ع هددذ أمْددبٌ انْددجبة انًددإيٍ يزفزؾددخ ٔيزفكددوح
ك جهٛخ انَدٛل انٖدلهعقلً ٍدوِه أٔ رْدجٓٓب فداما كُدب
قل رَبنًُب فًٛب ثُُٛب يدٍ اإلؽَدبً فد ٙقدوة انظٓدٕه
ٔقل رياٚل ف ٙانُفًٕ  ،ئمٌ يب ُ ًُٚدب يدٍ انجؾدش ثًدب
َؾزًم ثٓنِ انؤاٚبد يٍ أَٓب ٛججذ أو ال ٔنًبما....؟ذ
ٔنًبما عال َقه انًٖبك ٚنٓبه ؟ذ
ٔنؾم ْنِ انًْكهخ ال ثل يٍ ٛوػ ٍإان ٍٛيًٓ ٍٛأٚٚب ا ؟
انَددإال ائل ٚ :ز ه د فدد ٙعددلك انؤاٚددبد انزدد ٙنددى َٚددزُل
ئنٓٛددب انَددٛل انٖددلهعقلً ٍددوِه فدد ٙاٛؤؽبرددّ فٓددم ْددنِ
انؤاٚبد ٍجطذ نلثل أٔ ال .
ال ًٚكددٍ االٍددزُبك ٔايفددن ثٓددب ٔئَْددب اٛؤؽددبد يْددبثٓخ
يٛؤؽبد انَٛل انْٓٛلعقلً ٍوِه.؟
ْٔددنِ انًَددأنخ قددل فددم عُٓددب أكضددو انًطددبن  ٍٛنهًٍٕددٕعخ
ٔاعزجلٔا ئٌ ايٍدهٕة انواسدع ٔانًُٓغٛدخ انزدٍ ٙدبه عهٓٛدب
انَددٛل ٍددهطذ ايٙددٕا عهددٗ رهددأ انؤاٚددبد ال ٛددو يًددب
ع هٓب ماد قًٛخ ف هٛخ عْٔ ٙكننأه نلٖ انًطهدع  ،نكدٍ ....
ْنا ثّ ََجخ كجٛدوح يدٍ انغٓدم ثًُٓغٛدخ انًٍٕدٕعخ  ،فهدٕ
هع ُددب ئنددٗ أ هددت انؤاٚددبد أٔ انكضٛددو يُٓددب انزدد ٙؽجد ثٓددب
انَٛل َغل أَٓب ٕدلهد يدٍ انًدناْت اإلٍدييٛخ كبفدخ ٔيدٍ
ٕددؾبؽٓى ْٔددنا ُ ٚدد ٙئٌ ْددنِ انؤاٚددبد ٍددبقطخ  ،يَددزُلاا
ؽَددت انجبعددلح نكددٍ يددع ْددنا ؽج د ثٓددب انَددٛلعقلً ٍددوِه
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ٔمندددأ نٓدددلف أٔٙدددؾّ انَدددٛل انٖدددله ؽٛدددش ئٌ انجؾدددش ال
ٚقزٔ ثبإليبيٛخ فجْٔ ٜنا ن ٌٛئٍجبٛب ا نهؤاٚبد انًزججٛدخ
ثم ٚلل عهٗ أٌ انَٛل ن ٌٛف ٙيجبو رجٛٛى هٔاٚبد ٔرجٕٚزٓب
ٔأٙددد بف أفدددوٖ ٔئٍدددجبٓٛب ثدددم كدددبٌ ٚوٚدددل كٛفٛدددخ اندددُٓظ
ان هًددٔ ٙانددلنٛم ان جهدد ٙفدد ٙانُجددبُ أٔالا فٚدديا عددٍ عددلو
ئًْددبل أ٘ هٔاٚددخ ٔئٌ كبَددذ ٙد ٛفخ يددٍ َبؽٛددخ ئال اٌ نٓددب
عبَددت قددٕح فدد ٙرُْدد ٜٛانزفكٛددو ٔاٍددهٕة َظددبو االٛؤؽددبد
كددننأ ال ََُددٗ انزْددٕ ِٚانددن٘ ر ًددلِ انَددٛلعقلً ٍددوِه
عهدددٗ ايعدددلا ٔأٚٚدددب ا ثبنَُدددجخ نهدددٕاعٔ ٙانًزوقدددت ندددييٍ
انظٕٓه ؽٛش ئَّ نٕ ٍهى ثٓدب اَزٓدذ ثدّ ئؽدلٖ االٛؤؽدبد
عيضياه ٔثًب ٚجٕكِ اندٗ االَزظدبه انطٕٚدم أٔ انزقدج ٜثبنجؾدش
عٍ انًٖلا نٓدنِ االٛؤؽدخ ثؾٛدش أًْدم انَُدجخ ثٖدؾخ
االٛؤؽخ مارٓب ف هٗ ٍدجٛم انًضدبل ندٕ أَُدب ثجُٛدب َُظدو اندٗ
انَفٛبَ ٙأٔ ٚأعٕط ٔيأعٕط عهٗ انُظوح انوييٚخ كًدب قدبل
انَٛلعقلً ٍوِه ثكَٕٓب ؽوكبد ٙدينخ أٔ رٛدبهاد فكوٚدخ
ي بكٚدددخ نإلٍددديو نزبْدددذ ثُدددب انَدددجم نً وفدددخ أ٘ انزٛدددبهاد
انؾبنٛخ رًضم ْنِ ان ُبٔٔ ٍٚمنأ نكضورٓب عهٗ اهٗ انٕاقدع
ٔيب ئنٗ منأ .
