ْص احلٛاز االضرتاتٝجَ ٞع زٝ٥ظ املهتب ايطٝاض ٞحلسن ١املكا ١َٚاالضالَ١ٝ
محاع خايد َػعٌ َع "ايطب "ٌٝاألزدْ١ٝ
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ٖ ٞدٛي ١يف ؾهض ايضدٌ ايش ٟتٛىل َغٚ٪ي ١ٝايكٝار ٠يف ٚاسز َٔ ٠أؽٗض سضن ١املكا١َٚ
املعافض.٠
َٓش عاّ  1996ؽػٌ خايز َؾعٌ َٛقع صٝ٥ػ املهتب ايغٝاع ٞؿضن ١املكا ١َٚاٱع١َٝ٬
(محاؼ)ٚ ،ؽٗزت تًو ايغٓٛات أسزاثا نبرلٚ ،٠ؼزٜات دغاَا ..ؾُٔ أقضب َٓ٘ إىل عكٌ
(محاؼ) َٔٚ ،ا٭قزص َٓ٘ عً ٢ايتعبرل عٔ ص٩اٖا ٚؾهضٖا ايغٝاعٞ؟
عًَ ٢زاص مخػ عاعات َتق٬ت ساٚيٓا ايػٛل يف عكٌ ايضدٌٚ ،يف ؾهض اؿضن ١اييت ٜكٛر؛
طضسٓا أعٚ ،١َُٗ ١ً٦أخض ٣رقٝكٚ ،١ثايج ١عً ٢رصد ١عاي َٔ ١ٝاؿغاع.١ٝ
عٓز ايغ٪اٍ عٔ أسز املًؿات ايؾا٥ه ١قًٓا :يو اؿض ١ٜيف اٱداب ١أ ٚا٫عتشاص ،ؾٓشٔ ْزصى
سغاع ١ٝاملٛمٛعٚ ،أْ٘ ٜٓط ٟٛعً ٢نجرل َٔ اؿضز؛ يهٓ٘ صرٸ عً ٢ايؿٛص ٚر ٕٚتضرر :عًٛا َا
بزا يهِ مبطًل اؿض ،١ٜؾأْا أ َٔٚبإٔ اؿضنات اييت ؼذلّ ْؿغٗا ٚؽعبٗا ٚأَتٗا متتًو دضأ٠
َقاصستِٗ بهٌ اؿكا٥لٚ ،بإٔ تٛمح ْؿغٗا َٛٚاقؿٗا إطا ٤نٌ ايكناٜا ،ست ٢تًو اييت تبزٚ
قضد ،١ؾًٝػ مثَ ١هإ يًػُٛض سني ٜتعًل ا٭َض بايؿهض ايغٝاع ٞيًشضنات.
ؽذاع ١ايضدٌ ٚفضاست٘ ؽذعتٓا عً ٢إخضاز نٌ َا يف دعبتٓا؛ ٚبزٚص ٙؼزخ بتزؾل
ٚتغًغٌ نؾـ عٔ إٔ ا٭َٛص ٚامش ١يف عكً٘ ،سامض ٠يف ؾهض ٫ ،ٙوتاز دٗزا أ ٚعٓتا
٫عتزعاٗ٥ا.
عأيٓا ٙعٔ ؾًغؿ( ١محاؼ) ٚصٜ٩تٗا يًتشضٜض؛ عٔ رٚص «ايؿًغطٝين» »ٚايعضب»ٚ »ٞاٱع»َٞ٬
»ٚاٱْغاْ »ٞيف َعاري ١ايتشضٜضٚ ،عٔ َز ٣تأثض تًو ايض ١ٜ٩بٛاقع اْ٫كغاّ ٚايتذظٚ ١٥ايتؿهو
ايش ُٜٔٝٗ ٟعً ٢ايٛاقع ايعضب.ٞ
ٚعأيٓا ٙعٔ َٛقع (محاؼ) َٔ ا٫فطؿاؾات ايغارٖ ٠ش ٙا٭ٜاّٚ ،عٔ اعتؾضاؾ٘ ملغتكبٌ
املٓطك ١يًغٓٛات ايكارَٚ ،١عٔ استُا٫ت اؿضبَٚ ،غتكبٌ املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝاملأط.ّٚ
ثِ اْتكًٓا إىل ًَـ «ٚاقع »١ٝمحاؼَٚ ،غاس ١املضٚ ١ْٚايجٛابت يزٜٗا ..أ ٜٔتبزأ ٚأ ٜٔتٓتٗٞ؟
 ٌٖٚتقزص عٔ قضاص ساتٚ ٞقضاَ ٠٤غبك ،١أّ تأت ٞؼت ٚطأ ٠اينػٛط ٚأثكاٍ ايٛاقع؟ َٚا
َٛقـ محاؼ َٔ ا٫عذلاف ايكاْٚ ْٞٛا٫عذلاف ايٛاقع ٌٖٚ ،ٞمتاٜظ بُٗٓٝا؟
َؾعٌ ايش ٟنإ وا ٍٚػٓب اٱنجاص َٔ اعتدزاّ نًُ( ١محاؼ) ،صغب ١باـضٚز َٔ ايشات ٞإىل
ايٛطين ٚايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬بٌ ٚاٱْغاْ ،ٞأنز إٔ اؿضن ١نايها ٔ٥اؿٜٚ ُٜٛٓ ٞتطٛصٚ ،أْٗا ٫
تذلرر يف تكز ِٜا٫عتشكاقات ايغٝاع ١ٝيهٌ َضسً.١
عأيٓا ٙعٔ ْعض ٠محاؼ يًُضأٚ ،٠يزٚصٖا يف َٝزإ املكاٚ ١َٚايغٝاعٚ ،١نٝـ تٓعض إىل
املغٝشٝني ٌٖٚ ،تكا ّٚاٱعضاًٝٝ٥ني ٭ِْٗ ٜٛٗر أّ يه ِْٗٛقتًني؟
دزي ١ٝايع٬ق ١بني محاؼ ٚاؿضن ١اٱع ١َٝ٬ايعامل ،١ٝناْت سامض ٠عً ٢بغاط ايبشح؛ َٔ
ٜغتؿٝز َٔ َٔ؟  َٔٚىزّ َٔ؟
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عأيٓاَ :اسا أماؾت ػضب ١محاؼ اؾٗار ٌٖٚ ،١ٜلشت يف تكز ِٜأمنٛسز خال مبٛاطاَ ٠ؾاصٜع
تعٌُ يف ايغاس ١اٱعٚ ١َٝ٬تغتدزّ ايك ٠ٛايعغهضٚ ،١ٜنٝـ تٓعض اؿضن ١إىل َغأي ١ايتغاٌٖ
يف إصاق ١ايزَا٤؟
ساٚيٓا َعضؾ ١إسا ناْت محاؼ َا تظاٍ تض ٣يف َٓعُ ١ايتشضٜض إطاصا َٚضدع ١ٝتقًح يتُجٌٝ
ايؾعب ايؿًغطٝين ٚيًتعبرل عٔ تطًعات٘ ٚيكٝار ٠ؾعً٘ ايٓناي ٌٖٚ ،ٞت َٔ٪اؿضن ١بايؾضان١
َع اٯخض ،ٜٔأّ تغع ٢يًٗٚ ١ُٓٝايتؿضرَٚ ،ا َٛقع ايع٬قات ايزٚي ١ٝيف ؾهضٖا ٚأٚيٜٛاتٗا؟
املًـ ا٭نجض سغاع ١ٝيف اؿٛاص ،تعًّل مبٛقـ محاؼ َٔ املؿاٚمات؛ ٌٖ تضؾض محاؼ
ايتؿاٚض َٔ سٝح املبزأ؟ ٚإسا مل ٜهٔ ايتؿاٚض َع ايعز ٚؾٌٗ ٜهَ ٕٛع ايقزٜل؟
اؾٛي ١املٛعع ١يف ؾهض ايضدٌ ٚؾهض اؿضن ،١تٓؾضٖا «ايغب »ٌٝعً ٢ث٬خ سًكات ٖٞٚ ،تؾهٌّ
اؾظ ٤ايجاْ َٔ ٞاؿٛاص َع َؾعٌ؛ سٝح ْؾض اؾظ ٤ا٭ٚ َٔ ٍٚايش ٟتٓا ٍٚاملغتذزات ايغٝاع١ٝ
قبٌ أٜاّ .ؾإىل اؿًك ١ا٭ٚىل:

أدض ٣اؿٛاص :عاطـ اؾ - ْٞ٫ٛمحظ ٠سُٛٝص
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َكا ١َٚأّ حتسٜس؟
* حسصت محاع عً ٢إٔ تصف ْفطٗا عٓد ايٓػأٚ ٠االْطالق ١بـ «املكا ،»١َٚفُٝا اختازت نثري
َٔ احلسنات إٔ تطًل عًْ ٢فطٗا ٚصف «ايتخسٜس» ،نٝف تتعاٌَ محاع َع ٖر ٙاملكازب١
مبفسداتٗا املتٓٛع ٌٖٚ ..١مث ١تٓاقض؟
 ايتغُ ١ٝباملكا ١َٚأ ٚايتشضٜض ٜ ٫عين ا٫قتقاص عً ٢أسز ا٭َضٜٔ؛ مبعٓ ٢إٔ غرلْا ٚفـْؿغ٘ بايتشضٜض ٭ٕ ايتشضٜض ٖ ٛاشلزفٚ ،مٔ أزلٓٝا أْؿغٓا باملكا ١َٚ٭ٕ املكا ٖٞ ١َٚايٛع١ًٝ؛
ٜٛ ٫ٚدز تٓاقض بني ايٛعٚ ١ًٝاشلزف.
