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 :ٍٝ هللا، ٝدؼو ٣ُوٗج ًُّ ػ٠ِ الر ٝثُِاله هلل، ٝثٍُّ٘ؿث

 

 :فظجس ثُضج٤ُزالدجُْأٝالً أدوأ 



 

 دَ ك٢ ػ٘ٞثٕ ٛيث -ًر ٛ ثُٞثًهر ك٢ ػ٘ٞثٗجُٔقج"ث٣ُٜٞز"٤ٌّ ف ال ٗيٛخ ك٢ س:ىة األولظالمالح

 ثُٔضؾيًر ػذٌ "ٕن٤ٚضٜج"ثألٓز، أٝ ٙ  ٛي"ىثص٤ز"ػٖ  صؼذ٤ٌثً  أًغٌ ٖٓ ًٜٞٗج ٟإٍ- ّ ثُغوجك٢ ُثُٔٞ

 .ػًٚٞ ثُضج٣ًل 

 

ًٝصٜج ثُضطذ٤و٤ز ٗ:  أٝ ٢ٛ دؼذجًرأهم،"ثُغوجكز" دوًٝٛج أّجّٜج ٝٓ٘طِوٜج "ثُٖن٤ٚز"ٙ ٝٛي

 عر صْج١ٝ ثُٖن٤ٚز دٞؽٚ ػجّ، ّٝهجف ثُظإٕ:ُزا ػ٠ِ ثُلٌٌر ثُوجصت٤ّْجً .. ر ٝثُْٔج٣ٝزكبثٌُٔج

 -٤ٓز ال٣جس ثُغوجكز ثُـٌد٤ز ُٖن٤ٚز ثألٓز ثُؼٌد٤ز ثإلُه صـ٠ُفظز إٔ ثُقو٣غٔ٘ٚخ عالّ

 . دٞؽٚ مجٗ-ُغوجكض٘جأ١

 

٣ٜٔج ٙثفث، أٝ ّصٚثف ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٓ٘ضؼ١ٌ"-رفهجطثٍ"ػ٣ٌق ح ك٢ سٙث ٗيٕإٕف،٣غ ثألفٞثٍّك٢ ػٝ

 ُُقْٖ ِثُقع ص٢ثُي١ ٣ت، ّ ثُؼجّ ٝثُٖجَُٓٔلٜٞث ثٛيإ٠ُ-ًثس ٣ٖٓ دجُغط ثُوث٤ًّٖ ٝثُذجؿٗوثُض٢ صؼو ع

ٝ ، إٔف ثُض٢ صضؼجَٓ ٓغ ثإلْٗجثًهٗج ٢ٛ ثُٔغٕ عثُغوجكز. ٣ٔج أهوًفّ ُث ثُٜٔٞٗيٝثّٕؾٔجً ٓغ عّٕ

ث ديُي ػٖ ٙ ٤َٔٗٝ-ثػز ّ ك٤ؼػٞٞثً كٚ ٗ أٝ دٞٛلٌهثً  دجػضذجًثإلْٗجٕ"ثٙٝعٛٓٞ"ٕثُض٢ ٣ٌٞ

ك٢ ): ٟثٍ صؼجٍ،مد٤ؼزٟ ثُضؾ٣ٌذ٢ ثُي١ ٣ضؼجَٓ ٓغ ثٌُٕٞ أٝثٍ"ثُؼِْ" ٞثَٝ ُٔ ٛ ِآ٣جٌس ُِِ ًْ َٖ هِٖأل ك٢ ، ٣ َٝ

ٕٝـُ ال سـَ فّْ أـُ ىُِ ـُ فـْ إٔ ٌُ ِٚ (د
()

ك٢ إٔثمـث٥ف١ ثفـَ آ٣َجصِْٖٛ ـِ ١ًـُ َُٕ ): ٟثٍ صؼجٍم ٝ َٝ (ُِْٛ ـُ فـْ  
()

. 

 

٣ز ك٢ ً ٗعٜٗجٖٓ ًٞعٌُٞى أىُظ٣ٌز ك٢ ثٍٕث ِّٞى، أٝ ٢ٛ ٙسمر ك٢ فو٢فهجطإٕ ثٍ ف،ىثُٚٝ

ر ٙ ًجٗش ٖٓ ثُٞػٕث ٝإٗٚ دٔؼ٠٘ أ؛ٛجهللّد٢ ًؿٕ ًٔج ٣وٍٞ ثألّضجى ثُٔلٌٌ ٓجُي دٖ ،رفثُٔؼٌ

ّٝ "فثًٓغ"٣ًز ظثُٖ ٣ٚ ثُِـز فصِؼخ  - هـَّ  ٝػ٤ٔن ٝٓؼن١ّ  مقم٣ج٣ِ ثألؽ٤جٍ فصضوثُٜٝجٕ أٝـْ ُنـُ  ٝسٕ صو

 أٝ

 

 

 

 

 

                                                 
 21-20 ثُيث٣ًجس، 

 53 كـُِٚش، 



ػٖ ٓلٚٞالً "٤ٕتج"س ١ٍُألٜٗج، ثًّزْٓ كئٜٗج ٖٓ ثُٞؽٜز ثُؼ٤ِٔز ِٓٔٞى ٝ- فجّٔجً هًٝثً ُِْجٕ ث

 ػ٘جٌٙٛج ع ٖٝٓ عْ كئٕ صؼجِٓٚ ٓؼٜج أٝ ّ،ٓج هِ٘جىُٙثإلْٗجٕ، دَ إٕ ٓٞٝٞػٜج ٛٞ ثإلْٗجٕ ٗق

ٝ ٙٝٛيث. "ٕن٤ٚضٚ"َّّ ّٔجس ـَ  ٣ٝقوه ُٚ ٖٓ ط،ٝف ٣٘ؼٌِ ػ٠ِ ًُِّٞٚثُٔضٖجدٌز ٝثُٔؼوور

ثُي١ صؾخ - ،ٓ٘ؾٜز، ٝأّجُ ثُض٤٤َٔ "ر ٝثُٖن٤ٚزفثُغوج"د٤ٖ - ث إ٤ُٚ ًٕٓثُي١ أ- ثٌُد٠ ثُ أُ

ك٢ م٣ٌطز عوجك٤ز ... ثُض٢ صضٞثٍػٜج عوجكجس ثألْٓ ٝثُٖؼٞح"ثُٖن٤ٚجس"د٤ٖ أٗٞع  - ٓالفظضٚ

ثُٖن٤ٚزثألًٝٝد٤ز، ٝثُغوجكز : أّٜجً أٝ ػ٠ِ ، د٤ٜ٘جّٕٝ. ثس، ٖٓ ؽٜز أمٌّْٟٝثٝقزثٍ

 . دطذ٤ؼز ثُقجٍ،ثُـٌد٤ز

 

 

 :ًة الثانةحظالالم

 

أٝ دُؼ٤و ػٌٚ - ٣ٝز ثألٓز ثُؼٌد٤ز ثإلّال٤ٓز ك٢ ٓٞثؽٜز صقو٣جس ثُغوجكزثُـٌد٤زٙإٕ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ 

ؿ ثُٔغولز ّوطش ا ٖٓ ثٌُٖثًغ٤ٌثً ٖٓ مالٍ إٔ .. أمي ٌٕالالصؾجٙ- ثُٚوثّ ٓغ ثُقٞجًر ثألًٝٝد٤ز

َّ  كض٘ي-٢ٛٝ صظٖ ؿ٤ٌ ىُي دطذ٤ؼز ثُقجٍ- ك٢ ثٓضقجٗجُضقو١ ٝأٝجػش، أٝ ًجهس، ٓؼجُْ ،دش عوجكضٜجـ

 .ًٔج ّتٝٝـ دؼو ه٤َِ.. ١ؿالرثُلٌٌ ثُو٢ٓٞ ٝثُؼِٔجًٕٝٔج كؼَ ثُٔج٤ًًْٕٞ .. ٕن٤ٚضٜج

 

٠ََّ ٛيٙ ثالصؾجٛجس ثإلّال٤ٓزفو٣غجً ٌٝٛيث ٙجً ثُقو٣ظ ػٖ ثإلّالّ أٝ ػٖ ث٣ُٜٞز   ػ٘جصؾجٙ ٝ

ٖٓ صج٣ًل : أٝ دؼذجًر أهم- "ثُغوجكز ثُـٌد٤ز"ر ٖٓثًثُٔ٘وُٞز أٝ ثُْٔضغ- ثُؼِٔج٤ٗز أٝ ثُٔج٤ًًْز

ٛٞ ثُي٣تكٌٍ -  ك٢ ٌٓفِز ٓؼ٤٘ز أٝ ك٢ ػٌٚ ثُٜ٘ٞز-دٞٙق ٛيث ثُضج٣ًل؛ثُٔؾضٔؼجس ثألًٝٝد٤ز

 .س ٝثُٔوٞالسًثح ٝثُٖؼجٙٛيٙ ثُٔيث

 

ُي٣ٖ صووٓٞث ُِضؼذ٤ٌ ػٖ ٛيٙ ث، إٔث٥ٕ ٝٓج ٣َثٍ ٣ٞجػق فض٠ ،ٝٝجػق ٖٓ مطًٞر ٛيٙ ثُْٔتُز

١ٝ أٝ ادنجٙز ك٢ ٗطجم ثُوػٞثس ثُض٢ ؿِخ ػ٤ِٜج ثُطجدغ ثُق-  ٝهغ ثٌُغ٤ٌ ْٜٓ٘ثإلّال٤ٓز،ث٣ُٜٞز

 أٟإٓج ك٢ مطت ثُضًٚٞ، أٝ ك٢ ك- ػجٍف ثألهُض٢ ٝهغ أٙقجدٜج ك٢ ًهٝثثُقَد٢، أٝ

 

 

 

 



ّٞ. ثًّزّثُْ ٌّ إٕ ف! ٣ٝزٙ حُثٙ ٢ُٝصؼ ثإلّالٓجٕإ:  ٓوُٞز، دٜيٙ ثألمطجءث،ٝك٢ ثُٞهش ثُي١ ً

٣ٞٛز ٍالّ أٝ ػ٠ِ ثُك٢ فَ ٛيٙ ثألمطجء ػ٠ِ ثإل،  أٝ صؼٔوٝث،ثٛجس ثألمٌٟ دجُـٞثصؼفجح ثالٗأ

٣جؿز ثإلّالّ ُق٤جر ٗثه٣ٖ دًٌٞٝر إػجهر ٕأٝ ثُْ.. ٛجٕثٝثُٔؼذ٣ٌّٖ عٙ ػ٠ِ هػجس٢ُُٝ! ىثصٜج

 .ر أمٌٟ ًثُؾٔجػزّ

 

فوش دجألٓز ثُؼٌد٤ز ٍّ ثُٔضالفوزثُض٢ ا ٝثَُٜث، ثُٞهش دؼو ٛيٙ ثُضؾجًح ث٣ٌٌُٔرُٕوو فج: ٍٝمأ

هجكز ط ثٍٓق٠٤ٝدؼو ٛيٙ ثُضٌثؽؼجس ثُقجّهر ثُض٢ صٔش ك٢ ،  ٝٓج صَثٍ صِقن دٜج فض٠ ث٤ُّٞ،ثإلّال٤ٓز

ثس ثألٓز، كب٣غ ّصظْ ػٕ ١ٓطِذجًه٤ٓٞجً  ث٣ُٜٞز ٙ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ٛيه٣ؼٕٞأ.. ثُـٌد٤ز ٗلْٜج

ُىجمضالف أه٣جْٜٗ ٝٓيثٛذْٜ عدَ ..  صل١ٌْٛ٤ٌثؿٕ ّٝ، ّٙثًحٓػ٠ِ ثمضالف ّ.. ثٙؿاًث٣ٓغّٝػ

 ًٔج -ًٝػ٤ز ثُؼ٤ِج ٍٓ ثُْطف ثإلّالّ ٣ْٗأٝ دٞ... ثإلّال٤ٓزر ثُؼٌد٤زفهجطف ثٍٗ دٞ؛ْٛمٝأػٌث

 صضؾٔغ ٕثُي١ ال ٣ٌٖٔ ُٜيٙ ثألٓزأ.. ػ٤ُّٖٔ٤ٖ أػُك٢ ف٤جر ثُؼٌح ٝثُْ- ٣ٕوجٍ دِـزثُوجٗٞ

 .أمٌٟثدٚ ٌٓرؿ أٝ ك٢ ؿ٤ٌ ًٙ، ٝصضٞفو ًِٔضٜج ػ٠ِ ؿ٤ٌ،ٛجفٝٙق

 

 ُِٞفور ّذ٤الً .. ٝٓج ُْ َٗٚ إ٠ُ ثالصلجم ػ٠ِ ّٔجس ٛيث ثٌُٖٔٝع ثُقٞج١ً ثُؼٌد٤جإلّال٢ٓ

 ! هجهٓز ٓ٘جُيٍ ٝثُٜٞثٕ ّٞف ص٘ضظٌٗج ال هّوًهللاػًٚٞثً  كئٕ ؛ٝثُٜ٘ٞز ٝثُضووّ

 

 

 

 :الثالثتالمالحظت 

 

صقو١ ثُغوجكزثُـٌد٤ز ُِؼو٤ور : ١ء ٖٓ ثُضل٤َٚٓإ٢٘ٗ ّٞف أص٘جٍٝ ك٢ ٛيٙ ثُٔقجٌٝر ح

ثكز ُو٤ْ ثألٓز ثُض٢ ُػطلش ك٢ ػ٘ٞثٕ ُغنثٙأٓج صقو١ ٛي. ثإلّال٤ٓز، أٝ ُِؼو٤ور ٝثُلٌٌ ثإلّال٢ٓ

ْٕ - ًر ػ٠ِ ثُؼو٤ور ٛٛيٙ ثُٔقج ُش ًٝؿ ثُقٞجًر ثُؼٌد٤ز ـّ أ٣ًو دٜج ثُو٤ْ ثٌُذٌٟ ثُض٢ ٕي كئ