ئمٌ انًٓددى اٌ ٚجز ددل انًطددبنع انددٕاع ٙعددٍ انزجٛدل ثأٛؤؽددخ
كزدددبة كٌٔ ٛدددوِ ثدددم عهٛدددّ اٌ ٚغ دددم عًٛدددع االٛؤؽدددبد
ٔانكزدت ٍٔددٛهخ َبف دخ انددٗ عبَدت اٛؤؽددبد علٚددلح ٚٚد ٓب
عجهّ أٔ عجم ٛوِ نهٕٕٕل انٗ انطًأَُٛخ ٔكدننأ االَفزدبػ
عهددٗ ايٛؤؽددبد انغلٚددلح ٔانجلًٚددخ ٔيُبقْددزٓب ٔثأٍددهٕة
عهً ٙقل ٚإك٘ انٗ روعٛؼ ث ٓٚب أٔ اؽلْب عهٗ ايفوٖ .
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أيب انَإال انضدبَ : ٙفٛز هد ثؤاٚدبد ان ييدبد ٔانًًٓدلٍٚ
نإليبوععه ّٛانَيوه يٍ ؽٛش انُظو ئنٓٛب كؤاٚبد فجد ٜأ٘
اٌ انز بيددددم يددددع ْددددنِ انؤاٚددددخ أٔ انؤاٚددددبد ؟ ٔنهغددددٕاة
ٔاإلٚٚبػ الثل اٌ َوعع انٗ كيو انَٛل انٖلهعقلً ٍوِه
يٍ ؽٛش ئّبهرّ نهزقط ٜٛان بو قجدم انظٓدٕه ٔانجوٚدت يُدّ
ؽٛدددش قدددبل  :عُٚ ..جضددد انزًؾددد ٔٛفددد ٙان ٓدددل انغلٚدددل يدددٍ
انًَإٔنٛبد انزٚ ٙفوٓٙب انزًَدأ ثبن دلل انكبيدم ٔرطجٛجدّ
ٔانًؾبفظخ عهٗ ثجب ِ ف ٙعييخ انفوك يع َفَّ ٔيدع هثدّ
ٔيع اٜفؤ ٍٚيع انُظبو انجدبسى ..رهدأ ان يقدبد ٚزٕقدع يدٍ
انفوك فينٓب هك ف م ئٍيي ٙعبكل ...هع9ه .