ؾإسا ؼزثت َ ض ٠عٔ ايتشضٜض ؾأْت تتشزخ عٔ اشلزفٚ ،إسا ؼزثت عٔ املكا ١َٚؾأْت تتشزخ
عٔ ايٛع ١ًٝاييت ؼكل اشلزف ،ؾ ٬سضز إٔ ؽتاص ٖشا ايعٓٛإ أ ٚساى ،طاملا أْو يف مجٝع
ا٭سٛاٍ تعٌُ بايعٓٛاْني َعاً ،ؾأْت تكقز ايتشضٜض ٚٚعًٝتو املكا.١َٚ
عٓزَا ْؾأت «محاؼ» أٚاخض عاّ  7891يف ٚقت تضادع ؾ ٘ٝاـٝاص ايعغهضٚ ٟتؾتت ايبٓزق١ٝ
ايؿًغط ١ٝٓٝبعز عاّ  ،7891صمبا نإ ٖٓاى ساد ١يضر ا٫عتباص ـٝاص املكاٚ ١َٚايبٓزق،١ٝ
يهٔ يٝػ بز ٬ٜعٔ ايتشضٜض ٫ٚ ،عقض ايزٚص يف سزٚر مماصع ١املكا ١َٚر ٕٚايتشضٜض ،ؾػا١ٜ
َكاَٚتٓا ٖ ٞايتشضٜضٚ ،طضٜل ايتشضٜض ٖ ٛاملكاٚ ١َٚايقُٛر ٚاملٛادٗٚ ١ايتنشٝاتٚ ،أْت
تضانِ اٱلاطات يتقب يف ايٓٗا ١ٜيف َؾضٚع ؼضٜض ؽاٌَ؛ بايتاي ٫ ٞتٓاقض بني ٖشا ٚساى.
َٔ ْاس ١ٝأخض ،٣صمبا نإ ٖٓاى يف ؾذلات َع ١ٓٝسزٜح عٔ إٔ ٚادب ايؾعب ايؿًغطٝين ٖٛ
إبكا ٤دش ٠ٚايقضاع َتكزٸ ٠عدل املكا ،١َٚأ ٟإٔ ٖزف املكا ٖٛ ١َٚاعتٓظاف املؾضٚع ايقٗ،ْٞٛٝ
َٚؾاغًت٘ٚ ،إؾكار ٙا٭َٔ ٚا٫عتكضاصٚ ،سضٸ ا٭َ ١عً ٢املؾاصن ١يف املعضن١؛ ٖشا فشٝح ،يهٔ ٫
ٜعين إٔ َغٚ٪ي ١ٝايؾعب ايؿًغطٝين َٓشقض ٠يف ٖش ٙاملُٗ ١ؾكطٚ ،اييت قز ٜعبٻض عٓٗا بايًػ١
ايعغهض ١ٜبايقاعل إٕ فح ايتعبرل ،ؾايؾعب ايؿًغطٝين يٝػ فضر فاعل؛ ْعِ ٖ ٛفاعل َٔ
سٝح أْ٘ ٜؾعٌ املعضنَ ١ع ايقٗاٚ ١ٜٓوضٸض ا٭َ ١عًٗٝاٜ ٚ ،بك ٞايعز ٚيف ساي ١اعتٓظاف ،يهٔ
ايؾعب ايؿًغطٝين يف ايٛقت ْؿغ٘ طضف أعاؼ يف َؾضٚع ايتشضٜض ٚإْٗا ٤ا٫ست.ٍ٬
يشيو مٔ  ٫مقض أْؿغٓا يف َُٗ ١املكاٚ ١َٚاعتٓظاف ايعزٚ ،ٚإٕ نإ ٖشا دظ٤اً أعاعٝاً َٔ
َُٗتٓا ،إمنا أٜناً نطط يًتشضٜضْٚ ،عٌُ َٔ أدًْ٘ٛٚ ،ؾض نٌ َتطًبات٘ ،ظٗزْا نشضن،١
ٚظٗز ايؾعب ايؿًغطٝين ٚقٛا ٙاملٓامًٚ ،١ظٗز ا٭َ ١ايعضبٚ ١ٝاٱعٚ ١َٝ٬أسضاص ايعامل.
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محاع ٚزؤ ١ٜايتخسٜس ..بني اخلصٛص ١ٝايفًططٚ ١ٝٓٝايبعد ايعسبٚ ٞاإلضالَٞ
* َا املعادي ١اييت تتبٓاٖا محاع إلزلاش َعادي ١ايتخسٜس ٚإْٗا ٤االحتالٍ؛ ٚ َٔٚجْٗ ١عسنِ،
ٌٖ ميهٔ إزلاش َػسٚع ايتخسٜس ظٗد َٚكَٛات فًطط ١ٝٓٝمبعصٍ عٔ دٚز ٚغسان ١عسب ١ٝ؟
 َٓش ايبزا ١ٜنإ ٚامشا إٔ ايكن ١ٝايؿًغط ١ٝٓٝيٝغت فضاعا فضٸرا بني ايؿًغطٝٓٝنيٚاٱعضاًٝٝ٥ني ،بٌ فضاع ا٭ََ ١ع َؾضٚع فٗ ْٞٛٝاست٬ي ٞتٛععٜ ٞغتٗزف ا٭َ ١مبذُٛعٗا،
ٜ ٫ٚكتقض خطض ٙعً ٢ؾًغطني ٚسزٖا.
ٖشا ايؿِٗ نإ َٛمع اتؿام َٓش ٚقت َبهضٚ ،مل ٜهٔ مث ١ؽو أ ٚدزٍ س ٍٛطبٝعٖ ١شا
ايقضاع ٖٛٚ ،ايش ٟدعٌ ايز ٍٚايعضب ١ٝتزخٌ سضٚبٗا ا٭ٚىل َع ايهٝإ ايقٗ ٖٛٚ ،ْٞٛٝنشيو
ايش ٟرؾع نجرلا َٔ املتطٛعني ايعضب ٚاملغًُني يًُؾاصن ١بؿعاي ١ٝيف ايقضاع َع املؾضٚع
ايقٗ ْٞٛٝيف َضاسً٘ املتعزر.٠
يهٔ يٮعـ ،ؾإٕ ا٫مضاف يف ؾِٗ طبٝع ١ايقضاعٚ ،صغب ١ايبعض بايتدً ٞعٔ َغٚ٪يٝات٘ ،رؾع
باػا ٙتعظٜظ املٓطل ايكطض ٟاينٝل ايش ٟبزأ ٜطػ ٢يف ٚقت َتأخض عًْ ٢عض ٠بعض ا٭طضاف
ايضزل ١ٝايعضب ١ٝاييت تٖٛٸُت بأْٗا متًو ايتدؿـ َٔ أعبا ٤ايقضاع َع املؾضٚع ايقٗ.ْٞٛٝ
ٚؾُٝا بعز اْعهػ ا٭َض عً ٢ايغٝاع ١ايضزل ١ٝايؿًغط ،١ٝٓٝخاف ١سني ؼٛيت بٛفً١
قٝارتٗا عٔ املكا ١َٚباػا ٙخٝاص ايتغٚ ١ٜٛاملؿاٚماتَ ،عتكز ٠آْشاى إٔ بإَهاْٗا ا٫عتػٓا ٤عٔ
ايزعِ ٚاٱعٓار ايعضبٚ ٞاٱعَ َٞ٬ا راّ ايطضٜل بات عايها يًتعاٌَ بقٛصَ ٠باؽضَ ٠ع
«إعضاٚ »ٌٝ٥ايٜ٫ٛات املتشز ٠ا٭َضٜه ١ٝعدل خٝاص املؿاٚمات.