 ، ٛيٙ ثُو١ْ٤أ-  كئٜٗج؛ث ك٢ ثُضج٣ًلُٙض٢ هثًس ػ٤ِٜج ػؾِشصٜج ثأٝٓذًٌث.. ثإلّال٤ٓز

 

 



 صت٤ّْجً .. َٓثُٖجٙ ثُؼجّ أٝ دٔؼ٘جٕ ثُضقو١ ثُغوجك٢ًّٖ إٔ صِْي ّٛ ١-٣ز ُقٌثٝثر، ٝثُؼوٍ، ٝثًُُْج

٤ٓز، ّالثُؼٌد٤ز ثإلص٤ٖ  د٤ٖ ثُقٞجًٝ أٝثألًٝٝد٤زد٤ز ُؼًٌٝم د٤ٖ ثُغوجكض٤٘جف ٖٓ ثٍثٗطالهجً أٝ 

 .٣ز٤ُْٔـثٝثألًٝٝد٤ز

أٝ .. دـُنفْٖ ٝثٍث،ًٝٓ كٌٌر ثُن٤ٌ ٝث٠ٍُر عُثُو٤ْ ثألماله٤ز ثُٔؤُ: ٝإٕ أ٣ًو دٜيٙ ثُو٤ْ

 ًّ ر ٝثُقؾجح ٝحفٝثُغ.. ر، ٝثٌٌُّعٝثُٖؾج،ًجُٚوم.. ٍ ٝثُقٌثّالر ٖٓ هجػور ثُـمثُٔ٘طَ

 ٛيٙ ثُو٤ٔل٢ إ٠ُ أًضل٢ دجإلٕجًر كئ٢٘ٗ؛ عجٍُْ ثٍد٢ُىِ عاله٤ز ُألٌّرً ثٌُٝثدطجألكاّجٝ...ثُٞثُو٣ٖ

 أّجُ ٠ُع.. ثٝإُقجهٜج دٚ أ ثُؼو٤ورٟث فو٤وز ًإٍٙثكشٛإٕ ٛيٙ ثُو٤ْ ٣ٌٖٔ إ: كتهٍٞر ظؿالثُْٛيٙ 

ىُي ٓجىًٝح. رـّ صجح ٝثُْٖى ؽجءس ك٢ ثٍٓجصٜج ثُض٢ ـٍّ ٣ِٝٓورم دٚ ٓغ أفٌجّ ثُغع صضٔشثُي١ ثُغذجس 

 . ثُؼو٤ور ٣ٟٝز ثُض٢ صٖو ٛيٙ ثُو٤ْ إٍم ثٍثٌُٝثد٠  أّج٠ُُع

 

 

ال د٣َٔز إٝجك٤ز ك٢ ىع ه٣ٌ إىث ه٤َ إٕ ٛيٙ ثُو٤ْ الصضٔشمٍ سم أ٠ُمضٚجً عىُي ِٟذجًُالػَ فه ٕمٝ

 .ٌٝٓٞٗجصٜجر ثإلّال٤ٓز أفثُغوجٌٙ ًػ٘جا ّج٠ُٛي٣ٖ ثألّج٤ّٖ أٝ ثُْذذ٤ٖ ثُْجدو٤ٖ ع

 

م  ثألمالك٢ فوٍٞر ٗدنجٝ، ر ثُـٌد٤زفهجطدَ ثٍمىٙ ثُو٤ْ ٖٓ ٙثّ ك٢ ٝؽٚ م ثُي١ ١ ثُضقوإٕ

ثُض٢  (كٌٌر ثُضطًٞ) ػجّ، ٖٝٓ مالٍ دٞؽٚ (ثُؼٔج٤ٗزٝؿثٌُ)ٍ ال ؽجء ٖٓ ك،عؽضٔجد٤ز ٝثالثُضٌٝ

 .دٞؽٚ مجٗ.. ثً ٣غّر ٝثُؼِْ ػفهجط ثٍٍ  ٓ٘قوَ ٖٓ فوٞعٌفٌٔش أى

 

ك٢ هًثّز م أٝ دجالٗطال، إٔ ٛيٙ ثُلٌٌر ثًصذطش دجَُ٘ػز ثُٔجه٣زٕٝؿ٢٘ ػٖ ثُذ٤ج

ر ثُؾجٗخ ًىف ُْوٟٞ هـّ ثُي١ ٓٚألٌٓ ث- هًُ ثُطذ٤ؼزـُ أٝ ًٔج س( -عمثُٞث)ٍال كٕثُٔؾضٔغ ُّٗٞثثإلٕ

 ع، أٝٓج ٝثالؽشالم ثُٔؼ٤ج١ً ك٢ ثألك

الم ثُُؼٌك٢، ث٣ز ثُٔطجف إ٠ُ ثُوٍٞ دْ٘ذ٤ز ثألكٗٚ دٞؽٚ ػجّ، ثُي١ أك٠ٞ ك٢ ُو٢ٔ٤ثّن ك٢ ثُٖ

 ثُقو٣ظ ػٔج ٛٞ ٟٝإٍ.. ١ًظ ثُٖالم ٍ ٝإ٠ُ إٌٗجً ٝؽٞه ػِْ ثألكا٤ًي ك٢ عذجس ثُلٞجٓ ثُشٟٝإٍ

 .إُل.. ٣ٌٕٞال ػٔج ٣ؾخ إٔ.. ٕاًج

 

 

 

 



 ٝأػ٢٘ دٜج ،ٌُٙٔؼج٣ٌٝٔ٘٘ج ث٤ُّٞ ٓالفظز أعٌ ٛيث ثُْوٟٞ أٝ ثإلٌٗجً ك٢ أدٌٍ ٌٖٓالصجُؼجُْ ث

ٙ ثُٔ٘جّذز إٔ ػالؽٜج ٣ؾخ إٔ ىثُض٢ ٗؼضوو دٚ.. ؽز ػ٘جالٗقالٍسثٛ ثُ٘جًعْ ثألّأٝالً، ًثس ثُٔنو

... ث٤ْٛف صٌِجُْٕ ك٢ إػجهر ثُ٘ظٌ دٜيث ث٠ُٔ٘ ثُغوجك٢ ثُْجةو، ٝٓج إٔجػٚ ٣ِّض٣ِِٔضِٔ أٍٝ ٓج

 .إُل... عالٗضنجح، ٝفن ثُض١ٌٖث ًجٌُذش، ٝثُق٣ٌز، ٝٙ٘جه٣ن،ث٤ْٛ ثألمٌٟفً ثُْاّٝج

 

 

 :ٍرةخعت واألبارة الظالمالح

 ػٖ ىثص٤ز صؼذ٤ٌثً  دٞٙلٜيٙ ث٣ُٜٞز -١ هإٕ ثُضقو١ ثُي١ هجّ ك٢ ٝؽٚ ٣ٞٛز ثألٓز ك٢ ؽجٗذٜج ثُؼن

٣ٞف٢ ُ٘ج - ث ك٢ ثُٔالفظز ثألًٍٕٝر ػذٌ ػًٚٞثُضج٣ًل، ًٔج إٌٔىثألٓز، أٝ ػٖ ٕن٤ٚضٜج ثُٔضؼ

 ٝثُؼو٤ور ثُضٌثع٤ز ثُض٢ ثٗقوًس إ٤ُ٘ج ،دًٌٞٝر ثُضل٣ٌن د٤٘جُؼو٤ور ثُض٢ صٌَٖ ٤ٌٔٝ ثألٓز

ُوو هجّ ! ٛج ك٢ ثُٔؼجٛوٝثُؾجٓؼجسًُهّ  ٝثُض٢ ٓج َٗثٍ ٗوًّٜج أٝ ٕ،ٓ٘ؼًٚٞ ثُنالف ثُٔيٛذ٢

 ٝثُض٢ صٌَٖ ٤ٌٔٝٛج ، ث٣ُٜٞز ثُض٢ صؼ٤ٖٜجثألٓز/ثُضقو١ ثُقو٤و٢ ك٢ ٝؽٚ ثُؼو٤ور

ٙ ىًز ًٙث ٝص٘طِن ٜٓ٘ج ك٢ ف٤جصٜج ث٤ٓٞ٤ُز أٝ ك٢ ؿٙػ٢ِهٝثُض٢ صؼضْ.. ٝص١ٌْ ك٢ ٤ًجٜٗج،ًٝٝفٜج

ٝأػ٢٘ دٜج .. ٛج ثُِْٕٔٔٞ ك٢ ػٌٚ ّجدنفـّ ، أٝ صِي ثُض٢ مَثُضٌثع٤زرهأٓج ثُؼو٢. ثُق٤جر

.. ثُؾذٌ ٝثالمض٤جًٝأٝ ػو٤ور ثألّٔجء ٝثُٚلجس،! ر ٝثُنٞثًػ، ٝثألٕجػٌر ٝثُٔؼضَُزاػو٤ورثٌُٔػ

٤ٜج أٝٗطِن ػ٤ِٜج ثُلٌٌ ثُؼوج.. ثُوٌإٓٝثٌُؤ٣ز ٝمِن  ّٔ ١ ثُي١ ًٝع٘جٙ ػٖ ةوٝثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ ْٗ

، د٤ٌى فو١ٟ إٍه ألٜٗج ًجٗش مجًػ ٓؼًٌز ثُضـ، ك٤ِْش ٤ٛجُٔوٚٞهر ك٢ ٛيث ث٤ُْجم،ثألّالف

 .ُذ٢ ك٢ دؼٜ ثألف٤جًُٕٝدٔج ًجٕ ُٜج هًٝ 

 

 

أٝ ..  ث٣ُٜٞز/ ػ٠ِ ثُضقو١ ثألٍٝ،صقو١ ثُؼو٤ورء ثألفٞثٍ كئٕ ٖٓ ٝثؽذ٘ج ص٠٤ِْ ثُٞٞع١ّٝك٢ ػ

 .ثُؼو٤ور ثُض٢ صٌَٖ أدٌٍ ٓالٓـ ٛيٙ ث٣ُٜٞزػ٠ِ ثإلٟالم

 

 

 

 

 

 

 



 

ر، ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ه ثُقو٣ظ ػٖ ٛيٙ ثُضقو٣جس ثُض٢ هجٓش ك٢ ٝؽٚ ٛيٛجُؼو٢ٟٗنِ٘ ٖٓ عْ إٍ

 .ً ٝؿ٤ٌ ثُٔذجًٓع، ٓؤع٣ٌٖ ثُقو٣ظ ػ٘جُض٤٘ٚق ثُوجةْ ػ٠ِ ثُٔذجٓثص٤٘ٚلٜج ك٢ ػور أٗٞ

 

 :اشرةب المث التحدٍاً:أوال

 

 ػٖ ثٌُٕٞ ٝثُق٤جر ٝثإلْٗجٗذٞؽٚ ػجّ، ٝثُٔضٔغِز ثإلّال٢ٓ ثُٔيثٛخ ثُٔ٘جهٞز ُِضًٚٞ  .1

ً اّٝج- ػ٠ِ ثُؾِٔز-ٝثُٔيثٛذجُٞؽٞه٣ز  (ثُٔج٤ًًْز )ك٢ ثُٔيٛخ ثُٔجه١ ثُٔؼجٌٙ 

 ثس ثُض٢ ٗجهٞش ثُؼو٤ورفُِفثٍ

أٝ .  دجُِٜٞث٤ُّٞ ث٥مٌثإل٣ٔجٕ: ٤٤ْ٣ٖا ك٢ ٌٟك٤ٜج أٝ ٤ًًٜ٘ج ثٌُ -ثإلّال٤ٓز أٝ ثإل٣ٔجٕ

 أٝ ثُض٢ فجُٝش إٔ ،ٓجء ٝثُٔٚطِقجسُدـٜ ثُ٘ظٌ ػ٘جأل-ثُؼِز ثألٍٝ ٝثُـج٣ز ثألم٤ٌر

 ُٖ٘ترثٌُٕٞ ٝظًٜٞ ثإلْٗجٕ ػ٠ِ ٗقٞ ٣٘جهٜ كٌٌر ثُنِن ٝثإل٣ؾجه ٓ٘ؼوّ صل٤ٌْثً صؼط٢ 

 ! ثإلُقجهٟ إ١ٍأٝ ٣ُلٜ

 

 ثُض٢ صٞٙق دٜج ٛيٙ ثُٔيثٛذِٔي ُِقٞجًر ثُض٢ (ثُٔؼجٌٙر)ٗج دؼ٤ٖ ثالػضذجً إٔ ىٝإىث أك

كئٕ ٛيٙ ثُٔيثٛخ ..  أُِٝؼجُْ ثُٔؼجٌٙ ّٔجصٚ ثٌُثٛ٘ز،ٝثُض٢ أػطش ُِٔؼجٌٙر دٞؽٚ ػجّ.. أكٌٍصٜج

إٕ :  ثُوٍٟٞثألٌٓ ثُي١ ْٗضط٤غ ٓؼٚ إٔ ٗيٛخ إٍ! مجًؽ٤جًأ٣ٞجً  صقو٣جً ه٤وز ُـُش ك٢ ثـّ ٓظ

أٝ صتعٌس دٜج .. صٜجـّ ث٣ٌُٖقزٖٓ ثُٔغول٤ٖ ٖٓ أد٘جء ثُؼٌٝدز ٝثإلّالّ ثُض٢ ِٟذش ٛيٙ ثُٔيثٛخ، أٝصذٖ

إٗٔج ًجٗش ..  ك٢ أف٤جٕ أمٌٟٝأفٌجٓجً  أٝ ٗضجةؼ ،هٚ، ك٢ دؼٜ ثألف٤جٕا ٝهٞثُخ صل٤ٌٌ ٌٟٝثٜٓ٘ؾجً 

 !هصطِخ ثُقوثعز ٝثُٔؼجٌٙردجُٞالء ٝثُضذؼ٤ز، أٝ ثُٔقجًجر ٝثُضو٢ِ

 

 