ٔالّددأ اٌ ْددنا انكدديو عُددل ايفددن ثددّ عًهٛددب ا عأ٘ رؾَددٍٛ
ان يقخ يع انُفٌ ثبنًغبْلح ٔيع اندوة ثبنزٕثدخ ٔاالَجطدب
ٔانوعددددٕ ئنٛددددّ ٍددددجؾبَّ ٔثبنزددددبنَ ٙؾَددددٍ ان يقددددخ يددددع
اٜفوٍٚه ٍززفبٔد ََت انٖيػ ث ٍٛانغًبعبد أٔ ايفواك
ٔثننأ فَٕف ٚكدٌٕ هك انف دم انًْدبه ئنٛدّ ْدٕ فطدٕح اندٗ
اإليددبو ثزٓٛئددخ انجٕاعددل انْ د جٛخ نإليبوععهٛددّ انَدديوه يددٍ
عٓخ ٔ ،يٍ عٓدخ أفدوٖ رؾجٛد يٖدلا نؤاٚدخ يدب رْدٛو
ئنٗ هك انف م ْنا أٔ ئنٗ ْإال انًدإيُ ٍٛأَفَدٓى ٔثبنزدبنٙ
ًٚكٍ انجٕل اٌ يٍ ٛو انًُطجد ٙاٌ َ زجدو انؤاٚدخ عييدخ
فج ٜعؽٛدش ٍٛجزٖدو ٔهٔكْدب يدٍ قجدم انً ٖدٕيٍٛععهٓٛى
انَيوه ال فبسلح يُّ ئال يٍ ؽٛش كَٕٓب عييخه  ،ثدم ًٚكدٍ
اٌ رٖددجؼ ْددنِ انؤاٚدددخ يؾفددياا إلَزدددبط يٚددًٌٕ انؤاٚدددخ
9ه ربهٚـ يب ث ل انظٕٓه ٓ . 014
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ث ُٓٛب أٔ ئَٓب قبعلح اَطدي ٔفد ٜيوٍدٕو يدٍ قجدم اإليدبو
عنيَطيقخ ثّ َؾِٕه .
ٔثٓنا ٚكٌٕ انُٔ يٍ انً ٖٕوععه ّٛانَيوه قدل ٍدٓم أٔ
ٔٙع قٕاعل نهزًٓٛل نلٔنخ انؾ اإلنٓٔ ، ٙيٍ عبَدت وفدو
فدداٌ اعزجددبه انؤاٚددخ عييددخ فجددٍ ٜددٛجٕكَب ثبنزددبن ٙانددٗ اٌ
ََددهت يددٍ أَفَددُب انددلٔه فدد ٙانزًٓٛددل فكٛددج َجددٕو ثًددب ْددٕ
إٔ ت ْٕٔ انلٔه ٔان ًم ف ٙكٔنخ انؾ َفَٓب ٔ .كننأ –
ٔثًب أَُدب يَدهًٌٕ -ال ُٚجغد ٙاٌ َجدٕل ثًجدلأ انٖدلفخ فٓدنا
ّوت ثبهلل ٔعه ّٛفأ٘ ؽبكصخ ْ ٙثداهاكح هللا ٔؽكًزدّ ْٔدنِ
انو جدددددخ اإل نٓٛدددددخ ال ردددددأر ٙثً غددددديح كًدددددب ْٚدددددٛو انَدددددٛل
انٖدلهعقلً ٍدوِه ثدم ثبنٍٕددبسم انطجٛ ٛدخ ٔاإلََدبٌ يددبكح
يددٍ انٍٕددبسم أٔ ْددٕ ايٍددبً فٓٛددب ٔثبنزددبن ٙئٚكددبل ايعًددبل
انٖددبنؾخ انددٗ عًبعددخ أٔ ّد ت أٔ عأفددواك عهددٗ اقددم رجددلٚوه
ٚؾوى ثُزبسغّ ْنِ انؤاٚخ أٔ رهأ .
ٔيٍ انٕاعت انجٕل اٌ عًٛع أَٖبه انجبسىععغم هللا فوعّه
ٔانًًٓل ٍٚنّ ْى يًٍ ر وٗ نهزًؾ ٔٛانًبك٘ ٔانً ُٕ٘
ٔروثددٕا روثٛددخ فبٕددخ يُٓغٓددب انكزددبة ٔانَددُخ انُجٕٚددخ ،
ٔنكدد ٙرورفددع ََددجخ انضجددخ ثددبنُفٌ ثبنؾٖددٕل عهددٗ أعهددٗ
انًوارت ف ٙكٔنخ انؾ الثل يدٍ اٌ َٚد ٗ انًدإيٍ نهزجدوة
ثقطددٕح أفددوٖ َؾددٕ ْلفددّ ٔع ددم انؤاٚددخ بٚددخ ال  ٖٚد ت
رؾجٛجٓب عهٗ يٍ ؽًهٕا صجبفخ ٔٔعٛب ا كُٛٚب ا ٔاَزٓغٕا ٛوٚجب ا
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عجبك ٚدب ا إٔددٛيا فدداٌ ايَٖددبه ْددى ثْددو ٔندد ٌٛيددٍ انٖ د ت
انٕٕٕل ئنٗ يَزٕاْى ان جبك٘ ٔانوٍبنٙع01ه .