يف تًو ايًشع ١بزأ اؿزٜح ٜتعاىل عٔ اعتك٬ي ١ٝايكضاص ايؿًغطٝين ٚعٔ «ؾًغطٓ »١ايقضاع،
ٚتضٜٚر إٔ سيو ٜتٓاقض باينضٚصَ ٠ع ايعُل ايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬يًكنٚ ١ٝيًقضاع .سقٌ سيو
بايتظأَ َع ؽً ٞايكٝار ٠ايؿًغط ١ٝٓٝبايتزصٜر عٔ اـٝاص ايعغهض ، ٟخقٛفا بعز ادتٝاح
اؾٝؿ اٱعضا ًٞٝ٥يبرلٚت عاّ ٚ ،1982تٗذرل ايبٓزق ١ٝايؿًغط ١ٝٓٝإىل املٓايف ايعضب ،١ٝبٌ
ٚفٌ ا٭َض ٫سكاً إىل سز إع ٕ٬ايط٬م َع خٝاص ايهؿاح املغًح.
ٖشا ايتش ٍٛاـطرل يف َغاص ايقضاع ،نإ ي٘ اْعهاعات٘ اـطرل ٠عً ٢ايكن ١ٝايؿًغطٚ ١ٝٓٝعً٢
ايٛاقع ايعضبٚ ٞعًَٛ ٢ادٗ ١املؾضٚع ايقَٗٚ ،ْٞٛٝا طيٓا ْعاْ ٞست ٢ايًشع َٔ ١اٯثاص ايغًب١ٝ
شلشا ا٫مضاف يف بٛفً ١ايقضاعٚ .سني دا٤ت محاؼ ،أصارت تقشٝح اػا ٙايبٛفًَٚ ،١عاؾ١
ا٫مضاف اـطرل ايش ٟسقٌٚ ،صرٸ ا٫عتباص يًبعز ايعضبٚ ٞاٱع ،َٞ٬بٌ ٚاٱْغاْ ،ٞيًقضاع َع
ايهٝإ ايقٗ.ْٞٛٝ
ؾٓشٔ ْ َٔ٪بإٔ ايقضاع فضاع ا٭َٚ ،١يٝػ فضاع ايؾعب ايؿًغطٝين ٚسزَ ،ٙع املؾضٚع
ايقٗ ْٞٛٝايشٜ ٟؾهٌ ْكٝنا دشصٜا ملؾضٚع ا٭َٚ ١يٛدٛرٖا ٚملقاؿٗاَ ٖٛٚ ،ا هعٌ ا٭َ١
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طضؾاً أعاعٝاً يف ايقضاع ٚؽضٜها يف َؾضٚع املٛادٗ ٫ ،١فضر راعِ َٚغاْز ملكا ١َٚايؾعب
ايؿًغطٝينٖ .ش ٙقٓاع ١صاعد ١يزٜٓاٚ ،ععٓٝا َٚا طيٓا ْغع ٢يتعظٜظٖا يز ٣أَتٓا ،ؽعٛباً
ٚقٝارات ٚنباً ٚسضنات عٝاعٚ ،١ٝيتهضٜغٗا عًُٝاً يف ايجكاؾٚ ١املُاصعٚ ١املٛادٗٚ ١إراص٠
ايقضاع ،عً ٢قاعز ٠ايؾضان ١اييت صؾعٓاٖا َبهضاً نؾعاصْٚ ،غع ٢يذلمجتٗا أنجض إىل بضاَر عٌُ
َٓٗذٚ ١ٝرا٪َٚ ١ُ٥عغٚ ،١ٝيٝػ فضر ٖبات َٛزل ١ٝأ ٚعاطؿ ١ٝعابض ،٠ر ٕٚإٔ ٜعين سيو
إيػا ٤اـقٛف ١ٝايؿًغط ٫ٚ ،١ٝٓٝاصتٗإ ايكضاص ايؿًغطٝين ٭سز.
* يهٔ ٖٓاى َٔ ٜسّٚج إٔ ٖرا ايفِٗ يطبٝع ١ايصساع زمبا ًٜػ ٞاخلصٛص ١ٝايفًطط١ٝٓٝ؟
 أبزا ،يٝػ ٖٓاى أ ٟتٓاقض بني ايعُل ايعضبٚ ٞاٱعٚ َٞ٬اٱْغاْ ٞيًقضاع َع املؾضٚعايقٗ ْٞٛٝا٫ست٬يٚ ،ٞبني اـقٛف ١ٝايؿًغط .١ٝٓٝإمنا َٖ ٞك٫ٛت سا ٍٚايبعض يف ايغاس١
ايؿًغطَٚ ١ٝ ٓٝا طايٛا واٚيَٓ ٕٛش طَٔ إٔ ٜغٛٸقٛا َٔ خ٬شلا خٝاصاتِٗ ايغٝاع ١ٝاـاط١٦
اييت قارت ايٛمع ايؿًغطٝين ٚايقضاع َع املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝإىل َا مٔ ؾ ٘ٝاٯٕ َٔ ٚاقع
كتٌٸ ،.نُا عًُٛا عً ٢اعتدزاَٗا نػطا ٤يتقضؾِٗ بايكنٚ ١ٝقضاصاتٗا املقرل ١ٜنُا وً ٛشلِ
ٚبٗش ٙايقٛص ٠ايعبج ،١ٝطاعُني إٔ سيو وُ ٞايكضاص ايؿًغطٝين املغتكٌ ،بُٓٝا ٜؾٗز ايٛاقع
ايعًُ ٞاي ّٛٝإٔ ايكضاص ايؿًغطٝين عً ٢أٜز ِٜٗأفبح َتأثضاً إىل سز بعٝز بايتزخ٬ت ٚاينػٛط
ا٭َضٜهٚ ١ٝاٱعضا.١ًٝٝ٥
ٖٓاى أؾٗاّ خاط ١٦تٓؾأ بني اؿني ٚاٯخض .يف املامْ ٞؾأ ؾِٗ خاطٜ ٧ض ٣أْ٘ َا راّ ايقضاع
َع ايهٝإ ايقٗ ْٞٛٝعضبٝاً ٚإعَٝ٬اً ،ؾًٓٝتعض ايؿًغطَ ٕٛٝٓٝا عتؿعً٘ ايز ٍٚايعضب١ٝ
ٚدٛٝؽٗا ،باعتباصٖا ا٭قزص عً ٢املٛادٗ ١ايعغهضَ ١ٜع نٝإ َتغًح بإَهاْات نبرلَٚ ٠عظط
بزعِ رٚي ٞق٫ٚ .ٟٛسكاًْ ،ؾأ ؾِٗ خاط ٧آخض صنظ عً( ٢ؾًغطٓ )١ايقضاعٚ ،مدٸِ
اـقٛف ١ ٝايؿًغط ١ٝٓٝعً ٢سغاب ايبعز ايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬يًكنَ ،١ٝغٛغاً سيو بايتكقرل
ايعضبٚ ٞخش ٕ٫ايؿًغطٝٓٝني ٚاؽتػاٍ ايز ٍٚايعضب ١ٝبَُٗٗٛا ايكطضَٚ ،١ٜتُٖٛاً يف سات
ايٛقت ،أ ٚطاعُاً ،أْ٘ قارص مبؿضر ٙعً ٢إراص ٠ايقضاع ،خاف ١إٔ أرٚات ايقضاع يز ٜ٘مل تعز أنجض
َٔ املؿاٚمات َٚؾاصٜع ايتغٚ ١ٜٛطضم ايعٛافِ ايػضبٚ ١ٝيف َكزَتٗا ٚاؽٓطٔ.