ُوس ٖٓ ..  ٖٓ ثُغوجكزثألًٝٝد٤زؽَءثً  إٔ ٛيٙ ثُٔيثٛخ ثُٔض٘جهٞز دٞٙلٜج ١ٝثٌُِٖٔز ٛ٘ج ٙ ُٝ

 ،رٝثُٖ٘تر ك٢ ػٌٚ ٓؼ٤ٖ ك٢ صج٣ًل ثُٔؾضٔغ ثألًٝٝد٢اثػالس ثالؽضٔجػ٤ز ٝظٌٝف ثُذ٢فمالٍ ثُش

  ػ٠ِ ثُضج٣ًلثإلّوجٟ عْ ػذٌ ،ر ٝثُضتعٌ ثُٔذجٌّٕ ػذٌ ثُضٌػأٝالً ثُٔيثٛخ ٙٝهو صْ ٗوَ ٛي

 

 

 

 



 

 

! ٝث٥ًثءث٤ٗو أٝ ٕٞثٛوُٜيٙ ثُٔيثٛخ ُ ػٖ أثً طال٤ٓز دـُهجكز ثُؼٌد٤ز ثإلط ٝثٍ،ثُؼٌد٢ ثإلّال٢ٓ

ٌْ .هجكز ٝثُلٌٌ ثإلّال٢ٓ ط ُٜج ك٢ صٌدز ثٍثّض٘ذجصجً أٝ   إ٠ُ هًؽز ثُوذٍٞ ُوٟ مَ ٝك٢ ًِضج ثُقجُض٤ٖ ُْ ص

ز ٣ٞٛٝضٜج ثُؼوجٓـ ػٖكٞالً هل٤ٖ، طػجٓز ثُْ ّٓ ٤ُِٖٔ مكتزدو٤ش ٓؼَُٝز أٝ ٓوًٚٞر ػ٠ِ ف! ه٣زا٠٣ ثأل

كز ٝثُٔل٣ٌٌٖ ٤َُُ ٖٓ ثُلالم ػ٠ِ ػوهٓوًٚٞثً ًٔج دو٤ش ثُلِْلز ث٤ُٞٗج٤ٗز ٝثُلٌٌ ث٤ُٞٗجٕ ! هل٤ٖطثُْ

 ثإلّال٠ٓ ثألٍٝ، ع صٔش ك٢ ػًٚٞ ثُٔؾضْثُض٢أٝ ؛ىٜيٙر ثألٍّٝ ثُضٌػٕػِٔج دت! ك٢ ػٌٚ ّجدن

ر صٔش ك٢ ظِٔ٘جك ّ ثُضٌػٙ ألّذجح ًغ٤ٌر، ٖٓ أدٌٍٛج إٔ ٛي،ىث ثُ٘قٞٙػ٠ِ  صقو٣جً ٌَٕ سُْ 

ّ ال ػٖ ثإلُُِوكجعر أٝ ثُٔ٘طن فُِف ٝصٞظ٤لجٍ،٣جهر ثُقٞجًر ثإلّال٤ٓزُ أ١ (ثُضٞظ٤ق)ث٤ُْجهر ٝ

 ١كجُضٌثط ث٤ُٞٗجٕ!  ٌٓضذجس ٝٓضجفقعدجإلٝجكزإ٠ُ إٔ ثألؽوثه صؼجِٓٞث ّ. هٚ ٝعٞثدضٚإٌٝؿ فوج

أٝ صٌه٠ ! هراُثػٖ إٔ صٌٕٞ ؿجُذز أٝكٞالً .. ٓزاُٚ ك٢ ىُي ثُٞهش فٞجًر هجطصٌٖ صُُْْضٚ ّ ػ١ف

 ثُوػٞر إ٠ُ ثُٔيثٛخ ٕك٢ ف٤ٖ أ.ٍ صوو٣ٌم ػ٠ِ أثإلّال٤ٓزإ٠ُ ْٓضٟٞ ثُقٞجًر ثُؼٌد٤ز 

ٍ ثألٌٓ دجُٔج٤٤ًًْٖ ك٢ ٗدَ ٝ.. ٝثٌُؿذز ك٢ ثالٗضوجٍ(ثُضٞظ٤ق)ثُٔؼجٌٙر ث٤ُّٞ صٔش ك٢ ٓ٘جك 

ه ّجػو مٝ.دَ إ٠ُ ٓج ٛٞ أدؼو ٖٓ ىُي ك٢ دؼٜ ثألف٤جٕ.. ثك٢عن ثٍٕس ّجدن إُىوًؽز ثالًصٜجمٝ

ًر ٗس ػ٘ٞثٕ ثُٔؼجصـٛيٙ ثُٔيثٛخ ٍػٚ ُِقٞجًر ثٌُثٛ٘ز ػ٠ِ ثُوػٞرٖٙ ٝ،ع ثُـٌح ثُٔضووّمٓٞ

-  ٝهش ٓضتمًٌٟٝدٔج إٍ-صٖق ثُٔج٤ًًْٕٞ ىُْٝ ١! ُشم دًٌخ ثُٖؼٞح ثُٔضقٌٞر ًٔجمٝثُِقج

 !فض٠ ُلظٜٔجُضج٣ًل! ٝأْٜٗ مجًػ ٗطجم ثُضج٣ًل! أْٜٗ ًجٗٞث٣قطذٕٞ دقذَ ث٥م٣ٌٖ

 

 

 أٝ ٣ٞٛز ثألٓز ،ه٣زآوٟ ثُضقو١ ثُي١ أٙجدج٣ُٜٞز ثُؼوج: م٤ٌٕ إ٤ُٜج ك٢ ٛيث ث٤ُْجٕٝثُ٘وطز ثُض٢ 

-٣ز ُ أٝ ثُؼو٤ور ثُٔجًىثالٕضٌث٢ًس ثُلٌٌ ـّ  صذٖثُض٢هو دوث ُِ٘جظٌ ك٢ ظالألٗظٔز ف! ك٢ ٛيث ثُؾجٗخ

 دًٚٞر ٖٓ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ٗش ٖٓ ه٤جهر دؼٜ ثُٔؾضٔؼجس ثُؼٌد٤ز ك٢ ؿ٤جح ثُق٣ٌزٝثُو٣ٔوٌث٤ٟز، أٝ ـّ ٝثُض٢ صٔي- ثًُٚٞ

ٝز ..  ثُق٣ٌز ٝثُو٣ٔوٌث٤ٟزٝثًًُٖٟٞٝؿٖٓ مالٍ إٍٛجم  ٌّ ُوو دوث ُِ٘جظٌ إٔ ٛيٙ ث٣ُٜٞز ٓؼ

ألٕ ! ٣َ، ٌُٖٝ ثُي١ ٌٗثٙ إٔ ثًٌُٞ ثُي١ ُقن دٜيٙ ث٣ُٜٞز ال ٣ٌجه٣يًٌهُنطٌ ثُضق٣ٌٞٝثُضخ

ٟ  إٍدجإلٝجكز.. ٍ ٓ٘نطًٞر أعجًٛجـّ  ٝثُٔذجٌٕ فجٌٙٛج ٝهًَصقو١ ثُؼو٤ور ثُٔج٤ًًْز ثُْجف

ٝثُٔ٘جهٞز ثُقجّهر ثُض٢ ٝهؼٞث ك٤ٜج ك٢ ْٓتُز ثإلٌٗجً ،  إ٤ُٚ ثُٔج٤ًًًْٕٞثُْنق ثُي١ ثٗقو

َِّ ف ُٔ٘جهٞزثإلُقجه َُٗظٌثً ، ٝثإلُقجه ٌٟر ثُض٢ ٝؽوس فػٖ ثٍكٞالً .. ٣َّٝزـٌٟر ثإلْٗج٤ٗز ثُ

ثألٌٓ ثُي٣ؾؼَ ٖٓ ثُؼو٤ور . ثح ثُؼو٤ور ثإلّال٤ٓز ػ٠ِ ٝؽٚ ثُنٚٞٗؿٛج ك٢ ًعصِذ٤زُ٘ٞثٍ

  .ٝثإلّال٢ٓ أٝ فجُز ٕجىر ك٤جُؼجُْ ثُؼٌد٢ ٕيٝىثً ١ ُ ثُٔجًىًثُٔج٤ًًْز ٝثُلي

 

 

 ٓج ه٤َ دٖتٕ ِّذ٤جس ثُغوجكز ثُض٢ ٝثًذش ثُٔؾضٔؼجس ثإلّال٤ٓز أٝثٗقوًس إ٤ُٜج ٖٓ ػٌٚ ٝأ٣جً 

 ٝثُض٢ ؛هر ك٢ ٛيٙ ثُٔؾضٔؼجساػجالؽضٔجػ٤ز ٝث٤ُْج٤ّز ثُْجٝج ٓج ه٤َ ًيُي دٖتٕ ثألٝ،ٝأ٣جًٞهًثٍ

كئٗجألٌٓ ٓج ًجٕ .. ثسفه ٝثُلِِا٣ز ّٝٞثٛج ٖٓ ثُؼوجُ ثُٔجًىٟصْ صٞظ٤لٜج أٝثّضـالُٜج ك٢ ثُوػٞر إٍ

- دَ ُْ ٣قَٚ ىُي ! ٛجٙ أٝ ثُووًر ػِىضق٣ٌٞٛج أٝ ص١ٖٞ، فو ثُؼوٝثٕ ػ٠ِ ث٣ُٜٞزُٟٚ إٔ ٣َٚ إٍ

ٝٓج ٙجفذٜج ٖٓ هذَ - ؿْ ٓ٘جُقجؽز ث٤ُْج٤ّز ُالصقجه ثُْٞك٤ض٢ ًػ٠ِ ثٍ- ك٢ أ١ ٌٓفِز

 ثُضت٤٣و ٝثٌُ٘ٚر، ًٝدٔجثُقَ ًٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ص١ٞٚ- ثُٔج٤٤ًًْٖ ْٓ٘ٞء ثّضـالٍ ٝصٞظ٤ق 

ُٝ ٝثُؼوٍٞ، ٓ٘نالٍ فًٌز ث٤ُْجً ثألًٝٝد٢ فُِو٤ٞز ثُلِْط٤٘٤ز دٌَ صتع٤ٌٛج ٝعوِٜج ك٢ ثُٖ

 ..إُل.. أٝٝؽٞه٣ز ّجًصٌ.. أٝ ثالٕضٌث٤ًز ثُو٤ُٝز.. ٢ِ٣اًثُٝثإل

 

 

َ ثُوٍٞ ك٢ ٛيٙ ثُ٘وجٟ ٝ ّٚ ألٕ ثُي١ ٣ؼ٤٘٘ج .. ٝثٛج ٖٓ ٗوجٟجُضتع٤ٌُُٝ٤ِ ٖٓ ٝثؽذ٘ج ٛ٘ج إٔ ٗل

 ثُؼوو١ أٓجّ، ّوٟٞ ٛيث ثُضقو١: صت٤ًوٙ ٛ٘ج

 

 

 

 



 

 

ٟ  ٝإٍ، ١هث ثُضـىفؾْ ٟٙ  ٝد٤جٕ أّذجح ٛيث ثُْوٟٞ، ٝصتص٢ ثإلٕجًر إٍ،ر ثإلّال٤ٓز ث٣ُٜٞزهثُؼو٢

 ك٢ ٤ّجم ثُقو٣ظ ػٖ ٓوٟ ،(..٤ّج٤ّجًٝٗل٤ْجًٝثؽضٔجػ٤جًٝفٞج٣ًجًٝعوجك٤جً )ر ػوظٌٝف ٗؾجفٚ ثُْٔج

- ُز ٓج ٌٗثٙ ك٢ ٛيٛجُ٘وطز ّٝػ. ثُ٘ؾجؿ ٖٓ ٌٟكجً  أٝ ٗؾجفجً ًٙز ثُض٤جٗلْقش أٓجٓٚ ٤ٚ٤ُخ فثٍ

أٝ ُٞ هوً ُٜج إٔ - ٣ز ةو٣ٝضٜج ثُؼوج ٙدْجصٜج ثُٔؼوور إٔ ثألٓز ُٞ ؽجٍ ُٜج إٔ صض٘جٍٍ ػٖالدٌَ ّ

 .ٗز ديُي ّ ثألًٍٟس إ٤ُٚ أٌٍُٝٓجَٗٓجٗ٘ج ثُي١ أ! صلؼَ ىُي ك٢ ٓٞهق أٝ ٍٓجٕ

 

 ثُضقو١،ه٣ز أٓجّ ٛيث اثمأٓج أّذجح ٗؾجؿ ث٣ُٜٞزثُغ: هٟٞ، أٝ دؼذجًر أمٌُٟأٓج أّذجح ٛيث ثٍ

 . عج٤ٜٗٔج دجُؼو٤ور ثُٔج٤ًًْز ثإلّال٤ٓز، ٣ٝضَٚ أُٜٝٔج دجُؼو٤ورٍٕ، ٣ض٘دذ٢ ُػ٠ِكتًًَ ٜٓ٘ج 

 

 :لسبباألولا

 

ً ثُض٢ ٌٓس ًْجثًٝثالُٕٝر ثُٚٔٞه ثُض٢ صٔضؼش دٜج ثُؼو٤ور ثإلّال٤ٓز ك٢ ػًٚٞ ثالٗـم

ٝر مٙ هللا ّ ثُؼوجه ًؿٓقٔٞههػَث ثألّضجى ػذجُ مٝ. ٣غ ٌٓثفَ ثُضج٣ًلّال٤ٓز ك٢ ػُدٜج ثألٓز ثإل

ٝر م-ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ - دٜج ٛيٙ ثُؼو٤ور، ًٔج ػَث إ٤ُٜج ٙق  صٞ ثُض٢ر ثٍُٖٔٞ،ٙقثُٚٔٞه إ٠ُ 

 .ػز ثالٗضٖجًُ صٔضؼش دٔج ك٢ ػًٚٞ ثُلضـ ٝ ثُض٢ثُـِذز

 