01ه قبل انَٛل انٖله ف ٙربهٚـ يب ث ل انظٕٓه ٓ  157عٚكزَت إٔدؾبة اإليدبو
انًٓل٘ععه ّٛانَيوه أًْٛزٓى يٍ عٓخ كدَٕٓى َدبعؾٔ ٍٛيًؾٖد ٍٛفد ٙانزًؾدٔٛ
اإلنٓ ٙانن٘ كبٌ ٍبه٘ انًف دٕل فد ٙعٖدو انغٛجدخ انكجدوٖ  .كًدب عوفُدب فجدل اصجزدٕا
يددٍ فدديل انزًؾدد ٔٛانددن٘ عبّددِٕ عددلاهرٓى ٔئفيٕددٓى ٔقددلهرٓى عهددٗ انزٚددؾٛخ
انكجوٖ فٍ ٙجٛم ايْلاف اإلٍييٛخ ان هٛب ْٔدنِ ْد ٙانغٓدبد انوسَٛدٛخ انزد ٙرًٛدي
انًددإيٍ انؾجٛجددٔ ٙانًْددبهت انوسَٛدد ٙفدد ٙرُفٛددن ايْددلاف اإلٍددييٛخ عددٍ ٛددوِ .
ٔكهًددب كددبٌ انٓددلف أٍٔددع اؽزددبط انددٗ روكٛددي فدد ٙاإلًٚددبٌ ٔاإلفدديٓ ثْددكم أعً د
فكٛج نٕ كبٌ ْلفب ا عبنًٛب ا نى ُٚهّ فًٛب ٍج أ٘ قبسل كجٛو ٔال َج ٙعظدٛى ٔئًَدب كدبٌ
ف ٜايَجٛب ٔانًوٍهٔ ، ٍٛيب َبنزّ انجْوٚخ يٍ يظبنى ٔيب أكرّ يدٍ رٚدؾٛبد كهٓدب
يٍ يجليبد ْنا انٓلف انكجٛدو ٔئهْبٕدبرّ ٔنكدٍ كدبٌ انزقطد ٜٛان دبو انَدبث عهدٗ
انظٕٓه يوكياا يٍ اعم ئَزبط ْإال عهٗ انًَزٕٖ انًطهٕة نٓنا انٓدلف ٔيدٍ ُْدب
َطجذ انؤاٚبد انزُ ًٍ ٙبْب ٔ ٛوْب ثًلؽٓى ٔانضُب عهٓٛى فٓدى عهعدبل يإيُدٌٕ
عوفٕا هللا ؽ ي وفزّه ْٔى عهْجبٌ ثبنهٛم ٔنٕٛس فد ٙانُٓدبهه ْٔدى عفٛدو فدٕاهً
عهٗ نٓو ايهٗه أٔ يٍ فٛو فٕاهً عهدٗ نٓدو ايهٗ ْٔدى أٚٚدب ا عأثدلال انْدبو
ٔعٖبست أْم ان وا ه  ..ه .
ٔأٚٚدب ا قددبل انَددٛل يؾًددٕك انؾَددُ ٙعكاو نهددّه فدد ٙأفٛددبه ان ددوا ٔهاٚددبد انًْددو
ٓ 3ععأٓٚدددب ان واقدددد ٙانًددددإيٍ انًقهددددٔ انقٛدددو اعددددوف َفَددددأ ٔقددددلهت ٔكٔهت
انجٛدددبك٘ٔ ،اَدددزف٘ نكوايزدددأ ٔعواقٛزدددأ ٔكٔهت انواسدددل انف دددبل فدددَٖ ٙدددوح ئيبيدددأ
انً ٖٕو فكٍ يإيُب ا قٕٚب ا عيٚياا ف ٙماد هللا ر بنٗ  ،فدبٌ ان ديح هلل ٔنوٍٕنّعٕدهٗ
هللا عهٛددّ ٔونددّ ٍٔددهىه ٔنهًددإيُ. ٍٛإٔٔددٛأ َٔفَدد ٙثبنغٓددبك ايكجددو عٓددبك انددُفٌ
ٔثزوثٛزٓددددددب عهددددددٗ انطبعددددددخ ٔانزجددددددٕٖ ٔر ًٛدددددد اإلًٚددددددبٌ ٔانزؾهدددددد ٙثددددددأفي
انً ٖٕيٍٛععهٓٛى انَيوه ٔ ....ؽزٗ رزٚؼ انٖٕهح أيبيأ ٔر وف ؽجٛجخ اييدٕه
ٔايؽددلاس كدد ٙر ددوف انزجَددٛى انًٕٙددٕع ٙانٖددؾٛؼ نهددُفٌ ٔنهغٛددو يددٍ ايٕددؾبة
انًإيُ ٍٛانًٕانٔ ٍٛيٍ ايعلا انًُبفج ٍٛانكبفو ٍٚهه .