َٔ داْبٓاْ ،ك ٍٛإٕ َٔ ايطبٝع ٞأٜ ٫كـ ايؾعب ايؿًغطٝين َٛقـ املضاقب ٚاملٓتعض يػرل،ٙ
٭ْ٘ يف عُل ايقضاع ٖٛٚ ،ا٭ٚىل بأرا ٤ايٛادبَٚ ،هاْ٘ ايطبٝع ٞراُ٥اً يف ايقؿٛف ا٭َاَ١ٝ
يًُٛادٗٚ ،١يف اـٓارم املتكزَ ١يًُعضنٖٚ .١هشا نإ ؽعبٓا طٛاٍ سٝات٘ ٚعًَ ٢ز ٣نٌ
َضاسٌ ايقضاع َبارصاً إىل املكاٚ ١َٚايٓناٍ ٚايتنش ١ٝبهٌ َا ميًو.
يف سات ايٛقت ،ؾإٕ ا٭َ ١بهٌ َهْٛاتٗاَ ،عٓ ١ٝغٛض ايقضاع َٔ َٓطًل ايؾضانٚ ١ايزؾاع عٔ
ايشات ٚاملقرل املؾذلى َٛ َٔ ٫ ،قع ايزاعِ ٚاملغاْز ؾكط .ؾُٛادٗ ١املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝيٝغت
دٗزا َٔ أدٌ ؾًغطني ؾشغب ،بٌ ٖ ٞيف سات ايٛقت رؾاع عٔ ا٭َْ ١ؿغٗا ،عٔ ساتٗا ٚٚدٛرٖا
َٚؾضٚعٗا اؿناص.ٟ
إساً ،ن ٬ايبعز ٜٔيًقضاع َِٗ ٚمضٚص ٫ٚ ،ٟتٓاقض بُٗٓٝاٜ ٫ٚ ،قح إٔ ٜطػ ٢أسزُٖا عً٢
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اٯخض ،أ ٚإٔ ٜه ٕٛعً ٢سغاب اٯخض ٫ٚ ،إٔ ٜندٸِ ٴبعٵزٷ عً ٢سغاب ٴبعٵزٺ ،٭ٕ َٔ ؽإٔ سيو إٔ
وزخ خً ٬يف املعاريٚ ،١يشيو ٫بز َٔ ٚمع ا٭َٛص يف ْقابٗا مُٔ ساي َٔ ١ايتٛاطٕ ٚايتهاٌَ
ٚايتعامز بني َا ٖ ٛؾًغطٝين َٚا ٖ ٛعضبٚ ٞإع .َٞ٬ؾَ ٬قًش ١يف املبايػ ١بتند ِٝايزٚص
ايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬بقٛص ٠تًػ ٞايزٚص ايؿًغطٝين ٚتزؾع ايبعض ي٬عتُار عً ٢اٯخضٚ ٜٔإعؿا٤
ْؿغ٘ َٔ ايٓٗٛض مبغٚ٪يٝات٘ ،نُا إٔ تند ِٝايبعز ايؿًغطٝين ٜؿكز ايقضاع طبٝعت٘ ٚأبعارٙ
اؿكٝكٜٚ ،١ٝعظي٘ عٔ عُك٘ ايعضبٚ ٞاٱع.َٞ٬
ايبعز ايعضبٚ ٞاٱعٚ َٞ٬اٱْغاْ َِٗ ٞيف ؾًغؿ ١محاؼ َٚؾضٚعٗا يًتشضٜضْ ٖٛٚ ،ابع َٔ
قٓاع ١ص اعد ١بإٔ املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝيٝػ َٓؿق ٬عٔ َؾاصٜع رٚي ١ٝأخض٣؛ َٖ ٛؾضٚع
ٚخٝاص غضب ٞيف َٛادٗ ١ا٭َٚ ١اعتٗزاف َؾضٚعٗا اؿناص ٟايٓٗنَ ٖٛٚ ،ٟٛا هعٌ املؾضٚع
ايقَٗ ْٞٛٝؾضٚعا عاملٝا ٫ ،قًٝاٚ .قز سشص أسز ايكار ٠ا٭ٚصٚبٝني َ٪خضا َٔ إٔ اْٗٝاص
«إعضاٜ »ٌٝ٥عين اْٗٝاص أٚصٚبا!
إسآًٖ ،اى يف ايعامل َٔ ٜؾعض بإٔ «إعضا »ٌٝ٥متجٌ صأؼ سضبت٘ يف املٓطكٚ ،١أْٗا دظَٔ ٤
َؾضٚع٘ يف َٛادٗ ١ا٭َٚ ١تطٜٛع املٓطكٚ ١ايغٝطض ٠عًٗٝا ٚعًَ ٢كزصاتٗا ،بايتاي ٞؾُٔ
ايطبٝع ٞإٔ ٜه ٕٛاملكابٌ يًُؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝباَتزارات٘ ايعاملَ ،١ٝؾضٚعاً عضبٝاً إعَٝ٬اً أٚ
َؾضٚعاً ؾًغطٝٓٝاً باَتزارات٘ ايعضبٚ ١ٝاٱعٚ ١َٝ٬اٱْغاْ ،١ٝأ ٟأْ٘ َؾضٚع عًَ ٢غت٣ٛ
ا٭َٚ ١يٝػ َؾضٚعاً قطضٜاً فضراً.
ٜناف إىل سيو إٔ ؾًغطني شلا خقٛف ١ٝاعتجٓا ١ٝ٥عٓز ا٭َ ١ايعضبَ –١ٝغًُني َٚغٝشٝني
– ٚعٓز ا٭َ ١اٱع ، ١َٝ٬عهِ تاصىٗا َٚهاْتٗا َٛٚقعٗا ايزٜين ٚاؾػضايف ٚا٫عذلاتٝذ.ٞ
ؾؿًغطنيٚ ،ايكزؼ غاف ٖٞ ،١قبً ١املغًُني ا٭ٚىل َٚغض ٣ايٓيب قُز فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ
َٚعضاد٘ ،ؾٗ ٞبٛاب ١ا٭صض إىل ايغُا ٖٞٚ ،٤أصض ايكزاعٚ ١ايدلنٚ ،١أصض ايضعٌ ٚايضعا٫ت،
َٗ ٖٞٚز املغٝح عٝغ ٢عً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغٚ .ّ٬ؾًغطني نشيو يٝغت عً ٢ؽ ّٛايعامل ايعضبٞ
ٚاٱع ،َٞ٬بٌ يف ايكًب َٓ٘  َٔٚايعامل ،يشيو َٔ ايطبٝع ٞبٌ اؿتُ ٞإٔ ٜه ٕٛشلشا ايقضاع
تأثرلات٘ ٚتؿاع٬ت٘ ايهبرلَ ٠ع احملٝط ايعضبٚ ٞاٱعٚ َٞ٬اٱْغاْ.ٞ
ٚمٔ يف سات ايٛقت يغٓا َع ػاٚط اـقٛف ١ٝايؿًغطْ ٫ٚ ،١ٝٓٝضاٖا ْكٝنا يًبعز ايعضبٞ
ٚا ٱع َٞ٬يًقضاع؛ ؾَٗ ٞغأي ١طبٝعٚ ١ٝشلا َدلصات إْغاْٚٚ ١ٝاقعٚ ١ٝر .١ٜٝٓيف املؿّٗٛ
اٱْغاْٚ ٞايٛاقع َٔ ،ٞايطبٝع ٞإٔ أ ٟؽعب ٜتعضض يعزٚإ أ ٚاست ٍ٬خاصد ،ٞؾإٕ ٚادب٘
أندل َٔ غرلَٚ ٙكزّ عً ٘ٝيف َٛادٖٗ ١شا ايعزٚإ؛ ٜٛ ٫ٚدز ؽعب يف ايزْٝا َُٗا ناْت
اَتزارات٘ ايز ١ ٜٝٓأ ٚايك ،١َٝٛميهٔ إٔ ٜعتُز عً ٢اٯخضٜٓٚ ٜٔغ ٢رٚص ،ٙؾزٚص ايؾعب
ايؿًغطٝين رٚص طًٝعٚ ٞأعاع ٞيف املعضن ٫ٚ ،١هٛط تعط ً٘ٝؼت أَ ١ٜدلصات ٫ٚ ،هٛط
اعتباصًَ ٙشكا بايزٚص ايعضبٚ ٞاٱع ٖٛ ،َٞ٬رٚص أفٚ ٌٝنبرل َٚتكزّٜ ،تهاٌَ َع ايزٚص
ايعضبٚ ٞاٱعٜ ٫ٚ َٞ٬تٓاقض َع٘.