ٓش دٜج ٗٙ هللا ػٖ ٛيٙ ثُؼو٤ورثُٚجٓور ثُض٢ ثػشفْ إٔ فو٣ظ ثألّضجى ثُؼوجه ًٙٝثُي١ ٌٗث

.. ث ثُنجُوٙأٝ ثُؼو٤ور ثُض٢ صطجُؼٜج ثألٓز ك٢ ًضجحثُوٌإٓ، ٙخ ػ٠ِ ػو٤ور ٕه، ّاثهثألٓز ك٢ ثُٔ

ث ٙ ف٣ٞ٤ز ٛيٙ ثُؼو٤ور،ٝأعٌٕهٗج ك٢ د٤ج٣ٌٕٝل٢ ع.  ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ثأل٣جّ ٤ٌٔٝٛج كَٚ ػٖٕٝثُض٢ ُْ س

 ٙقدٞ. .ـ٠ِكجصٚ ثُغُ ٠ٗٗ ُٝثُـٟ  دتّٔجء هللا صؼجٍٕٟ إ٠ُ ثإل٣ٔجكن ٤ٌٖٗ ٕهطغ إٔثػَ ثُي١ ١فثٍ

ثًٌُٖ -دجهلل ثإل٣ٔجٕ ١ٝ ػ٠ِ فو٤وز ٠ٗفٞىجُؼو٤ور ثإلّال٤ٓز، ألٜٗج سفٍ ط ثألّٔجء ٝثُٚلجس صْٙٛي

 دقجُٗٚ ٝد٤ٖ هللا ٕ ثُِٚز د٤ٖ ثإلْٗجٕ ٠ُٞٔٞٓ ٝع-ٗٞثالػضوجهثألػظِٔإل٣ٔج

 

 

 

 

 



 هللا ٕأل.. دنُْجٝؿ٢٘ ػٖ ثُذ٤جٕ إٔ ٛيٙ ثُِٚز ثُلجػِز ثُٔؤعٌر ٢ٛ ٓ٘جٟجالػضٚجّ ث. ٝصؼج٠ُ

، ثُلضجؿ، مٝألٗٚ ّذقجٗٚ ٛٞ ثُّٞٛجح، ثٌٍُث.  ثُؾذجً،ثُٔضٌذٌ، ثُؼ٣ََ، ٛٞ ثُِٔي، ث٤ُٜٖٟٔٔصؼجٍ

َّ ،عف ثٌُث، ثُنجكٜ،ثُؼ٤ِْ، ثُوجدٜ،ثُذج٠ّ ٍّ ، ثُٔؼ َّ ٕتٗٚ ٛٞ ث٤ُْٔؼجُذ٤ٌٚ، ثُٔي  ، ٝألٗٚ ؽ

 ..ثُٔق٢ ث٤ُٔٔش

 

 ًٙ ػًٚٞ ثٗقْجًْٛ، ٤ُٔضؾجٍٝٝث ك٢ كْٜ ٛياٝك٢ ّج، ُٝٞ إٔ ث٤ُِْٖٔٔ ك٢ ٛيث ثُؼٌٚ

ٖٓ ..  دئدوجء ؽيٝر ثإل٣ٔجٕ ف٤ّزًل٤الً ٌُجٕ ىُي ١  أهٌح ثُٔؼجٕ،ثس ٝثُضؼجَٓ ٓؼٜجفٓجء ٝثُُ٘ثأل

  ٖٓ ؽٜز..  ٝثُضؼل٤ز ػ٠ِ أعجًٛج،ه ثُٔ٘جهٞزاً ثُؼوجا ّٝج،ؽٜز ٝهجهًر ػ٠ِ ٓ٘جٍُزػو٤ور ثإلٌٗجً

 .أمٌٟ

 

٤ٖٓ، أٝ أٙقجح ثُلٌٌ ـّ دجُٔضٌَـُّـ إٔ ص٘ي: فوجً ٝثُؼؾ٤خ ك٢ ٛيٙ ثُ٘وطز، أٝ ثُالكش ُِ٘ظٌ 

ُْ ٣٘ؾـ ك٢ هطغ ٛيٙ .. ثء هللا صؼج٠ُ ٝثُِٚز دٜجّْردتً ثُؼالهز ثُٔؤطٙ ُٜي،١ ثُٖٔجً إ٤ُْٜةوثُؼوج

٤ُٖٔ ًجٕ ٣ؼوِٜيٙ ًُٛٞ ثُّْثألٍٝ إٔ ػ: ٝىُي ُْذذ٤ٖ.  أهَ صوو٠ٌُ٣ ع ِّذجً ثُؼالهز أٝ ُْ صؤعٌ

 ٝٝؼٜج ٟردٔؼجهُز ٛيٙ ثُؼالهز إٍهٝٛيث ٣ؼ٢٘ ثُؼٞ! ثس ػٖ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ال ػٖ ثُٔض٤ٌِٖٔفثُ٘

أٝ ٤ًق ٣ٌٕٞ .. ثإل٣ٔجٗذٜجأ١ ثُٔضٔغَ دؼالهز ثُِْٔٔذٜيٙ ثُٚلجس ٝٓج ٣ٞؽذٚ ػ٤ِٚ . .ثُٚق٤ـ

َّ ؛ٝثٌُه٤خ، ٝثُ٘جكغ،  دتٕ ثُِٜٜٞ ثٌُثٍمٓؤٓ٘جً  ثُوِخ ٝثُِْجٕ، ه ال ك٢ فوٝإُل.. ٝثُٔؾ٤خ،  ٝثُٔؼ

 ٖٝٓ ؽ٤ٔؼجً ثس فٓجء ٝثُُ٘صٜج ٛيٙ ثألَٓ ٝك٢ فًٌز ثُق٤جر ثُض٤ٔ،ٌُٖٝ ك٢ ّجفز ثُؼَٔ ٝثالدضالء

ك٢ ف٤ٖ إٔ ثُٔؼجهُزثُض٢ ٕـِش ثُٔض٤ٌِٖٔ ًجٗش صوًٝ فٍٞ ػالهز ثُٚلجس دجُيثس، ! صغ٘جءُؿ٤ٌ ث

 أٝ

 !!ثُٚلجسحثُيثس 

ٓج ٍثُٞث ٣ؾجهُٕٞ ػٖ ٣ٖ  فض٠ ُٝٞ ًجٕ دؼٜ ثُِْْٔ،إٔ ثُٔض٤ٌِٖٔ أٗلْْٜ: ثُْذخ ثُغج٢ٗ

 .. ػِْ ثٌُالّ ثُوو٣ٔزُصْٜ ٖٓ مالٍ ٓوثًهػو٢

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٝصِي ،أفجُش ٛيٙ ثُؼو٤ور ثُق٤زثُلجػِز- أ١ ثُٔض٤ٌِٖٔ-ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ هًثّجصْٜ 

 أًؽؼٞث ػالهز ثً ٣غّكئْٜٗ ػ..  ػو٤ٔجً  ؽوالً هز ث٤ًُِْٞز دتّٔجء هللا صؼج٠ُ ثُق٠ْ٘، ٝثُِٚز دٜجالثُغ

ٖٓ مالٍ ..  ٝٝؼٜج ثُٚق٤ـٟ ث٤ُٔٔش، إٍ، ثُٔق٢٤،ثٌُثٍم: صؼج٠ُ ثُغالعزٓجةُْٚ دتُُثُْ

 !ٙ د٤و هللا صؼج٠ُ ٝفوٝث٥ؽجٍ ػ٠ِ إٔ ثألًٍثم -ػ٠ِ ثمضالف ٓ٘جٛؾْٜ -ثػّْٜإػ

 

، ث٤ُِْٖٔٔه ُٝوو ًجٗش ٛيٙ ثُؼالهز ثإل٣ؾجد٤ز دٜيٙ ثألّٔجء ثُغالعز ًجك٤ز ُٚٔٞ

 أٝ ٝٙٞالً .. دَ ًجٗش ًجك٤ز ُذيٍ ثُٔجٍ ٝثُ٘لِ، أُِٝؾٜجه دجُ٘لِ ٝثُٔجٍ. ٝالػضٚجْٜٓ دؼو٤وصْٜ

 ػٖ أٗجُلوٌ ٝثُظِْ ثُي١ ٝهؼٞث ك٤ٚ أٝ ُقن دْٜ ُْ ٣ٌَٖ ػ٘وْٛ ىُي كٞالً ..  ُِق٤جر ثُل٠ِِٟٞذجً 

 .ًٔج ٌَٕ ػ٘ٚ ؿ٤ٌْٛ ػِىْذ٤َ ثُٔغجٍ.. ١ُثُٔ٘جمجُٔ٘جّخ أٝ ثٌُجك٢ ُوذٍٞ ثُلٌٌ ثُٔجًى

 

 

 ثمضالف ػ٠ِٕ ث٤ُِْٔٔ٘ج٤ُّٞ إ..  ف٤ّز كجػِزثُوٌآ٤ٗزٗج دوجء ٛيٙ ثُؼو٤ور هٝثُي١ ٣ؤًو ػٖ

أهطجًْٛ دجصٞث ٣طِذٕٞ ْٓضَِٓجس ٛيٙ ثُؼو٤ور ٝصٞثدؼٜجدؼو ًفِز ثالؿضٌثح ٝثُضـ٣ٌخ ثُط٣ِٞز 

أٝ .. ٣ًؼز ٝٗظجّ ثُق٤جرٓثٍ: ٝأػ٢٘ دٜيٙ ثُْٔضَِٓجس ٝثُضٞثدغ!ر ػجّامالٍ ٓج ٣َ٣و ػ٠ِ ّ

 إُل.. ٝكٕ٘ٞ،عٓجًػ٘جٌٙ ثُغوجكز ثإلّال٤ٓز ٌٝٓٞٗجصٜج ٖٓ ثهضٚجه ٝصٌد٤ز ٝأمالم، ٝثؽشاّج

 أٝ ٢ٗ،ًذ٤ٌ ٖٓ مالٍ ثُلٌٌ ثُؼِٔجه ؿٟ ً ؽٌٟ كِٜٚج أٝ ثُؼوٝثٕ ػ٤ِٜج إٍٗ ثُؼ٘جٙدٞٙق ٛي

 أٝ ،ٝدٞٙق ٛيٛجُؼ٘جٌٙ أٝ ثٌُٔٞٗجس ٓؤّْز ػ٠ِ ثُؼو٤ور ٝٓ٘طِوز ٜٓ٘ج.. ١ثُضتع٤ٌ ثُؼِٔجٕ

ٝهو ال ٣ٌٕٞ ثّضوػجء ٛيٙ ثُؼ٘جٌٙث٤ُّٞ هو دِؾ . ف ٛيٛجُؼو٤ور صٔغَ هجػور ثُغوجكز ثإلّال٤ٓزٗدٞ

ٙ ـُ ٙ دجُؾـّ  ٌُٖٝ-ًٛ ػ٠ِ ث٤ُِْٔٔ٘ذوٞر ثُْالؿ ٌٓر أمٌٟفػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ ثُضـ٣ٌخ دجس ١-ٓوثٙ 

ٝػو٤ور ُثُِْْٔ ص٤ٜذذٚ أٝ صٜٜ٘ دٚ إ٠ُ ثُضنِ٘ ٖٓ ثُلٚجّ ٝثُض٘جهٜ د٤ٖ ثُؼو٤ور .. دٌَ صت٤ًو

 .ثر١ٝٗظجٓجُـ

 

 

 

 

 



ه٣ز ُألٓز اٍ دجُؼو٤ور ثإلّال٤ٓز ٖٓ أّذجد٘ؾجؿ ث٣ُٜٞز ثُؼوجٗدخ ثألٍٝ ثُٔشُر ػٖ ثٍٗٛيٙ مال

 .١ُ أٓجّ ثُضقو١ ثُؼوو٣جُٔجًىثإلّال٤ٓز٣ز حثُؼٌ

 

 :أما السبة الثانٌ

 

ٌٟر ثإلْٗج٤ٗز ًٔج ف ك٤ٔج ًٝثء ٕيٝى ثإلُقجهٝٓ٘جهٞضٚ َُ-ر ثُٔج٤ًًْز ىثصٜج هٝٛٞ ٓضَٚ دجُؼو٢

ٝهذَ إٔ ٣ضْ ص٤٣َٜ٘ج ألد٘جء ..  إٔ ثُٔج٤ًًْز ًجٗش هودوأس دجالٗقْجً ٓ٘ي ٍٖٓ دؼ٤وٟك٤ؼٞه إٍ- هِ٘ج

أٓج ! ُِ٘ظجّ ّوٟٞجً إٕ ثُْوٟٞ ثألم٤ٌ ُِٔج٤ًًْز ًجٕ . ثألٓز ثُؼٌد٤زثإلّال٤ٓز دٞهش ٣َٟٞ

دَ إٗذوجء ثُوُٝز أٝ ثُ٘ظجّ، ًٔج ػذٌُس ػٖ ! ثُلٌٌر كئٕ ثٗقْجًٛج دوأ دُؼ٤و ػٌٜٝج ػ٠ِ ثُضطذ٤ن

ح أٝ ثُلٌٌر ال ٙ دٔوٟ ثُضٌثؽغ ػٖ ثُٔيٌٓٛٞٗجً  ًجٕ ،1980ىُي ك٢ دقظ ٌٖٗصٚ ك٢ ػجّ

!  ثُلٌٌر(ف٤زال)٠ُإٗٚ ال ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ؤمي ٖٓ ه٤جّ ثُوُٝز أٝ ثُ٘ظجّ ه٤ُِغ: ٝهِش! ثًثُضطذ٤نهدٔن

٣ٚ أٝ ـّ ٝأػؾخ ُؼو٤ور ٣٘ؾـ ثُ٘ظجٓجُي١ ٣ٔغِٜج ك٢ ثُذوجء ٝثالّضٌٔثً دٔووثً صنَ.. دَ ػ٠ِ ثُؼٌِ

ٝهجًٕ ٛيث دؼو٤ور ثإلّالّ ٝٗظجّ ثإلّالّ ُضؼِْ ! ثٙصٌثؽؼٚ ػٖ ٛيٙ ثُؼو٤ورال دٔووثً صطذ٤ن