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الىسيلت
أٔٙددؾُب فًٛددب ٍددج يددوؽهز ٍٛنهقدد ٜانضددٕه٘ انددن٘ ْلفددّ
انٕٕٕل نإليبو انً ٖٕوععه ّٛانَيوه أيب انًوؽهخ انضبنضدخ
ْٔ ٙاٍزضًبه انُزبط انفكو٘ ٔانضجبف ٙيٍ انًدوؽهزٔ ٍٛاندٗ
عبَجًٓب انزٕعّ اندل ُٙٚانزدبو ٔان ًدم عهدٗ رؾجٛد ٔرطجٛد
هٔاٚبد أْم انجٛذععهٓٛى انَيوه كًب يو مكوِ ٔ .ال اعزجدل
اٌ ُْددبت ٍٔددبسم ثلٚهددخ عددٍ ان بيددم انددلٔ ُٙٚان جددبك٘ ثٓددنا
انقٖدددٕٓ ٔ ،ئما كدددبٌ ان ًدددم ثٓدددنا اندددُٓظ عًبعٛدددب ا فاَدددّ
ثبنزبنٚ ٙؾجد ايْدلاف انً ًدٕل يعهٓدب يٌ ان ًدم انفدوك٘
ٕٚاعّ يْكهخ انفُب ٔعلو روت ايصو ث ل فُب ِ ْٔنا انفُب
يزًضيا ئيب ثًٕد ايفواك ان بيه ٍٛثدّ أٔ قهدزٓى ثؾٛدش ركدٌٕ
ْددنِ انجهددخ ٛددو َبف ددخ ٔال يددإصوح  ،أٔ اٌ انفددوك قددل رٖددٛجّ
ئؽلٖ انًٕاَع ٔانًْبكم انز ٙيو مكوْب .
ئمٌ فيثل يٍ ان ًم انغًبع ٙانًٕعّ ٔالثل يٍ انجٛبكح انزٙ
ر دد ٙايٍددبً انفكددو٘ نهددل ٍٚانضددٕه٘ ٔكددننأ ر دد ٙانؾبنددخ
انُفَٛخ ٔاالعزًبعٛخ نهْ ت ان واق ٙثؾٛش ٚغدت اٌ ركدٌٕ
فدد ٙقٛبكرٓددب ٔاٙددؾخ انقطددٕاد ٔٚغددت اٌ ركددٌٕ يُزٓغددخ
َٓغب ا ٛو انوٕٙف ٙثبنزأكٛل .