أَا يف ايبعز ايزٜين ٚايؿكٗ ،ٞؾإْ٘ َت ٢استٌ ايعز ٚدظ٤ا َٔ أصض ا٭َ ،١ؾايٛادب عًِٖ َٔ ٢
يف ٖش ٙا٭صض ايزؾاع عٓٗا ،ثِ ٜتغع ايٛادب يٝؾٌُ َٔ ٚ ،ًِٜٗٝتتغع ايزا٥ض ٠ست ٢تؾٌُ نٌ
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ا٭َ١؛ ؾايكضب اؾػضايف ي٘ أُٖٝت٘ٚ ،نًُا اقذلبتٳ َٔ املضنظ طارت أُٖ ١ٝرٚصىٚ ،تناعؿت
َغٚ٪يٝاتو َٔٚ ،املضنظ بعز سيو متتز اؿًكات ٚتتغع ،ؾبعز اؿًك ١ايؿًغط ١ٝٓٝتهٕٛ
ا٭ٚي ١ٜٛيًشًك ١ايعضب ،١ٝؾاؿًك ١اٱع ،١َٝ٬ثِ اٱْغاْ.١ٝ
إساً ،ؾًغؿتٓا تك ّٛعً ٢أعاؼ تأنٝز أُٖ ١ٝايعُل ايعضبٚ ٞاٱعٚ َٞ٬اٱْغاْ ٞيًقضاعٚ ،يف سات
ايٛقت ْ٪نز عً ٢أُٖٚ ١ٝخقٛف ١ٝايزٚص ايؿًغطٝين يف أخش طَاّ املبارصٚ ٠ايقزاص ٠يف
املٛادٗٚ ١يف اـٓزم املتكزّ يًُعضنٜ ،١كاٜٚ ّٚنش ٞيف املٝزإ ،ثِ ٜطًب َٔ ا٭َ ١إٔ تؾاصن٘
َعضن ١ايتشضٜض.
يف ؾذل َٔ ٠ايؿذلات ،اعتكز ايبعض إٔ اختَٛ ٍ٬اط ٜٔايكٚ ،٣ٛاتغاع سذِ ايقضاع ٚاَتزار
أبعار ٙعاملٝاٚ ،تزاخً٘ َع أدٓزات ايػضب ٚايؾضم ،هعٌ ايؾعب ايؿًغطٝين عادظا عٔ ايقُٛر
يف املعضنٖٚ ،١شا ؾِٗ خاط .٧فشٝح إٔ ايؾعب ايؿًغطٝين ٜ ٫غتطٝع َٓؿضرا إٔ ٜتقز٣
٭عبا ٤املعضن ،١٭ْٗا نُا ْ٪نز راُ٥اً يٝغت َعضن ١قً ١ٝبٌ عامل ،١ٝيهٓ٘ ٜغتطٝع إٔ ٜبزأٖا
ٜٚتشٌُ َغٚ٪يٝاتٗا ،نُا ؾعٌ سيو ب ؿنٌ اهلل عظٸ ٚدٌٸ راُ٥اًٚ ،إٔ ٜقُز ٜٚقدل بٌ ٜٚتعًُل يف
َٝزإ املٛادٗٚ ،١إٔ ٜغتٓظف املؾضٚع ايقٜٗٚ ْٞٛٝقاصع٘ يف نٌ املٝارٚ ٜٔبهٌ ايٛعاٌ٥
املتاسٜٚ ،١تُغو بهٌ سكٛق٘ ٖٛ .ؽعب عع ِٝيز ٜ٘تقُٚ ِٝإصار ٠عايٚ ١ٝقزصٖ ٠ا ١ً٥عً٢
ايعطاٚ ٤تكز ِٜايتنشٝات ،يهٔ  ٫هٛط إٔ ٜذلى ٚسز ٙيف عاس ١املٛادٖٗٚ ،١شا ٜ ٫تٓاقض َع
اعتك٬ي ١ٝايكضاص ايؿًغطٝينٜ ٫ٚ ،عين ايتػٛٸٍ عً ٢اـقٛف ١ٝايؿًغط ،١ٝٓٝعً ٢ايعهػ َٔ
سيو ،ؾإٕ املؾاصن ١ايعضبٚ ١ٝاٱع ١َٝ٬يف املعضن ١تعظط ق ٠ٛايكضاص ايؿًغطٝين  ٫ٚتنعؿ٘؛ ٭ْٗا
ػعً٘ غرل خامع ي٬بتظاط اٱعضاٚ ًٞٝ٥ا٭َضٜه ،ٞأَا سني ٜذلى ايؿًغطٝين ٚسز ٙمبعظٍ عٔ
عُك٘ ايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬ؾإٕ ايكضاص ايؿًغطٝين ٜتعضض يًدطضٜٚ ،ه ٕٛخامعا يًنػط
ٚا٫بتظاط ا٭دٓيب بٌ ٚاملعار ٟنُا ٖٚ ٛاقع اي ّٛٝيٮعـ.
* يهٔ زؤٜتهِ ملػسٚع ايتخسٜس ٚيًػسان ١بني «ايفًططٝين» »ٚايعسب»ٚ »ٞاإلضالَ ،»ٞتٓاقض
ايٛاقع احلاي ٞاير ٟتٗ ُٔٝعً ٘ٝايكطسٜات ٚاالسلٝاشات ايضٝك ١عً ٢اَتداد ايطاح١
ايعسب ..١ٝنٝف ميهٓهِ ايتٛفٝل بني ٖر ٙايسؤٚ ١ٜبني حاي ١ايتفطذ ٚايتفهو ٚايكطسَٓٚ ١ٜطل
«ايًِٗ ْفط»ٞ؟
 املٓطل ٚايعكٌ ٜكتنٝإ إٔ ْٓكٌ ايٓاؼ َٔ ٚاقعِٗ ايكا ِ٥إىل ايٛاقع املٓؾٛر .ؾِٗ ايٛاقعمضٚصٚ ٟخط ٠ٛأعاعٚ ،١ٝمٔ ْزصن٘ دٝزاً ْ ٫ٚتذاًٖ٘ٚ ،يهٔ ْ ٫غتغًِ ي٘ ،إمنا ْٓٗض ب٘
بايتزصٜر يٓقٌ إىل املبتػٚ ٢املٓؾٛر.
مٔ ْزصى َعطٝات ايٛاقع ٚايعٛا٥ل اييت ت٪ثض ؾٚ ،٘ٝخاف ١طػٝإ ايكطضٚ ١ٜايتؿهو يف
ايغٝاع ١ايعضب ١ٝبؾهٌ عاّٚ ،أسٝاْاً يٮعـ ؼا ٍٚبعض ايٓعِ إٔ ت٪ثض عًباً عً ٢املظاز
ايؾعيب يتأخش ٙإىل َٓطكٗا ايكطضَ ، ،ٟع إٔ ٖشا املظاز ايؾعيب أنجض تعاؾٝاً يف َغأي ١ايكطض١ٜ
ٚأٚيٜٛاتٗا اينٝك َٔ ١املظاز ايضزل ،ٞيهٔ أسٝاْاً تغتػٌ أسزاخ ٚظضٚف َع ١ٓٝيتػش ١ٜبعض
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ايٓظعات ايكطض ١ٜيف ايتؿهرل ٚاٖ٫تُاّٖٚ ،شا تؿهرل خاط ،٧خاف ١سني ْض ٣ايعامل ايّٛٝ
ٜتذاٚط ايكطضٜات بٌ ٚايكَٝٛات باػا ٙبٓا ٤ايتهت٬ت ايهبرل ،٠نُا يف أٚصٚبا ٚغرلٖا.