 !ال١ُ٢ٓ ُِؼو٤ور ثإلّال٤ٓز ٝثُلٌٌثإلُٓوىْوٟٞ صقو١ ثُؼو٤ور ثُٔج٤ًًْز ٝثُلٌٌ ثُٔجًى

 

 

ع ٝجُز إٕ ٛيثثُضٌثؽغ ًجٕ ٣ضْ ُٚجُـ ثألٝآالفظجص٘ج ثألمٌٟ ثُوج، ٛيٙ ثُٔالفظزٟٗج إٍفإىث أٛف

ٝأػ٢٘ - دَ إٔ ٣ضٌٖٔ ٖٓ ه٤جهصٚ ثُٔج٤ًًْٕٞ مهر ك٢ ٤ًّٝج ٝأهج٤ُْ ثالصقجهثُْٞك٤٤ض٢ اثُْج

ر هثّضطؼ٘ج إٔ ٗلٌْ ثٗضؼجٕجُؼو٢- ػجالؽضٔجػ٤ز ٝث٤ٌُٔثط ثُغوجك٢ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُؼّٔٞٝجثألٝ

ّٚ ف١ ألٕ ٣ؾو ًُٕ ثُْٔجس ثُض٢ صؤٛالُٔؾضٔغ ثٌُٝاٝدٌٍٝ ّج.. ثألًعٞى٤ًْز ث٤ُّٞ ك٢ ٤ًّٝز

: هِ٘ج ك٢ دقغ٘ج. ٌٓر أمٌٟ.. ٝثهضٚجهثَ  ٤ّٝجّز ه٣٘جً : ً ثُٔؾضٔؼجس ثألًٝٝد٤زثألمٌٟا ّجمك٢ ٤ّج

 ثُؼجُْ

 

 

 

 

 

 

 



َّ : ٓومَ إ٠ُ ثُقٞجًر ثُذو٣َ: ثُٔؼجٌٙ  ،ثٗطالهجً رثُؼجُْ ثُغجُظًٌ ًكٞ٘ج ُقٓطٞالً ُ٘ج ـدؼو إٔ ػ

ٝف٤ٖ ٣ضلٌي ثُ٘ظجّ ):  هِ٘ج،ٖٓ ٓالفظض٘ج ُٞفور ثُٖن٤ٚز ثألًٝٝد٤ز ٝثُقٞجًرثألًٝٝد٤ز

 ك٢ ع ٤ُِ دي١ دجٍ ّٞف ٣نأٌٓثً كئٕ ! ثالٕضٌث٢ً أٝ ص٘قَ ثُلٌٌرثُٔج٤ًًْز أٝ صضقَِ

إٕ  - (ثُٔؾضٔؼجس ثالٕضٌث٤ًزثألًٝٝد٤ز)ٝجًر ثألًٝٝد٤ز، ألٕ ثٗضٔجء ُـثُٔؾضٔؼجألًٝٝد٢ أٝ ث

ِّ ٟإٍ- ٙـ ثُضؼذ٤ٌ  .75 ٗ ،(..ٙ ٌٓر أمٌٟهدَ ٤ّؼجهصت٢ً..  ٛيٙ ثُقٞجًر ُٖ ٣ٔ

 

 

ٓغ صت٤ًو ثُوًٝ - ث ُِؼو٤ور ثُو٤٘٣زث٤ُْٔق٤ز ٙهٟٞ ثُؼو٤ور ثُٔج٤ًًْز ك٢ صقو١ُْٛ ٖٓ ٛيث فٝهو ٕ

ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ - ثُي١ هجٓش دٚ ثُٔؤّْز ث٤ٌُْ٘ز ك٢ ٛيثثُْوٟٞ، ُٝٞ ػ٠ِ ٙؼ٤و ثُوُٝز ٝثُ٘ظجّ

ع ٝج٣جم ثُٖن٤ٚز ثألًٝٝد٤ز ث٤ُْٔق٤ز،ٝأ١ُٝء ك٢ ٓٝٓز دؼٜ ثٍكٚأٜٗج ًدٔج ؽجءصٔذًٌر أٝ ّ

 ٤ٌٓٝثعٚ ثُغوجك٤ٞػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ دؼٜ ثألًٓٞ ،ثُٔؾضٔغ ثألًٝٝد٢ ثُضج٣ًن٤ز، ٝػالهضٚ دج٤ٌُْ٘ز

، ٝٓ٘جهٞضٜج ثإلّال٤ٓزر هث ُِؼو٢ٙث ثألٕو ك٢ صقو١ًٙ ٌٓر أمٌىذْوٟٞـّ ٝٛيث ٣ؼ٢٘ أٝ ٣يى. ثألمٌٟ

ُؼٌد٢ّ أٝ ،م ؿذ٢، ًٔج ٣ْضقن إٔ ٣ٞٙقـّ أ١ صؼَ- ث٤ُّٞ- ؟ ثألٌٓثُي١ ٣ؾخ إٔ ٣وطغ ُإلّالّ

 .ِْْٓ دٜيٙ ثُؼو٤ور

 

 

 كووصٔغَ دجّضوػجء ثُضت٣ٝالس ثإلّال٤ٓزر ه ثُي١ هجّ ك٢ ٝؽٚ ثُؼو١١٢ ثُٔذجٌٕ ثُغجٕهّ  أٓج ثُضـ- 2

 ٝثُٔيثٛخ ثُٔ٘قٌكز ثُض٢ مٌؽضذجُؼو٤ور ثإلّال٤ٓز ػذٌ ػًٚٞ ثُضج٣ًل ػٖ كقٞثٛج، أٝ ،ثُلجّور

ٝهو هجّ دٜيث ثالّضوػجء ثُٔج٤ًًْٞٗٞدؼٜ أٙقجح ثُلٌٌ ثُٔضٌؽْ . ٣ًـٜج ٖٓ ٛيث ثُٔقضٟٞففجُٝضش

.. ًٌف ُٜيث ثٍ- ٖٓ ٝثهغ صج٣ًل ث٤ُِْٖٔٔ- ُذؼٜ ثألّج٤ٗو ثُضٔجّجً ؛  ك٢ ثألػْ ثألؿِخ،أٝ ثُٔ٘وٍٞ

 -ك٢ أفٞثٍ ه٤ِِز- ًٔج هجّ دٜيث ثالّضوػجء، أٝ ثُذؼغٞثإلف٤جء .  ُذؼٜ ٓوٞالصٚ ٝصل٤ٌْثصٚصت٤ًوثً أٝ

ْٕ ٙـ ثُضؼذ٤ٌ،١ةودؼٜ ثُذجفغ٤ٖ ثُي٣ٖ ًجٕ ُْٜ ٟٛٞ ك٤ٜيث ثُضقو١، أٝ ك٢ ٛيث ثُض٣ٖٞٚ ثُؼوج ،  إ

 ّٞثء

 

 

 

 

 

 



 

 ك٤جُضج٣ًل، أّ ُْ ٣ٌٖثُضت٣ٝالسس ٛيٙ ـّ  ُْٜ ثٗضٔجء صج٣ًن٢ ُذؼٜ ثُلٌم ثُض٢ صذٖأًجٕ
(1)

 ٣ٝذوٝ .

- دٜيٙ- ٣ٖ ه أٝ ُِض٤ٌٖي ك٢ ٙالف٤ز ثٍ،أْٜٗ كؼِٞث ىُي ًؿذز ك٢ صو٤ِ٘ هًٝثُؼو٤ور ثُو٤٘٣ز

 ُِٜ٘ٞز ٌٓر أمٌٟأّجّجً  ٤ٌُٕٞ -ٝز ثّٛٞ ثُٔضغٓقثُض٘جهٞجصٞثٍ
(2)

ٟ ه ُِوػٞر إٍـّ ثألٌٓثُي١ ٣ٔٚ.. 

 . أٝ ٣ّٚخ ك٤ٜج ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔطجف،ثُؼِٔج٤ٗز

 ثٌُؿذز ك٢ ثُضذ٤ٌٖ دجُلٌٌثألًٝٝد٢، أٝ ثالٗضوجٍ ، ٖٓ ثألَٙ،ًٝدٔج ًجٕ ثُذجػظ ػ٠ِ ٛيث

 ُؼوّ هوًر ٛيٙ ثُضت٣ٝالس ٗظٌثً ! رفٙ ثُٔنضَُ أفٞجٜٗٞٓوثًٟال٤ٓز إٍُدجُٔؾضٔؼجس ثُؼٌد٤ز ثإل

 ر ثإلّال٤ٓزثُوٌآ٤ٗز دٞؽٚ هثس ثُٔؼجٌٙر دٞؽٚ ػجّ، ٝأٓجّ ثُؼو٢فُِفه ٝثٍاػ٠ِ ثُٚٔٞه أٓجٓجُؼوج

 .مجٗ

 

 

 دجُضقو١ ه٤ِإىث ٓج ثً هٝهٗٔـًج،ثً  هثم٢ِصقو٣جً  ثُي١ ٣ٌٖٔ ػّوٙ ، أعٌ ٛيث ثُضقو١ٕٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ أ

 ًيُي دؼو إكالُ ثُٔيثٛخ ٕه ال ٣ٌٞمٙ ٕ ُٝي-ً ثُٚوثٓٔغ ثُـٌح ٗ دُؼ٤و عٝمٚٞٙجً دن، ُْجث

هٟٞ ثالٕضٌث٢ً ُدجٍ  ٝثٗضٜجءً ،ًـّ ١ ك٢ ٝهش ٓذيهثً ثُلٌٌ ثُٞؽُٞ ٖٓ ثٗـدوءثً ،دوزُْجثألًٝٝد٤زث

٣غ ّ ّوٟٞٚ ك٢ ػٕ ًجٕ  أٝثُض٤ًٌَ ػ٤ِٚ ٌٓر أمٌٟ ٝإ١ًٙ صت٤ًو٣ؼه م ٛيث ثُضقو١ ٕ كئ- ًثألم٢

هًصٚ ػِىجُٚٔٞه م ٝػوّ ، إىث ىًٌٗج ٣َٛٔضٚ ثُْجدوز ٖٓ ؽٜزمٚٞٙجً ،صت٤ًوٟصجػ إ٣ٍـثألفٞثٍ ال 

 ..ٍػز ثُؼو٤ِز ٝثُؼ٤ِٔزٕ ٤ٕٝٞع ثٍ،رفهجطكز ٝثًٍأٓجّ ثٗضٖجً ثُٔغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٞؽٚ مجٗ ٓووٓضٚ ٌُضجح :ٝثٗظٌ. دجُذج٤ٟ٘زٙثُض٢ فجٍٝ ك٤ٜج ٗلل ثٌُٝؿ ك٢ ثُٔيثٌٓ، ثسف ثًد٤َ ثُٔغجٍ أػٔجٍ ع٠ُُ ع:ظٌثٕ (1)

 !ّ ٓؼجٌٕ ثإلّٔجػ٤٤ِ٤ٖ، ثُض٢ ؽجء ك٤ٜج دٌَ ػؾ٤خ ٝؿ٣ٌخٙ ثُض٢ صقوط ك٤ٜج ػٖ ٗظ٣ٌزثُضت٣َٝ ػ٘و(أّجُ ثُضت٣َٝ)

 دَ ٣ٌٖٔ إٔ ،ر ٝثُؼوَؽ ٣وػٞ إ٤ُٜج ثُِٔٚقٕٞ ٖٓ مالالٌُضجح ٝثُْ٘ز، ٝدوٞثػو ث١َُىٙ ثُشٕٙ ثُؼو٤ور ثإلّال٤ٓز ٢ٛ ًٞ ُ٘ل٢ إٔ سٝأ (2(

 .ً ٝثُذجٟٖ ك٢ صل٤ٌْثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْٙ أٝ ثُوٍٞ دجُظج، ثُذج٢ٟ٘ى ثُض٢ ٣٘ضظٜٔج ثَُْ، ثُـج٤ُز ثُْجدوزم دؼٞجُلٌ(هاػوج)صٞٙق دٜج ًيُي 

 

 

 



 .ٖٓ ؽٜز أمٌٟ.. ثُؼٌٚٛيث ث٣ٌٌُْ ك٢ ثُوٌآ٤ٌّٕ ف دجُِـز ثُؼٌد٤ز ٝدٌٖٟٝ سثإلُٔجّإ٠ُ ؽجٗخ 

 

 : غَر المباشرةثالتحدٍا:  انَاً 

 

ك٣ٌ٘و دٜج صِي ثُضقو٣جس .. ثٙه٤ًْٝر ثُض٢ ٝثؽٜش ٣ٞٛز ثألٓز ك٢ ػو٤وصٜجٓٓج ثُضقو٣جس ؿ٤ٌ ثُٔذجأ

 َُٓ٘ز ٛيٙ ٠ًُس عـّ ٌُٜٝ٘ج أط- دٞؽٚ ػجّ- ًهثس ٛيٛجُؼو٤ور ٝأفٌجٜٓج فثُض٢ ُْ صٌَٖ ٓ٘جهٞز ُْ

ًر ٗثٓـث، أٝ ٙٝىُي دضو٤ِٚوًٝ.. ال٤ٓزُث ك٢ د٘جء ثُلٌٌ ثإلّال٢ٓ ٝثُغوجكز ثإلٗضٚثُؼو٤ورٌٝٓج

 . أٝ دئٍثفضٜج ػٖ ٓٞهؼٜج ثُي١ صقضِٚ ك٢ ٣ٞٛزثُٔؾضٔغ ثُؼٌد٢ ثُِْْٔ ،أعٌٛج

 

 

 ثًثسدؼٜ ثُٖغ.ًر ؽجءس ك٢ ًًجحٗ ثإلٍثفز أٝ ٛيٙ ثُٔقجىٙٝؿ٢٘ ػٖ ثُذ٤جٕ إٔ ٙ

ٝهو أكٌهٗج . ثُو٤ٓٞز ٝثُؼِٔج٤ٗز: ٛج ًثس، ُؼَ أدٌٍٛجٝأم٠ف أٝ دؼٜ ثُٔيثٛخ ٝثُلِِ،ٝثُٔوٞالس