ٔال ٚقهٕ انْبه ان واق ٙيٍ يضم ْنِ انجٛدبكاد ثدلنٛم ئَٓدب
أثددوىد نُددب ّقٖ دب ا ً ٚددم ٙددًٍ ْددنِ انؾددلٔك ْٔددٕ انَددٛل
يؾًددٕك انؾَددُٙعكاو نهددّه ؽٛددش اَددّ ٕددوػ فدد ٙرٕعٓٛبرددّ
يقبٛجب ا انفدوك ان واقدٔ ٙيْدٛواا ٔيإيُدب ا ثدأٌ ندّ انًَدبًْخ
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انفبعهخ ف ٙكٔنخ انؾ ؽٛدش قدبل  :ع اٌ انًديت أٔ انغدوٗ
انًزًضم ف ٙئثواى انلٔه انجٛبك٘ نه واق ٍٛٛف ٙرأٍ ٌٛكٔنخ
ان لل اإلنٓٚ ٙهيو انًكهج عًٕيب ا ٔان واق ٙثٖدٕهح فبٕدخ
ٔٚؾًهّ انًَإٔنٛخ انْوعٛخ ٔايفيقٛدخ فد ٙروثٛدخ اندُفٌ
ثجنل انغٓل ٔانغل ٔانًضبثوح عهٗ رؾج ٛانزكدبييد انًبكٚدخ
ٔانً ُٕٚددخ ٔانٕٕددٕل انددٗ يوؽهددخ االٍددز لاك انزددبو ٔٚهييددّ
اندلعٕح ٔانَد  ٙنزؾجٛد منددأ عُددل انًكهفددٔ ٍٛرٓٛئددخ ان ددلك
انًُبٍت يدٍ ايَٖدبه نهز غٛدم ....هع00ه ْٚ .دٛو ْدنا انكديو
انٗ اٌ انَدٛل انؾَدُ ٙقدل أثٖدو كًدب أثٖدو انكضٛدو انؾبعدخ
نقهدددد انًغزًددددع انٖددددبنؼ أٔ انجبعددددلح انْدددد جٛخ نُٖددددوح
اإليبوععغم هللا فوعّه يٍ ؽٛش كٌٕ ْنا انْد ت قدل قطدج
صًددبه يوع ٛددخ انددل ٍٚانضددٕه٘ ٔالثددل يددٍ ان ًددم يددٍ اعددم
رؾجٛجٓددب نٓددنا انغددوٗ ٔ ،ثبنزددبن ٙفدداٌ رٕعٓٛبرددّ عًٕيددب ا
رزغّ َؾٕ رجٕٚخ ٔر ً ٛانضجخ ثدبنُفٌ ندلٖ انفدوك انْدٙ ٛ
ٔرٓنٚجٓب ٔعلو االَقوا ٛف ٙأ٘ ٍدهٕت ٛدو كُٚد ٙأٔ ٛدو
عجددبك٘ يًددب ع هددّ ٚؾددوو ان ًددم ٍٔدد ٜايؽددياة كبفددخ انزددٙ
رَدددددٛو ثًدددددُٓظ ال َٚدددددبعل أ٘ فدددددوك يدددددٍ انٕٕدددددٕل اندددددٗ
اإليبوععغم هللا فوعّه  -كًب أٔٙؾُب – ٔثبنزبن ٙفجلاٌ كدم
انطبقددبد انف بنددخ ْٔددلكْب ئما اَزًددذ نٓددب ْٔددنِ انزٕعٓٛددبد
انٖددبكهح يددٍ انَددٛل انؾَددُٙعكاو نهددّه نددٕ ٛججددذ نزؾج ٛد
انًَزٕٖ انًطهٕة نهٓلف ايٍبً .

00ه أفٛبه ان وا ٔهاٚبد انًْو ٓ . 3
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ٔقدل إٔدله ٍدًبؽزّ عدلح رٕعٓٛدبد انديو ثٓدب يجهلٚدّ ٔيددٍ
ه ددت فدد ٙانًْددبهكخ فدد ٙانزًٓٛددل نإليبوععغددم هللا فوعددّه
رزغددددّ َؾددددٕ هفددددع يَددددزٕٖ االٍددددز لاك ٔانزججددددم نْددددقٔ
اإليبوععه ّٛانَيوه يُٓب رٕعٓٛبد عأٔن ٙانجٕحه انزدْ ٙدٙ
يٚددًٌٕ نؤاٚددخ عدد ِٛاإليددبو انًددإيُ ٍٛانددنْ ٍٚددى هْجددبٌ
ثبنهٛم ٔنٕٛس ف ٙانُٓبه ٔكننأ رْزًم عهدٗ فجدواد عجبكٚدخ
رقهد عددٕاا َفَددٛب ا َٚددبعل عهددٗ رجٕٚددخ انٖددهخ انؤؽٛددخ يددع
اإليبو انجبسىععغم هللا فوعّه ٔاإلفيٓ ف ٙؽوكخ انظٓدٕه
كزغلٚددل ان ٓددل ثبنُٖددوح نإليبوععهٛددّ انَدديوه ثددلعب ان ٓددل
ٔانَدددٛو عهدددٗ ايقدددلاو ثُٛدددخ االٍزْدددٓبك ثدددٚ ٍٛلّٚععهٛدددّ
انَدديوهع01ه فدداما كددبٌ ان بيددم ثٓددنا انزٕعٛددّ قبٕددلاا نهٓددلف
فاَددّ ٚهددزًٌ ٔٚددزهًٌ انغبٚددخ انًٕٙددٕعخ يددٍ اعهٓددب ْٔددٙ
بٚددخ رًُدد ٙانددٕال نإليبوععهٛددّ انَدديوه ؽددبل قٛبيددّ يًددب
ٚغ دم انٍٕد ٜان ددبو انًجزدل٘ ثٓدنِ انزٕعٓٛددبد  ٚد ِٛؽبنددخ
االٍز لاك انًبك٘ ٔانً ُٕ٘ .