أسز َؾه٬تٓا اي٬ؾت ١يًٓعض نأَ ،١أْٓا ْغتدزّ بغضع ١نبرل ٠أسزخ املٛر٬ٜت ؾُٝا ٜتعًل
با٭ؾهاص ايغًبٚ ١ٝاملُاصعات اشلاَؾٚ ١ٝايغًع ا٫عتٗ٬ن ،١ٝيهٔ سني ٜتعًل ا٭َض بايكناٜا
اؾٖٛضٚ ١ٜبتذاصب ايؾعٛب ٚا٭َِ ٚخدلاتٗا ٚلاساتٗا َٚؾاصٜعٗا اٱهاب ،١ٝؾإْٓا ًْتكط
ا٭ؾهاص َتأخضٚ ،ٜٔصمبا ًْ ٫تكطٗا .ايعامل ايٚ ،ّٛٝيف ظٌ ا٫قتقار ايعابض يًكاصاتٚ ،اٱعّ٬
ٚايؿنا ٤املؿتٛحٚ ،عامل ايؿناٝ٥ات ٚاٱْذلْتٚ ،ا٫تقا٫ت ٚاملٛاف٬ت ايغضٜعٚ ،١ايتزاخٌ
ٚايتأثرل املتبارٍ عهِ سيو ،أفبح ايعامل ٜٓظع م ٛايتهت٬ت ايهدلٚ ،٣إىل ايتؿهرل ٚايتدطٝط
عًَ ٢غت ٣ٛايكاصات ٚا٭َِ ٚيٝػ عً ٢املغت ٣ٛايكطضٚ ٟاحملً ،ٞإ ٫أْٓا َا طيٓا َتدًؿني عٔ
ا٭خش بشيو أ ٚبط٦ٝني ،عًُاً بأْٓا يغٓا يف ساد ١إىل اْتعاص مناسز اٯخض ،ٜٔؾًزٜٓا ٖٜٛتٓا
ٚثكاؾتٓا ٚإصثٓا اؿناص ٟيف ٖشا اجملآٍْ ،طًل َٓ٘ ْٚبين عً ٘ٝػضبتٓا اـافَ ،١ع اْ٫ؿتاح
عً ٢ػاصب ايعامل َٔ سٛيٓا.
يف َٛمٛع ايكطضٚ ١ٜا٫مٝاطات اينٝكٖٓ ،١اى َغتٜٛإ :املغت ٣ٛايضزلٚ ،ٞاملغت ٣ٛايؾعيب.
يف تكزٜض ٟاملغت ٣ٛايؾعيب بقٛص ٠عاََ ١تذاٚط ؿزٚر ايكطض ،١ٜخاف ١ؾُٝا ٜتعًل بايكناٜا
اؾٖٛضٚ ١ٜاملضنظ ١ٜيٮَٚ ،١يف املضاسٌ اؿغاع ،١ؾكز أثبتت ؽعٛب ا٭َ ١أفايتٗا ٚٚعٗٝا
ٚعُل اْتُاٗ٥ا يكناٜاٖا ا٭عاعٚ ،١ٝمٔ يزٜٓا ثك ١بإٔ ايؾعٛب َتعاؾ ١ٝبقٛص ٠عاَٖ َٔ ١شٙ
ايًٛث ٫ٚ ،١ؽو إٔ ا٭َض وتاز إىل َظٜز َٔ ايتعبٚ ١٦ايتٛعٚ ١ٝاؾٗز ايزٚ٩ب ٚتٛؾرل ايدلاَر
ايعًُ.١ٝ
أَا املغت ٣ٛايضزل ٞؾ ٬ؽو أْ٘ ٜؾهٌ املؾهً ١ا٭عاعْ .١ٝعِ مٔ ْزصى إٔ ٖٓاى ٚاقعاً صتب
ايبعض أ ٚايهجرل أٚماعِٗ عً ٢أعاع٘ٚ ،مٔ ْ ٫طًب َٔ ايٓعِ ٚاؿهَٛات إٔ ؽضز َٔ سيو
ايٛاقع بايهاٌَ رؾعٚ ١اسز٠؛ ٭ْ٘ أفبح ٚاقعا ثكٚ ،ً٬ٝيهٔ َا ْطًب٘ أٜ ٫ه ٕٛاشلِ ايكطضٟ
ٚاحملً ٞعً ٢سغاب املقاحل ٚاشلُ ّٛايعضبٚ ١ٝاٱع ١َٝ٬املؾذلن ،١خاف ١إٔ ٖٓاى أطضاً صزل١ٝ
ػُع ا٭َ ،١نذاَع ١ايز ٍٚايعضبَٓٚ ١ٝعُ ١امل٪متض اٱع ،َٞ٬ست ٢ي ٛناْت تكًٝز٫ٚ ١ٜ
ت٪ر ٟأرٚاصٖا بؿاعًٚ ،١ٝيهٔ ْغتطٝع تطٛصٜٗا ٚتؿعًٗٝا يتدزَٓا مجٝعاًٚ ،ؼَُ ٞقاؿٓا
ٚأَٓٓا ٚؼؿغ ٖٝبتٓا بني ا٭َِ.
ثِ إٕ ا٭َ ١ثبت يزٜٗا عًُٝاً أْٗا َُٗا ساٚيت ؾإٕ تٓأ ٣بٓؿغٗا عٔ قن ١ٝؾًغطني ؾإٕ ايٛاقع
هضٖا إىل سيو دضٸا ،٭ٕ قن ١ٝؾًغطني يٝغت عارٚ ،١ٜع٬ق ١ا٭َ ١بٗا نشيو يٝغت عار.١ٜ
َُٗٚا سا ٍٚايبعض إٔ ٜٓأ ٣بٓؿغ٘ عٔ ايقضاع َع املؾضٚع ايقٗ ،ْٞٛٝعًُٝاً ئ ٜغتطٝع سيو.
ست ٢ايش ٜٔأبضَٛا اتؿاقٝات عَ ّ٬ع «إعضا »ٌٝ٥هز ٕٚأْؿغِٗ عادظ ٜٔعٔ ؼكٝل أٖزاؾِٗ
املعًٓ َٔ ١تًو ا٫تؿاقٝاتَ ِٖٚ ،ا طايٛا ٜ ٫أَٓ ٕٛعً ٢أْؿغِٗ َٔ خطض املؾضٚع ايقْٗٞٛٝ
ٚتٗزٜزات٘  َٔٚأطُاع٘ ٚتطًعات٘ ايتٛعع.١ٝ
ؾُقض اييت أبضَت أ ٍٚاتؿاقَ ١ٝع «إعضا ،»ٌٝ٥قبٌ ث٬ث ١عكٛرَ ،ا طاٍ اٱعضإًٛٝٝ٥
ٜغتٗزؾ ٕٛرٚصٖا اٱقًٚ ُٞٝأَٓٗا َٝٚاٖٗا َٓٚابع ًْٗٝاٚ .ا٭صرٕ َا تظاٍ «إعضا »ٌٝ٥تٗزر
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ٚدٛرٚ ،ٙيٝػ ؾكط َٝاٖ٘ َٚقاؿ٘ ٚأََٓ٘ٚ ،ا اْؿو ايقٗاٜ ١ٜٓتشزث ٕٛعٔ َؾاصٜع
ايتٛطني ٚايٛطٔ ايبزٚ ،ٌٜعٔ إٔ ايزٚي ١ايؿًغطَ ١ٝٓٝهاْٗا يف ا٭صرٕ ٚيٝػ يف ؾًغطني .إساً
ٚيف م ٤ٛصفٝز ايتذضب ١ؾإٕ املٓطل ايكطضًٜ ٫ ٟيب ٜ ٫ٚغتذٝب ست ٢ملتطًبات ايكطض ١ٜاييت
اختاصٖا ايبعض ٚسقض ْؿغ٘ ؾٗٝا.