وز دؼٜ ثٍمُسّٟثُقو٣ظ ػٜ٘ٔج ك٢ هًثّز أمٌ ّٔ  أدٌٍ ٌٟٝٗضل٢ ٛ٘ج دجإلٕجًر إٍ! ١ءُٓز ٝٓؼ

 .١ٕثٍّه٣ز ٖٓ مالٍ ثُطٌؿ ثُو٢ٓٞ ٝثُضطًٞثُغاصٚ ث٣ُٜٞز ثُؼوجٙٗوجٟجُضقو١ ثُي١ ٝثػ

 

 

 :التحدً القومٌ- 1

 

 مالٍ ثُلٌٌ ثُو٢ٓٞ، ٓج ًجٕ إٔ  ٖٓثإلّال٤ٓز ثُي١ ٝثؽٜضٚ ثُؼو٤ور ثُضقو١ ثُوٍٞ إٕ ٟٝٗذجهً إٍ

ٙ ٝٓج ٙجفخ ٛي.. ر ك٢ أٝثمٌ ثُؼٜو ثُؼغٔج٢ٗفثُٖ٘تر ثُٔؼ٣ٌٝوغ ك٢ دؼٜ ثُقجالس ُٞال ٓالدْجس 

 ُث٤ُجس ٝثُٔوث٣ًُٜجإلًفك٢ ثُٞهش ثُي١ ػِٔش .. ُش ػ٤ِٜج ٤ّجّز ثُضض٣ٌيفْثُٖ٘تر ٌٓ٘هٝه كؼَ 

ٝهو . ٢ّٓال ثإلٝهٝم ثألًٝٝد٢ ٝثٌُىفك٤َٖٓ ثُش.. ٝد٢ً ص٤٣َٖ ػٌٚ ثُو٤ٓٞجس ثألٝػ٠ِثألؽ٘ذ٤ز 

 أ٣و١ ثأله٤ِجس ثُو٤٘٣ز ك٢ ثُ٘طجم ثُؼغٔج٢ٗ أّذجدٚ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ال ٠ًُجٕ ُٞالهر ثُلٌٌر ثُو٤ٓٞزع

  ثُؾجٓؼز ثألًه٤ٗز ٓ٘ي ٓج١ًٔج هِش ف..  فو ثُٔؤثٌٓر أٝ ال ص٘طِن ٜٓ٘جٟصٚإلٍ

 

 

 

ُٜج ػ٠ِ ْٓتُز الٕ ثُي١ ٤ٞٗلٚ ث٥ٕ إٔ ٛيٙ ثُٞالهرصًٌش ظىٍٝ!  مِشػجٓجً ٣ًٖ ٣ٓوٌح ٖٓ ع

 !ثُضقو٣جس ثُض٤٘ضقوط ػٜ٘ج



 

٣غ ثُقجالس، ّأٝ ك٢ ػ، ٣ؼجًُُّْٚٞ ٣وغ ك٢ ػ-  ثُو٢ٓٞ-كئٕ ٛيث ثُضقو١ ،٣غ ثألفٞثٍّٝك٢ ػ

َّ ثُطٌٝفجس، ٌُٝ٘ٚ ٝهؼل٢ فجُض٤ٖ دجًٍص٤ٖ ف٤ٖ ِٝٙش ثُو٤ٓٞز ػ٘و : ثأل٠ُٝ: أٝ ٖٓ مالٍ ً

 دٞٙلٜجه٣ٖ ، ٣قَ ٓقَ ثُو٣ٖه٣٘جً أٝ ! ةوً ثُؼوجاُثدؼٜ ثُـالر إ٠ُ أٗضٌٕٞ ػو٤ور صـ٢٘ ػٖ 

ثُو٤ٓٞز ): هجٍ دؼْٜٞ..  ُٚ ًضجدٚ، ًٔج إٔ ٤ُِِْٖٔٔ هٌآْٜٗ ُِٝ٘ٚجًىئٗؾ٤ِْٜه٣٘جً أٝ ! ثُؼٌٚ

 ٌٖ ال : آمٌٕٝ ٝهجٍ ،(٤ٗجُوٌُٖٝ ك٢ ٛيٙ ث، ثًُٕٙٚ ؽ٘ضٚ ٝ دجُْ٘ذز إ٤ُ٘ج ٗقٖ ثُو٤٤ٖٓٞ ثُؼٌح ه٣

ًثُِْٕٔٔٞ ٣ـج ٣ـجًٕٝ ػ٤ِٚ ًٔج ه٣٘جً ٣ٜٜ٘ ثُؼٌدقض٠ صٚذـ ثُو٤ٓٞز ثُؼٌد٤ز أٝ ثُٔذوأ ثُؼٌد٢ 

( ث٣ٌٌُْ، ٝث٤ُْٔق٤ٕٞ ػ٠ِ إٗؾ٤َ ث٤ُْٔـ ثٌُف٤ُْىجُوٌإٓع
(1)

 

 

 

 

ًٗش دٜج ٓيثٛخ ثؽضٔجػ٤زٝك٣ٌٌز ٓ٘جهٞز ُِؼو٤ور ـُ ًٗش ثُو٤ٓٞز، أٝ مـُ ف٤ٖ م: ٝثُقجُز ثُغج٤ٗز 

ُٝطجُٔج .  ثُٔيثٛخ، ًجُؼِٔج٤ٗز ٝثُٔج٤ًًْزٙ أٝ ف٤ٖ أػط٤ش ثُو٤ٓٞز دؼٞٔٞج٤ٖٓ ٛي،ثإلّال٤ٓز

ثُ٘ٞجٍ ٝٝهٌٕ د٤ٖ ثُ٘ٞجٍ ثُو٢ٓٞ.. ٣ظ ػ٘جُٕٔٞٔٞ ثُؼِٔج٢ٗ ُِقًٌز ثُو٤ٓٞز، ٌٓرهًغٌ ثُـ

ٝإٕ ًجٕ ثُقو٣ظ ػٖ ٛيث ثُ٘ٞجٍ ال ٣ؼ٤٘٘جأٌٓٙ، ٌُٖٝ ثُي١ ٣ؼ٤٘٘ج ك٢ ٛيٙ .. ثُطذو٢ ٌٓر أمٌٟ

ثٌُد٠ د٤ٖ ثُغوجكز : أٝ دؼذجًر أهم.. ٛٞ ثٌُد٠ د٤٘جُو٤ٓٞز ٝثالٕضٌث٤ًز.. ثُؼؾجُز ًد٠ آمٌ

ثُغوجكز ثُو٤ٓٞز )ٓضٚ ُفض٠ إٕ دؼٜ ثألفَثح ثُو٤ٓٞز ؽؼِش ٓٔجأ.. ثُو٤ٓٞزثالٕضٌث٤ًز

 ُك٢ ثُٞهش ثُي١ صوًِّ.. ٣غ ثُطِذزّ د٤ٖ ػٖٓضًٌجً  أٝ،ٓوًٌثًػ٤ِٔجًؽجٓؼ٤جًػجٓجً (ثالٕضٌث٤ًز

  ػٖصؼذ٤ٌثً  ًٔج ٛٞ ٓؼِّٞ ،ثُغوجكز ثإلّال٤ٓز: ٟٖ ثُؼٌد٢ٝؽجٓؼجصجٍ

 

 

 

 

 

 

 .1980ًثُلٌٌهث، 117ثُٔذجًى، ٗ  ٓقٔو صجىًُ ُألٗثُٔؾضٔغ ثإلّال٢ٓ ثُٔؼج: حًضجًثؽغ  (1)

 

 

 



 ػٖ ٛيٙ ث٣ُٜٞز مٌٝؽجً ٕ ثُغوجكز ثُو٤ٓٞز ثالٕضٌث٤ًز ٛيٙ دجصش صٌَٖأ! ٣ٞٛز ثألٓز ٝثُٔؾضٔغ

إٕ ٛيٙ ثُغوجكز ثُؾو٣ور دجصش صٌَٖ ثٌُؿذز : ٗجهِ٘جا ٕٓٝإ!  ػٜ٘جصؼذ٤ٌثً  ُٜج أٝ صت٤ًوثً  ُٜج، ال ٝصقو٣جً 

ك٢ ٌٕمٚ : أٝ دؼذجًر أهم! ٙاك٢ ٓٞثٙلجس ثُٔؾضٔؼجُؼٌد٢ ثُي١ صٌؿخ ٛيٙ ثألفَثح ك٢ د٘ج

ثُي١ ال .. ًٝػ٤ز ثُؼ٤ِجك٢ ف٤جر ثُؼٌحٓدٞٙق ثإلّالّ ٣ٔغَ ثُْ.. ّ ثألٓز ثُؼٌد٤ز ثإلّال٤ٓزُػ٘ؼ

س، ًثٜٓٔج ٟجٍ ثُذقظ ًٝغٌس ثُٖؼج.. ْٛ ك٢ ؿ٤ٌ ًفجدٌٜٔر أم٣ٌٌُٟٖٔ ُِؼٌح إٔ ٣ؾوٝث أٗق

 .ٝثالٗضٔجءثسسثُٞالءثٝصؼّوهس 

 

ال٤ٓز ك٢ ٛيث ُ أ١ فجٍ ٓج ٤ٌٚٓ ثُؼو٤ور ثإلّال٤ٓز ٝثُلٌٌ ثإلّال٤ٓٞثُغوجكز ثإل١ ػ٠ِٝال ٗوً

٤ٗز ُغج ٓغ ٓوٞٓجس ثُو٤ٓٞز ىثصٜج إىث ًجٗش ثُقِوز ثهٜأٝ ك٢ ٛيث ثُطٌؿ ثُي٤٣ض٘ج! ثُطٌؿ ثُؼؾ٤خ

 ثالٕضٌث٤ًزرفهجط١ ثالٕضٌث٤ًز أٝ ثُقِوز ثالٕضٌث٤ًز؟ أٝ إىث ًجٗش ثٍٙثُض٢ ص٢ِ ثُقِوزثُو٤ٓٞز ػ٘وْٛ 

: ٣زفهجط إٔ ٣ٞٛض٘ج ثٍٕٝؿ٢٘ ػٖ ثُذ٤ج!ر ثإلّال٤ٓزفهجطهجكز ثُو٤ٓٞز ٖٓ ثإلّالّ أٝ ٖٓ ثٍطح إ٠ُ ثٍهٌأ

َّّ كئٕ أ١ ًد٠ ُِؼٌد٤ز أٝ ـَ ٖٝٓ ط. ال٤ٓزُػٌد٤ز إ: ٣و٤زمٝإٔ ٣ٞٛض٘جثُـ.. ال٤ٓزُه٤ٓٞز إ

ح أٝ ٙهأٝ ثُٔيثا ٖٓ ثُؼوجٙ ؿ٤ٌٟالّ إًٍُؿ ٣ضؾجٍٝ ثإلٟ ثإلّالّ، أٝ أ١  دـ٤ٌثُؼٌٝدزٝثُو٤ٓٞز

..  ػ٤ِٜجمٌٝؽجً  أٝ ، ُِطٌؿ ثُو٢ٓٞ أُِٝلٌٌر ثُو٤ٓٞز ىثصٜجٗوٞجً كجس أٝ ثُ٘ظْ ثالؽضٔجػ٤ز ٣ؼوّ ُثُلَ

ُّ ) إىث ىًٌٗج مٚٞٙجً  ثٟغ ُح ػذجًر ُدـ-( ثألّجُ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثألٓز ٝد٘جء ثُو٤ٓٞز إٔ أ

 ..ثُِـز ٝثُضج٣ًل-١ٌٙعثٍ

 

ث ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔطجف ٢ُُ..  ٝثُضج٣ًل ثُؼٌد٤جإلّال٢ٓ،ثُِـز ثُؼٌد٤ز: ثُٕ ثُؼٌ٘ٚثٕ أٝ ثألّجٕٝٛيث

ال٤ٓز ُ ػٖ ثُؼو٤ور ثإل٤ٕتجًٓلٚٞالً - ٗج ثُٖٔجً إ٤ُٚفظف٘ج ك٤خٛ ًٔج أٝ-أٝ ك٢ ثُضق٤َِ ثألم٤ٌ 

 !كٚ ػو٤ور ٣ٌٕٝؼز ٜٝٓ٘ؼ ف٤جرٗأٝ ػٖ ثإلّالّ دٞ.. هجكزثإلّال٤ٓزطٝثٍ

 إٔ دؼٜ ٟد٤ٖ ثُو٤ٓٞز ٝثالٕضٌث٤ًز٣ؼٞه إٍ- ثًٌُٔ٘ٞ- ًٝدٔج ًجٕ ثُْذخ ك٢ ٛيث ثٌُد٠ 

ث ّٜٓو ْٓ.. ث ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢ ثإلّال٢ٓٙ ثُو٤ٓٞز ٓ٘ٔقضٞثؽثُطٌٝفجس ثُو٤ٓٞز ثُضوش ػ٘و صل١ٌ

 ًٝدٔج ّجػوْٛ ػ٠ِ ىُي إٔ ثُو٤ٓٞز ك٢ ثألَٙ !ٌُدطٜج دؼؾِز عوجكجس أمٌىٔ٘وُٞز أٝ ٓ٘قُٞز

- ك٢ ٛيٙ ثُقجٍ- ٝهو ٣قن ُ٘ج ػ٘و ٛيٙ ثُ٘وطز إٔ ٗالفع أٗجُو٤ٓٞز ! ه٤ٞزٝؽٞه، أٝ ْٓتُز ثٗضٔجء

 !ُْ صٌٖ أًغٌ ٖٓ ؽٌْ ػذٌس ػ٤ِٚ ثُٔج٤ًًْز

ف، إٕ ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز ّجْٛ ك٤جٍُٞٙٞ إ٤ُٜج دٌَٖ ٖٓ ثألٌٕجٍ ُ ٓغ ٕو٣و ثأل، إٔ أه١ٍٞفٞث ٍّْٝث