انٗ عبَت منأ فداٌ االٍدزفبكح يدٍ انقد ٜانضدٕه٘ انَدبث –
كًددب ٕٚعددّ -كًددُٓظ عهًددٍٔ ٙددٛوح مارٛددخ يفٛددلح ٍددٛكٌٕ
ٍدديؽب ا رغددبِ اؽزًبنٛددخ انزٖددٕف ٔان جددبكح فجدد ٜكٌٔ ئؽددواى

01ه قبل انَٛل يؾًل ثبقو انٖلهعقلً ٍوِه فد ٙثؾدش ؽدٕل انًٓدل٘ ٓ  4عٔقدل
ٔهك ف ٙايؽبكٚش انؾش انًزٕإم عهٗ اَزظدبه انفدوط ٔيطبنجدخ انًدإيُ ٍٛثبنًٓدل٘
اٌ ٚكَٕٕا ثبَزظبهِ ٔ .ف ٙمندأ رؾجٛد نزهدأ انواثطدخ انؤؽٛدخ ٔ ،انٖدهخ انٕعلاَٛدخ
ثُٓٛى ٔث ٍٛانجبسل انواف٘ ٔ ،كم يب ٚويي ئن ّٛيدٍ قدٛى ْٔد ٙهاثطدخ ند ٌٛثباليكدبٌ
ئٚغبكْب يب نى ٚكٍ انًٓل٘ قل رغَل ف يا ف ٙئََبٌ ؽ ٙي بٕو ه .
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ان هدددى ٔاندددز هى ٔئثٖدددبه انؾجدددبس انَٛبٍدددٛخ انًبكٚدددخ ٔيدددب
ّبكهٓب.
ٔعهددٗ اعزجدبهاد انجؾددش فدد ٙكددٌٕ ان ددوا يَددوػ نلؽددلاس
ٔاٌ انفددوك ان واقددُٚ ٙفددع اٌ ٚكددٌٕ َبٕددواا نإليبوععغددم هللا
فوعّه ٔأٚٚب ا كٌٕ االعزجبك ثجوة انظٓدٕه يٕعدٕكاا ٔكدننأ
االعزجدددبك ثدددأٌ انًوعدددع ْدددٕ انجبسدددل ئندددٗ انٓدددلف َ ،غدددل اٌ
رٕعٓٛبد انَٛل انؾَُ ٙنٕ ردى ان ًدم ثٓدب عهدٗ أكًدم ٔعدّ
ٔثْدددؤٓٛب فآَدددب ٍدددزًضم انٍٕدددٛهخ انٕؽٛدددلح فددد ٙانٕقدددذ
انؾددبن ٙنهددزقهٔ يددٍ ان ددلٔاٌ انفكددو٘ ٔانضجددبف . ٙفأيددب اٌ
ٚظٓدو اإليبوععغددم هللا فوعدّه ف ديا كًدب – َزأيددم َٔ زجددل –
ٔٚكٌٕ ان بثل انًقهٔ انًَز ل أٔنٗ ثبإليبو يدٍ ٛدوِ ،أٔ
اٌ ْددنِ ايعًدددبل ركددٌٕ َبف دددخ نهزوثٛددخ انٖدددؾٛؾخ عًٕيدددب ا
ٔعبٕدًخ نهفددوك انْدد ٙ ٛيددٍ انٕقددٕ فدد ٙؽجبسددم انًْددؤ
ان دددبنً ٙفددد ٙاالٍدددز جبك ؽزدددٗ ٔاٌ اثز دددلد ٍدددُ ٙانظٓدددٕه
انًجلً .

ًا مف
مت بعٌن ا ًتٌ َقى يف
 / 52هن شوز رهض ن 4151 /
اف ء الزٍ دِ
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يٍ ْٕ انًَزٓلف
انٍٕبسم
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