َٔ ٖٓا ؾإْٓا ْتعاٌَ َع ا٭َٛص بٛاقعْٚ ،١ٝضاع ٞايتزصز يف اـضٚز َٔ اؿاي ١ايضآْٖٚ ١تؿِٗ
ايعٛا٥ل ٚايتشزٜات .مٔ ْ ٫كٗض ايٓاؼ قٗضاً عً ٢تبٓٸ ٞقٓاعاتٓا ٫ٚ ،لدلِٖ إدباصاًٚ ،يهٔ
ْغع ٢يشيو باٱقٓاع ٚايتٛافٌ ٚعغٔ إراص ٠ايع٬قٚ ١بعزّ ايتزخٌ يف ايؾ ٕٚ٪ايزاخً ١ٝيًز،ٍٚ
ٚبايتًطـ َعٗا يف ايٛف ٍٛإىل قٛاعِ َؾذلن .١مٔ ْ ٫ك ٍٛيًعضب :تؿنًٛا قَٛٛا بايزٚص ْٝاب١
عٓا نؿًغطٝٓٝني ،يهٓٓا ْك ٍٛشلِ :قؿٛا َعٓا ٚمٔ أَاَهِ يف ايطًٝع ،١مٔ أٜ َٔ ٍٚنشٞ
ٜٚغتؾٗز ٜٚٴعتكٌ ٜٚٴذضح ٜٚٴٗزّ بٝت٘ .مٔ ْكزّ ايكن ١ٝايؿًغط ١ٝٓٝيٰخضَٛ َٔ ٜٔقع َٔ
ٜتشٌُ املغٚ٪ي ،١ٝثِ ٜك ٍٛشلِ :تعايٛا َعٓا ٚؽاصنْٛا املغٚ٪ي ،١ٝؾٜ ٬قح إٔ ؼذب ايكطض١ٜ
أَتٓا عٔ رٚصٖا اؿكٝك ٞيف قن ١ٝؾًغطني ٚػا ٙايقضاع َع املؾضٚع ايقٗ.ْٞٛٝ
ْعِٖٓ ،اى عٛا٥ل ،يهٔ ْ ٫غتغًِ شلاٚ ،يف اعتكارْا إٔ ايغًٛى اي َٞٛٝيًعزَٚ ٚا ٜعهغ٘ َٔ
ر٫٫ت ٚأبعار ٚكاطضٚ ،إٔ تطٛص ايقضاع عً ٢أصض ؾًغطني ٜكٛر ا٭َ ١عًُٝاً ،أصارت سيو أّ مل
تضر ،ٙإىل املؾاصن ١ايؿاعً ١ؾ.٘ٝ
* زٝ٥ظ اجلاَع ١األزدْ ١ٝايدنتٛز خايد ايهسن ٞأند قبٌ أٜاّ عً ٢ضسٚز ٠إعاد ٠ايصساع إىل
أصً٘ :عسب ٞإضسا ،ًٞٝ٥ال فًططٝين إضسا ٌٖ ..ًٞٝ٥تس ٕٚإٔ َفهس ٟاألَٚ ١عًُاٖ٤ا َٚثكفٗٝا
َطايب ٕٛبتأنٝد ٖر ٙايسؤٚ ،١ٜبإعاد ٠ايتأص ٌٝمبا اعترب ضابكا َٔ ايبدٜٝٗات؟
 ٖش ٙؾضف ١يٲؽار ٠مبٛاقـ ايزنتٛص خايز ايهضن ٞاييت تتذً ٢بني اؿني ٚاٯخضٚ ..ؾٗٝاا٭فايٚ ١ايضٚح ايعضب ١ٝاٱع ١َٝ٬ايقارق ،١ؾً٘ ايؾهض عً ٢سيوٚ ،ايؾهض ٚايتكزٜض نشيو يهٌ
ايٓدب ٚاملجكؿني ايعضب ايش ٜٔواؾع ٕٛعًٖ ٢ش ٙايضٚح ٚا٭فايٜٚ ١تُغه ٕٛبٗا ٚهاٖض ٕٚبٗا
بهٌ ؽذاع.١
إْٓا ْض ٣أْ٘ عً ٢اؾُٝع ،ست ٢ايغٝاع ،َِٗٓ ٕٛٝأ ٫ىنعٛا ملتطًبات ايغٝاع ١اينٝك ،١بٌ إٔ
ٜؿهضٚا بإطاص ايغٝاع ١ا٭ٚعع ،خاف ١إٔ ايغٝاعٚ ٞإٕ نإ ٜعٝؿ ؼت ٚقع اينضٚصات أسٝاْ ًا أٚ
نجرلاً ،يهٔ استهان٘ املباؽض بتؿاف ٌٝايكنٚ ،١ٝاطّ٬ع٘ عً ٢سذِ ايتشزٜات ٚايتعٓت عٓز
ايعزٚ ٚا٭طضاف ا٭خض ،٣ميً ٞعً ٘ٝسيو إٔ ٜؿهض باٱطاص ا٭ٚعع ٚا٭صسب يًقضاع ٜ ٫ٚتكٛقع
يف ايكطض ١ٜاينٝؿ ،١ؾهٝـ سني ْتشزخ عٔ املجكـ ايش ٖٛ ٟباينضٚصَ ٠تشضص َٔ مػٛط
ايغٝاعٚ ١مضٚصاتٗا.
املجكـ ايشٜ ٟعبٸض عٔ ْبض ا٭ََُٗٚ ،١ت٘ ايطبٝع ١ٝتبؾرلٖا ٚإشلاَٗا ٖٛ ،أٚىل ايٓاؼ بضرٸ ا٭َ١
رَٚا إىل ايهًٝات ٚايبزٜٝٗات ٚإىل أعاعٝات ايقضاع ٚأبعار ٙاؿكٝكٚ ،١ٝأعتكز إٔ املجكـ إسا مل
ٜكِ بٗش ٙاملُٜٗ ١ه ٕٛقز اصتهب خطأ ؾارسا عل ْؿغ٘ ٚٚطٓ٘ ٚأَت٘ٚ ،ؾٛم سيو ٜه ٕٛقز
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خايـ َغٚ٪يٝات املجكـ ٚرٚص ٙاؿكٝك.ٞ
سني ٪ٜنز ايزنتٛص خايز ايهضن ٞعً ٢ايعُل ايعضبٚ ٞايضٚابط ايعضبٚ ،١ٝسني وزٸر طبٝع١
ايقضاع ٖٛ ،قلٸ يف سيو ٜٚقٝب نبز اؿكٝكٚ .١أْا أمٝـ إىل سيو ايبعز اٱع ،َٞ٬ؾٗ ٛأٜن ًا
أعاؼ يف ٖشا ايقضاع ،اْط٬قاً إٔ املؾضٚع ايقٜٗ ْٞٛٝغتٗزف  -عًُٝاً ٚيف اؿكٝك- ١
ايؿًغطٝٓٝني ٚايعضب ٚاملغًُني ،بٌ ٜٚغتٗزف اجملتُع اٱْغاْ ٞبأعضٚ ٙأَٔ ايعامل َٚقاؿ٘.
بايتاي ٞؾإٕ اعتزعا ٤ايعُل ايعضب ٞمضٚص ٟدزاٚ ،اعتزعا ٤ايعُل اٱعٖ َٞ٬اّ يًػا ١ٜأٜنا،
ٚاعتزعا ٤ايعُل اٱْغاْ ٫ ٞغٓ ٢عٓ٘ نشيو؛ ٚيعٌ أعط ٍٛاؿض ١ٜيهغض اؿقاص عٔ غظ ٠نإ
منٛسد ًا ٫يتكا ٤نٌ ٖش ٙا٭بعارٚ ،اي ّٛٝأفبح ٖشا ايقضاع ٜطضم مُرل ايعامل ٚاٱْغاْ ،١ٝؾًٝػ
َعك ٫ٛإٔ لز َتنآَني َٔ غرل ايعضب ٚاملغًُني ،نجرل َِٓٗ َغٝشٚ ٕٛٝبعنِٗ ٜٛٗر ،ثِ
ْأت ٞبعز سيو يٓدتظٍ ايقضاع يف إطاص ؾًغطٝين مٝلٚ ،يٓظٖز يف ايعُل ايعضب ٞاٱع َٞ٬ايشٟ
ٜؾهٌّ َقزص ق ٠ٛيٓا يف ايقضاعٚ ،بعزاً أعاعٝاً َٔ أبعار.ٙ

محاع ٚايتٓاقضات ايطا٥فٚ ١ٝايعسق١ٝ
* مثٜ َٔ ١طع ٢يتفجري تٓاقضات طا٥فٚ ١ٝعسق ١ٝيف املٓطكٚ ،١ايبعض ٜس ٣ذيو جص٤ا َٔ
رلطط يتفهٝو األَٚ ١تفتٝتٗا ..حيصٌ ذيو يف ايعسام ٚايطٛدإ ٚيف َٛاقع أخس٣؛ نٝف
تٓعس ٕٚأْتِ إىل املطأي١؟
 ٖٓاى عز ٠أبعار يف ايتعاٌَ َع ٖش ٙايكن ١ٝبايػ ١ا٭ُٖ: ١ٝايبعز ا٭ :ٍٚإرصاى ايٛاقع بزقٚ ١تٛاطٕٚ ،مٔ ْزصى إٔ ٖٓاى قزصاً ٚاععاً َٔ ايتعزر ٚايتٓٛع يف
املٓطكٚ ١يف ا٭َٖٓ .١اى تعزر رٜينَٚ ،شٖيبٚ ،عضقٚ ،ٞقَٞٛ؛ ٖشا ايتعزر  ٫هٛط ايتػامٞ
عٓ٘ َٔ سٝح َعضؾت٘ ٚإرصان٘ َٚعضؾ ١تأثرلات٘ ٚاْعهاعات٘ َٚتطًبات٘.