 أٝ ثُي٣ٖ ػِٔٞث ػ٠ِ إٝلجء ،ثًصذجٟ ثُؼٌٝدز دجإلّال٤ّٔٛز ثُذجفغٕٞ ثُي٣ٖ ػِٔٞث ػ٠ِ ثُضو٤َِ ٓ٘ت

 ًٙٞ ٕأٝ ثُي٣ٖ فجُٝٞث ؽجٛو٣ٖ ُؾؼَ ثإلّالٓ٘لْٚ ًٙٞر ّ.. ثُضج٣ًن٢ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٚلزعثُطجح

 دؼٜ ثُٔؤًم٤ٖ ثُي٣ٖ فجُٝٞث ُيثْٛ ك٤ٜجًيٓجُى..  فو ًذ٤ٌٟ أٝ ٖٓ ٗضجؽٜج إٍ،ثُؼذو٣ٌز ثُؼٌد٤ز



ىجُنالكجس ٓو إدٌثٍ ع  أٝ ّ،د٤ز ػ٠ِ فْجح ثُضج٣ًل ثُؼٌد٢ ثإلّال٢ُٓؼٌصٞن٤ْ صج٣ًل ثُؾج٤ِٛزث

 صج٣ًل ٟد٤ز إًٍأٝ ثُي٣ٖ فجُٝٞث إٔ ٣ٌصوٞثدْ٘و ثُو٤ٓٞز ثُغ.. ّالثُض٢ فِٚش ك٢ صج٣ًل ثإلُ

ٟ ُٝٞ َٝٙ ثألٌٓ إٍ.. ثإلّال٢ٓٝإٔ ٣ٌٔٝث دٚ دؼو ىٌُذؼٜ ثُٔقطجس ك٢ ثُضج٣ًل ... ثُؾج٤ِٛز

 ثُغج٢ٗ ٖٓ فُ٘٘ ثٝٓج٢ٗ ٝثُـَٝ ث٤ُِٚذ٢ ك٢ًثُي٣ٖ هجٝٓٞث ثُـَٝ ثٍ- ٓغالً - ؽوز الُِ ثعٝٛ

 ثُو٤ٓٞز ثُؼٌد٤ز ٝثألٓز ٠ُ عػًٍٝكٓز ثُؼوٝثٗجا ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ك٢ هجع ّ،ثُوٌٕ ثُنجِٓ ثُٜؾ١ٌ

 !ثًهجسف ثُْةخ٣ٝجُؼؾج. . ثُؼٌد٤ز 

ه٣ز ا ٣ُِٜٞز ثُؼوجصقو٣جً ُو٤ٓٞز ثس ك٤ٜٔجـّ  ٛجص٤ٖ ثُقجُض٤ٖ ثُذجًٍص٤ٖ ثُِض٤ٖ ٕي٣ٌٟٖٔ إٔ ٤ٞٗق إٍٝ

َّ ك٤ٜجاّج ُطٌؿ ثُو٢ٓٞ دٌثدطز ثُؼو٤ور، أٝ دتمٞر ثإل٣ٔجٕ  ثً ثُقجالس ثألمٌٟ ثُض٢ أم

َْ إٕ):  دوُٞٚؽ٤ٔؼجً  د٤ٖ ث٤ُِْٖٔٔ ٟٝثالػضوجهثُض٢ ػووٛجهلل صؼجٍ َّ ٖثـ ِٓ ؤ ُٔ َٕ إكـُ  ثُ  .(رُ َٝ ـْ ٝ

 

 

 :نٌالتحدً العلما- 2

 

٤ٗز كوو كِٚش ك٢ ٝثهغ ف٤جر ثألٓز ثُؼٌد٤ز ثإلّال٤ٓز، أٝ ك٤ق٤جر ثُٔؾضٔؼجس ثُؼٌد٤ز ُؼِٔجأٓج ث

ًٝم ثُض٢ هجٓش د٤ٖ ٛيٙ فٛ ثُ٘ظٌػٖ ثٍؽ ح،(ٗظجٓجُق٤جر )ٝ (ثُؼو٤ور) فو ًذ٤ٌ د٤ٖ ٟثإلّال٤ٓز إٍ

١ ػ٘ضذ٤ٜ٘ج ُٕ ث٤ُْجالأٝ دـٜ ثُ٘ظٌ ػٖ ٓوٟ ثإلع.. ثُِؼِٔج٤ٗز ٝصؼجِٜٓج ٓؼٜجٙثُٔؾضٔؼجس ك٢ كْٜ

 .ثٙٝصطذ٤ن

 

.. ّ ثُؼ٢ِٔهثألعٌ ثإل٣ؾجد٢ ُِؼِٔج٤ٗز ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثألًٝٝد٢ ك٤جُٜ٘ٞز ٝثُضن: ٗج إ٠ُ ىُيفكئىث أٛ

ه٣ز اأهًً٘ج ٓوٟ ثُنطًٞر ك٢ صقو١ ثُؼِٔج٤ٗز ٣ُٜٞض٘ج ثُؼوج..ثعَْٓ صووّ ٟٝٓوٟ فجؽز ٓؾضٔؼجص٘ج إٍ

ّْؾٞ ٛ ٖٓ ف٤غجألَٙ ٝثُٖ٘تر ثً ٝال ص٘جهٜ أًًجٕ ثإل٣ٔجٕ، دَ ال صغ،(ثُؼو٤ور)ً ٙألٜٗج ال صٔ

ٖٓ ..  ًغ٤ٌ ٖٓ ثُٔغول٤ٖهػٖ- ٓنٌؽجً أٝ -ٓطِذجً ف٣ٌز ثالػضوجه ٖٓ ٝؽٚ، ك٢ ثُٞهش ثُي١ دجصش ك٤ٚ

كَػْ ٖٓ ..سًثك٢ دؼٜ ثُؼ٘ج٣ٖٝ أٝ ثُٖؼج (ثُضوو٤ٓز)فض٠ صٔؼ٘وْٛ ثٌُد٠ د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ ! ٝؽٚ آمٌ

 ك٢ ًًجح ؿجُذجً ث٤ٗز ٖٓش ُؼِْفظتٕ ثال ٝإٕ ًجٕ ٖٓ ثُْ،(١ثالصؾجٙ ثُضوّو٢ٓ ثُؼِٔجٕ)ٍػْ أٗٚ ٣ٔغَ 

 ال صقو٣جً ًٌ ٌَٕ ف ٝإٔ ٛيث ثٍ،٣ظ ػٜ٘ج ث٥ٕهػٞر ثُو٤ٓٞز أٝ ثُلٌٌ ثُو٤ٓٞألّذجح ال ٓؾجٍ ُِـُوث

ثٕ ًٓث٤ٗز ثُض٢ ٖٓش ك٢ ًًجدٚ كقْخ، دَ ٖٓ مالٍ دؼٞطٌٝفجصٚ ثُنجٙز ثُض٢ أُؼٍِْ ثالٓ٘ل

 .ث هذَ ه٤َِٙإ٢ُ

 

 



 

 ثُوطغ ثُٔيًًٞ د٤ٖ ٝأ، ّ ػ٠ِ ثُلَٚاثُوج١ٝػ٘وٓج ٣ؼٞه ثٌُٔء ٤ُضلق٘ ٛيث ثُضقو١ ثُؼِٔجٕ

ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ ..  كقْخصقو٣جًػوو٣جً ثُؼو٤ور ٝٗظجّ ثُق٤جر، ٣ؾو أٗٚ صقوِّ عوجك٢ ٕجَٓ ٤ُِٝ

كئ٢٘ٗ أ٤ٌٕ ٓ٘ٚ إ٠ُ ٗوطز ؽ٣ٌٛٞز ؛ ُغوجك٢ ٤ُِ ٓٞٝٞع دقغ٘ج ث٥ٕثثُقو٣ظ ك٢ ٛيث ثُضقو١

ّٚ ُِقو٣ظ فُٞهش ٕ ث ٝصٜٔو ك٢،ْٛ ٛيث ثُضقو١ ثُٖجَٓ أٝ صل٤ٌْ ٖٓ ٝؽٚفدوٝ ٣ًٌٝٝز ٍسٝثفور

 .ًهث ك٤ٔج ٗنّٙال٤ٓز ٝفوثإل ثُنجٗ دجُؼو٤ور١١ ثُؼِٔجٕهػٖ ًٙٞر ثُضـ

 

ٗجصٜج ثُٔنضَثإلّال٤ٓزر فثعنثٍ ّٞ ر ٝثهضٚجه ٣ًُؼز ٤ّٝجٓػذجهرٕٝٝ ػو٤ور  ّر،ف دلٌٝػٜج أٝ ٌٓ

ه٤٘٣ز ؽجءس ك٢ ثٌُضجح ث٣ٌٌُْ ٝٗطوش - ٝعٞثدضٜج - ٝٓ٘طِوجصٜجأُٜٙٞج .. عٓجٝصٌد٤ز ٝأمالم ٝثؽش

ِٙز (٣ٖثُو)ٕ ثً، أ ٖٓ مالٍ ثُطٌؿ ثُؼِٔج٢ٗ، ثُٔ٘وٍٞ أٝ ثُْٔضغكٜٔ٘جٝف٤ٖ .ر ثُٔطٌٜرـّ ُٕدٜج ثٍ

، أٝ ال صضؼوىق٤جصٚ ثُٖن٤ٚز ثُٔضٔغِز ك٢ ُإلْٗجًٕصٚ ال صضؼوٟ ثُذؼو ثُلٌه١ اًٝف٤ز، ٝإٔ هث

أٝ ًتٗ٘ج دؼذجًر  (ثُو٣ٖ)ٓقَ  (ثُؼو٤ور)كٌتٗ٘جٝٝؼ٘ج ك٢ ٛيٙ ثُقجٍ .. ٟػالهضٚ ٓغ ًدّٚ ّذقجٗٚ ٝصؼجٍ

أٝ َُٗ٘ج دٔلّٜٞ  (ثُؼو٤ور) ػ٠ِ(ه٣ٖ)، ٤ُِٝ أ١ ثإلّالّأٝ ، (ثإلّال٢ٓثُو٣ٖ )ّٛٞ فهٌٚٗجّ: أهم

 ! ثُؼو٤ور ٝفوٛج، ػِىجٌُؿْ ٖٓ إٔ ثُؼو٤ور صٔغَ هجػور ثُغوجكز ٝأّجّٜج ث٤ٌُٖٟٔثإلّالّ ثُٖجَٓ إٍ

أٝ ثُو٣ٖ دٜيث ثُٔلّٜٞ -  (ثُؼو٤ور) ػ٘ٚ د٤ٖطدن ثُي١ ٗضقوُْجٝ أّجُ أٝ ٓ٘طِن ثُلَٚ ثٙىث ٙٝ

ال٤ٓز صوّٞ ُ ثُٖن٤ٚز ثإلٕإىث صيًٌٗج أف. ٣ز ثُْجدوزفهجطًثٍٗثس ٝثُؼ٘جـّ ً ثٌُٕٔٞا ٝد٤ٖ ّج-ثُؾو٣و

 ١ثُؼِٔجٕه١ صـثٍ أ٤ًٕق ػِٔ٘ج ؛را٤ًُٞز ثٌُٔجف٣ُو٤ز أٝ ثٍحًٝصٜج ثُض٠ٗ أٝ صؼو ،هجكزثإلّال٤ٓزطدجٍ

ٛج اه َُٔـّ  ثألٌٓ ثُي١ ٓٚ؛هجك٢ط ثٍٓقضٞثٛجال٤ٓز ٣ُٖٓز ثإلٕٗلٍ صل٣ٌؾ ثٟع إٍمهجك٢ أّهٟ ك٢ ثُٞثطثٍ

ٖٓ -ر ثألًٝٝد٤ز دلٌٝػٜج ثُٔنضِلز ثُْجدوز فهجط ٢ٛٝ ثٍ،ٓز ك٤ؼجُْ ث٤ُّٞاهجك٤ز ثُوجطٟٝ ثُ٘ٔجىػ ثٍمدت

ٟ ٝٛيث ٛٞ أّجُ ثُضـٌح أٝ ثُضـ٣ٌذجُي١ ؽجءس دٚ ثُوػٞر إٍ- ُلإ.. ٕصٚجهٝإػالّ ٝصٌد٤ز ٝهجٗٞمث

:  أٝ ٤ٞٗق،ك٘وٍٞ.. ٙ ثُظجٌٛر أدؼو ٖٓ ىُيىدَ ٗيٛخ ك٤ضؼ٤َِ ٙ! ! ثُؼِٔج٤ٗز أٝ ٠ٖٓ ك٢ ًًجدٜج

إٕ ٛيث ثَُٔءؽجء ًيُي أٝ ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ، ٖٓ مالٍ ثًصذجٟ ٛيث ثُ٘ٔٞىػ ثُغوجك٤٘لْٚ دجُؼِٔج٤ٗز 

 أٝ ُهكؼ٘ج ك٢ ،أ١ ًتٗ٘ج ِٟذ٘جثُ٘ٔٞىػ ثُغوجك٢ ثألًٝٝد٢. . ثألًٝٝد٤ز، ثُض٢ صْ ٗوِٜج أٝ ثُضذ٤ٌٖ دٜج 

ك٢  (ٜٓ٘جؽٚ) أٝ ٖٓ ف٤ظ ،(ثُق٤جر)ٟ  ٖٝٓ ف٤ظ ٗظٌصٚ إٍ،(ثُو٣ٖٟ)ٖٓ ف٤ظ ٗظٌصٚ إٍ.. ٓ٘جمٚ

 !ثُق٤جر

 

 

 

 



 

 

 

 

. أٝ ٝهؼش ك٤ٚ،ٕ ثُضقو١ ثُي١ هجهصٚ ثُؼِٔج٤ٗز ك٢ ٝؽٜجُؼو٤ور ثإلّال٤ٓزعفو٣ظ ٍ ثٟٗج إٍٍٙ ٕٗٝ

 :ٍ ثُ٘وطض٤ٖ ثُضج٤ُض٤ٖالٝىُي ٖٓ ك

 

ّ ك٢ إهجٓز ٗظجّ ف٤جصْٜ ٣ٙ٘قنّ ِّٝذش ثَُْٔ،ُطجٗٚ ثُغوجك٢ُّ ّالس ثإلٍعث٤ٗز ٗجّ إٔ ثُؼَ:ثأل٠ُٝ

ٖٓ -  أٝٝق٘ج ًٔج- ٝهو ٝهؼش ٛيٙ ثُٔ٘جٍػز ! ٣ًؼز ٜٝٓ٘ؾق٤جرٓٙ ػو٤ور ٝف، دٞٗثًُإلّالّٝكن

فٟٞ فثٍع أٝ ّ،صِق كٌٝػٜجٓل٤٘٣ز ُِغوجكز ثإلّال٤ٓز ك٢ ُوث٤ٗز ٓغ ثألٍٙٞ ثُؼِْٝجثًمالٍ صغ

أ١ - دـٜ ثُ٘ظٌ ػٖ ٓٞهلٜج : ًجٕ ك٢ ّٝؼ٘ج إٔ ٤ٞٗقهوٝ! ًٝعفُٜيٙ ثٍ (٢ّٓالثإل)ثُو٢٘٣ 

دَ دجس .. ِّذ٤جً ف دجس ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔطجف مىث ثُُٔٞٙٞالإٔ ! ٖٓ ه٤ٞز ثُؼو٤ور ٝثإل٣ٔجٕ- ثُؼِٔج٤ٗز 

ثُض٤ؾجءس -ٓجصٜج ٝصٞثدؼٜج ثُغوجك٤ز ٍه٣ز، ألٕ ٛيٙ ثُؼو٤ور ُٜج ْٓضَا٣ٝز ثُؼوجٍٍٙصقو٣جًفو٤و٤جً ٣ٌَٖ 

هكغ دتد٘جء ثألٓز ثإلّال٤ٓز إ٠ُ ١ىٙ ثُؼو٤ور ٤ِّٔز ّٞفٙٝدوجء - ٛجا٤ٗز ُٔقجًدضٜج ٝإهٚجُٔجثُغ

ر أٝ ه ػ٠ِ ثُؼو٢هٝثٕ ثُغّضضذغثألٌٓ ثُي١ ث! ّال ُ٘ظجٓجإلُثً ٓجٍ ٠ٔٗ ف٤جصْٜ ًِّْٜٝٞ ٝكنىثّش

ثس ثُض٤ٌٖي ثُض٢ ػٌكضٜج ف٣غ كِِؽٍْ ال ٖٓ ك،ثٙ آعج٣٠ًُز عف أٝثُضغ،ثُض٤ٌٖي ك٤ٜج

 أعذضش ًَ ه ٝم-إٕ ٙقجُضؼذ٤ٌ -كٜج ثألًٝٝد٤ٕٞ مالٍ ثُغًٞر ثُؼِٔج٤ٗز ًثُغوجكزثألًٝٝد٤ز، أٝ ع

 فض٠ ٗقٞ ثُؼو٤ور (ف٤جه٣ز)ىٙ ثُقو٤وز، كِْ صٌٖ ٙثُ٘ٔجىػ ثُؼِٔج٤ٗز ثُض٢ كٌٝش ػ٠ِ ثُؼجُْ ثإلّال٢ٓ

 .١ ػ٘و ث٤ُِْٖٔٔٗى ثُٖلٝ ٝثَُْ،ًه١فثٍثه مسثُٖن٤ٚز أٝ ثالع

 

 هػجصٜج ٖٓ ه  ػٖرأٝ ثألم٤ٌٙضٜج ثُقو٤و٤ز ال أٝ ك، ثُؼِٔج٤ٗز(كقٟٞ) ك٢ٜ إٔ :أٓج ثُ٘وطز ثُغج٤ٗز

 ُِضٖجدٚ د٤ٖ صقو٤وجً  ُِٔٔجعِز أٝ إ٣وجػجً ثألٌٓ ع أد٘جء ثألٓز ثُؼٌد٤ز ثإلّال٤ٓز، ال صؼوٝ إٔ صٌٞٗل٢ ٝثم

ُٜٝيث ! ًٗج إ٤ُٚٓ ثُضـ٣ٌخ ثُي١ أ(ًٙٞر) أ١ صقو٤ن ،ثُٔؾضٔؼجس ثإلّال٤ٓزٝثألًٝٝد٤ز

ٌّ ٖٓ ْٓجةَ ثُؼو٤ور ثُلٌه٣ز ٝثًُِْٞجُٖل ٙ أٝ ٗكئٗجُٔؾضٔؼجس ثألًٝٝد٤ز هو صوذَ ٝصو ٌّ ١ ٓج ال ٣و

دٕٞ- ٣وذَ دٚ ثُؼِٔج٤ٕٗٞ ثُٔضـٌدٕٞ  ٌّ  ثٌُٔأر إٔ ػ٠ِ كال ٤ٌٝ ، ك٤جُٔؾضٔؼجس ثإلّال٤ٓز-ٝثُٔـ

 ،صِذِ ك٢ أًٝٝدز ٓج صٖجء

 

 

 



 

 

 ك٢ ً أًضخ ٛيثٝد٤ٖ ٣و١ مخ! ثُقؾجحَٗع ٖٓ ث٤ُِْٖٔٔ ال ٣وذِٕٞ ٜٓ٘ج دـ٤ٌ ٕٗجُؼِٔج٢٤ُٗٝي

 ثًصوثءثُقؾجح هو صؼّوٟ ثُؼَٔ دٚ ثإلهثًثس ع ١ٖٔ٣ثُي108إٕ ثًُٖٔ٘ٞ ًهْ )ر ٣وٍٞ فف٢ٗ

 ك٢ ( ص٣َٔوجُقؾجح ك٢ ثُٖٞثًع ٖٓ ٌٟف ٤ٖ٤ِٓجس ثُقَح ثُقجًْٟ إٍثألٌٓه ٤َُٚ ٙٝثُٔؼج

 . ثُٔؾجٍ ألًغٌ ٖٓ ٛيٙ ثإلٕجًر ك٢ ٛيث ثُٔوجّ عٝال ٣ضِ! ًد٢ُغح ثؿٌدؼٜ هٝالُْ

 

ثُو٤ٓٞز ٝثُؼِٔج٤ٗز، ُٔجٙؼخ ػ٤ِ٘ج ٓالفظز ،ًرٓ ك٢ ٛيٙ ثُضقو٣جس ؿ٤ٌ ثُٔذجأم٤ٌثً ٗج ً ٗعٝإىث

أٝ ُالفظ٘ج ٓوٟ ثٌٟثه ٗؾجؿ !  ٣ٞٛز ثألٓزٕإٔ ثُٔو ثُي١ صٔضؼش دٚ دؼٜ ثُٞهش أمي دجالٗقْجًع

 ً ثٌُؿْ ٖٓ دؼٜ ثُٔظج٠ُٙع، ١ ثُي١ صؼٌٝش ُُٚهجٍٛيٙ ث٣ُٜٞز ك٢ ثٓضقجٗجُضقو١ ث

 ..ىٙ ث٣ُٜٞزٙثُِْذ٤زثُٚجمذز ثُض٢ ٓج صَثٍ صؼٍَ ٝؽٚ 

 

 صِي ث٤ُٚقجس ٖٓؿْ ٌُػِىج..  إٔ صقَ ٓقَ ثُو٣ٖعُْٝ صْض٠، ٤ٓٝز ُْ صـٖ ػٖ ثُؼو٤ورم كجٍ -

 ٝفو٤وز عٝثُض٢ ُٝوس ٤ٓضز ك٢ ثُٞثم! ثً ٣غ٤ّٓٝز ػم ٖٓ ٛيث ثُؾَٜ دجُو٣٘ٞثٍىجإلٕلجمثُض٢ صوػٞ إٍ

أ ٖٓ ثَُٗوهز ٝثإلُقجه ُْ ٣٘ؾـ دؼْٜٞ ك٢ دٌ ثُو٤ٓٞز ثُض٢ سٕإُ٘ج مٝال ٗذؼو إىث. ثألٌٓ

 ُُ ٙ دٚ ٣ٞٛز ثألٓزٓجًَُِـٍّ ثصنجىٛج ّٞ ٤ٓٝز مػ٘تٕ ثٍال ًكٜ!  ه٤ٜٔج١ٟء إٍُ ١ٝ،ٗوهز ٝثإلُقجه ٣ٖ

َؽغَ ) ٖٓ أٝٝجع ثُنِنٝٝؼجً  أٝ ٖٓ ف٤ظ ًٜٞٗج ،ثٙدطذ٤ؼش ْْ ثـَٕ ـٍْ َٝ ُؼٞدجً ًُ ُٕ َٝ ََ ـَ م  ًَ عَ ـَ  ُِشدَجةِ (ٝثـُ فث
(1)

 ال 

 ؛ثٙأٓج ثهضٌثٜٗج دجُٔيثٛخ ثُض٢ إٌٔٗجإ٢ُ! ٛ ٓؼٜجثًث أٝ صضغٙٝال ص٘جهٜ. ٣ٝزٙ ُٜيٛجٍصقو٣جً صٌَٖ 

 كئٕ دؼٜٞيٙ ثُٔيثٛخ، ٝأػ٢٘ دٚ ؛ٍ ٛيث ثالهضٌثٕٓظكؼ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ ٟذ٤ؼضٜج ال صْضَِّ 

ث ك٢ ٛيث ًًْٕٓ أ..  ٝهُٝزه٣٘جً أٝ ،  ٝٗظجٓجً كٌٌثً هو ّو٠ ٝمٌػ ٖٓ ٗطجم ثُضج٣ًل،، ٣زُثُٔجًى

 .ثُذقظ

 

 

ر فصَٓلى٣ٌ ٝأّذجح ٓؼجٓز صقش ػ٘ج٣ٖٝ ٕض٠،ٝحاأٓج ثُؼِٔج٤ٗز ثُض٢ ٓج صَثٍ ثُوػٞر إ٤ُٜج هج- 

 كئٕ.. ٣ز ٝعوجك٤ز٣ُُجهثم٤ِز ٝمجًؽ٤ز، ٝ

 

 

 

 .13ثس، ُقؾٌث (ث)

 



 

 

 

 ثٌُؿْ ػ٠ِ.. ثٙث ثُوذ٤ـ ك٢ ثُؼجُْ ثإلّال٢ٓ ُْ ٣٘ؾـ ك٢ إملجء ٣ٞٛز ثألٓز أٝ ك٤جُضؼل٤ز ػ٢ِٛٚٝػ

ُٜج ٖٓ ثُٞؼق ٝثُضَٔم الٝٓج ثًض٘ق ثألٓز ك.. ُٜج ثُض٢ أػط٤شؽوثً ٖٓ ٛيٙ ثُلٌٙز ثُط٣ِٞز 

ٝهو . ١ ٝثُظِٔجالؽضٔجػ٢ُٝثالّضالدجُقٞج١ً، ٝٓج ٝهغ ػ٤ِٜج ٝػجٗش ٓ٘ٚ ٖٓ ثالّضذوثه ث٤ُْج

ح،صٔغَ ٛيث ثُٞؽٚ ثُوذ٤ـ ُِؼِٔج٤ٗز، ًٔج دْط٘ج ك٤ٚ ثُوٍٞ ك٤وًثّز أمٌٟ ٌّ  ، ك٢ ثُضـ٣ٌخ ٝثُضـ

ك٤ز ٝص٣ٌٌِ ثُضنِقاٝك٢ ثُضؾجٍٝ ٝثُؼوٝثٕ، ٝك٤جُطج
(1)

 دَ صٔغَ ٛيث ثُٞؽٚ دجمضٚجً ٕو٣و ك٢ !

ُش ثُؼِٔج٤ٗز ٝهػش إ٤ُٜجٝثُض٢ دجصش صقَٔ ـّ  ثُض٢ ٓظ-٣ز أٝ ثُوًج٤٘٤ًز ً ثُو٠-ًٞٗجُوُٝز ثُقو٣غز 

ٕ ُألٓز ) ٝهؼش ك٢ثإلًٛجح،ػ٤ِٜج ٕؼٞح ثألٓز دْطٞر  ّٞ ص٘جهٜ ٓغ ثُو٣ٖ ثالؽضٔجػ٢ ثٌُٔ

 ػ٠ِ فو صؼذ٤ٌ ثُذجفظ ثُق٤ٚق ٢ّؽضٔجع ث٤ُْجُالُ ُٔؤُالّ دٞٙلٜجُ أ١ ثإل،(ٝثُوُٝز

.. ١ُع ث٤ُْجٓجؽشِّال ٛٞثُٔؤُ-ّالك٢ ثإلُ- ثُو٣ٖ ): ٣وٍٞ ثُوًضًٞ ؿ٤ِٕٞ. ثٕ ؿ٤ِٕٞٙثألّضجىدٌ

ع دوٍ ثُنٞٞع ُِوُٝز ٝثُٖٔجًًز ك٢ ػذجهر ٓج ً ٓج أٙذـ ثالٕضٌثى ك٢ ثُؼو٤ور أّجّٜيث ثالؽشهدن

ث ُٚ ثُٔؾضٔؼجس ثُؼٌد٤ز ثإلّال٤ٓزؽغٟإٕ ثٗضوجٍ ثُوُٝز ثُقو٣غز ٖٓ أًٝٝدز إٍ): ٤ٞ٣ٝق(ثُِْطز

 عُوُٝز ثُقو٣غز ك٢ ص٘جهٜ ّهث ٌُِٝؿ ثُو٣ٌٜز ٝثألؽ٘ذ٤ز دق٤ظ ٗؼًَٝٓثً ثػ٤ز، ّح ػالأهثر ثّش

ٕ ُألٓز ٝثُوُٝزٓجثُو٣ٖ ثالؽش ّٞ (ػ٢ ثٌُٔ
(2)
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