ايبعز ايجاْ :ٞإٔ ا٭ََ ١ضٸ عًٗٝا طَٔ ط ٌٜٛيف املامٚ ٞاؿامض ايكضٜب  ٖٞٚتعٝؿ سات اؿاي١
َٔ ايتعزر ٚايتٓٛعَٚ ،ع سيو ؾًِ ٪ٜر إىل فضاع  ٫ٚإىل تؿتٝت اؾغز ايٛاسز ،ؾًُاسا ٜجاص ٖشا
ايقضاع ايّٛٝ؟  ٌٖٚاعتٝكغ ايبعض عًٖ ٢شا ايتعزر ٚنأْ٘ ؽ ٤ٞدزٜز ٜغتٛدب إٔ ْزخٌ
عً ٢أعاع٘ فضاعات رََٛٚ ١ٜٛادٗات راخً١ٝ؟!
ٖشا َٓطل َضؾٛض ،ؾا٭َ ١عاؽت ٖش ٙاؿاي ١قضْٚاً طٚ ١ًٜٛاعتٛعبتٗا ،يف ظٌ اَتظاز
سناصٚ ٟتغاَح رٜين َٚشٖيب ٚقٚ ،َٞٛاعتؿارت َٔ ٖشا ايتٓٛع ٚتعاًَت َع٘ َٔ َٛقع
تٛظٝؿ٘ إهابٝا ٫ ،نعاٌَ ٱثاص ٠ا٭سكار ٚايقضاعاتٖٚ .شا ٜكتن َٔ ٞا٭َ ١اي ّٛٝإٔ تغتعٝز
عاؾٝتٗاٚ ،إٔ تضؾض نٌ ايزعٛات ٭ ٟؽهٌ َٔ أؽهاٍ ايتٓاقض أ ٚايقضاع بغبب ايتعزر ٚايتٓٛٸع
يف ْغٝذٗا ايزاخً.ٞ
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ؾ ٬هٛط أبزا إثاص ٠ايٓعضات بني َغًِ َٚغٝش .. ٞمٔ أََ ١تغاقٚ ،١عاـ املغًُٕٛ
ٚاملغٝش ٕٛٝيف ظ ٍ٬اؿناص ٠ايعضب ١ٝاٱع ١َٝ٬ساي ١ممٝظ َٔ ٠ايتغاَح ٚايتعاٚ ٕٚايتُاطز
اؿناص .ٟنُا  ٫هٛط إثاص ٠ايٓعضات بني عٓٸٚ ٞؽٝعْ ..ٞعِ ٖٓاى ؾضٚقات ٚاخت٬ؾات
سكٝكْ ١ٝزصنٗا مجٝعاً ٫ٚ ،أسز ٜٓهضٖا ،يهٔ  ٫هٛط إٔ تهَ ٕٛزخ ً٬يًقضاعٖ ،شا ماصٸ
بٛسز ٠ا٭َٚ ١مبقاؿٗا ٫ٚ .هٛط أٜناً ايزخ ٍٛيف فضاعات ق ١َٝٛأ ٚعضق ،١ٝبني عضب ٚأنضار
ٚتضنُإ ٚبضبض ... ،اخل ،مٔ أَ ١اَتظدت أعضاقٗا ٚقَٝٛاتٗا ٚتعاٜؾت َشاٖبٗا ٚتٓٛعت
ثكاؾاتٗا يف إطاص ا٭َ ١ايٛاسزٚ ،٠إسا نإ اٱع ّ٬يٝػ ر ٜٔاؾُٝع ،ؾإٕ سناص ٠اٱعٖٞ ّ٬
سناص ٠اؾُٝع يف ٖش ٙا٭َ.١
أَا ايبعز ايجايح :ؾٗ ٛإٔ إثاصٖ ٠ش ٙايٓعضات ٚتندُٗٝا ٖ ٛدظ َٔ ٤أدٓزَ ٠عار ،١ٜأدٓز٠
فٗٚ ١ْٝٛٝاعتعُاص ١ٜغضب ،١ٝعً ٢قاعز« ٠ؾضم تغز» َٔ ،أدٌ اشل ١ُٓٝعً ٢املٓطكٚ ١ايغٝطض٠
عًَ ٢كزٸصاتٗا؛ تًو ا٭طضاف أرصنت إٔ ٖش ٙا٭َ ١شلا تاصٜخ عضٜلٚ ،أْٗا متًو صٚابط ٚٚؽا٥ر
ق ١ٜٛػُعٗا ،ؾدططت يكطع ٖش ٙايضٚابطٚ ،ؾقٌ ٖش ٙا٭ٚافض ،عً ٢طضٜل ا٫عتعُاص
ٚاشل ١ُٓٝعً ٢ر ٍٚاملٓطك ١بقٛص كتًؿٖٓ َٔ .١ا ٜٓبػ ٞاؿشص َٔ ايٛقٛع يف ؾخ ا٭دٓزات
ايقٗٚ ١ْٝٛٝا٭َضٜه.١ٝ
ايبعز ايضابع :إٔ ع٬ز ٖش ٙاؿا٫ت ٜه ٕٛبإٔ تٓٗض ا٭َٚ ١تتعاؾ ،٢ؾاؾغِ املضٜض تهجض عًً٘،
ٚعٓزَا ٜهٖٓ ٕٛاى معـ يف املٓاع ١ايعاَ ،١لز نجض ٠ا٭َضاض ٚايعًٌ َع أ ٍٚتػرلات يف ايب١٦ٝ
احملٝط .١اي ،ّٛٝعٓزَا تعٝؿ ا٭َٖ ١ش ٙاؿاي َٔ ١اينعـ ،خاف ١يف ظٌ نجض ٠ا٭عزا٤
ٚاملذلبقني ،ؾإٕ ؾضف ١منٖ ٛش ٙايقضاعات ايزاخً ١ٝبأؽهاشلا املدتًؿ ١أ ٚإثاصتٗا عٔ عُز تهٕٛ
عاي١ٝ؛ ٜ ٫ٚه ٕٛاؿٌ بإٔ ْغتذٝب شلش ٙايقضاعات عذ ١أْٓا ْزاؾع عٔ ايعضٚب ١يف ٚد٘
ايكَٝٛات ا٭خض ٣أ ٚايعهػ ،أ ٚأْٓا ْزاؾع عٔ اٱع ّ٬يف ٚد٘ ا٭رٜإ ا٭خض ٣أ ٚايعهػ ،أ ٚأْٓا
ْزاؾع عٔ ايغٓٸ ١أ ٚايؾٝع ١أ ٚأفشاب املشاٖب ٚايطٛا٥ـ ا٭خض ٣يف ٚد٘ بعنٓا ايبعضٖ ،شا
َٓطل اينعؿاٚ ٤املضمٚ ،٢ا٭َ ١املتعاؾ ٖٞ ١ٝاييت تغتطٝع إٔ تعاجل أ ١ٜتزاعٝات عًب ١ٝشلشا
ايتٓٛع ،بٌ تعٌُ عً ٢اعتٝعاب٘ يف عٝام ايٓٗٛض ٚايعٌُ املؾذلىْٚ .ك ٍٛيبعض أبٓا ٤ا٭َ ١أٚ
َغٚ٪يٗٝا ايش ٜٔىؾ ٕٛتٛظٝـ أ ٟطضف يف ايعامل أ ٚيف املٓطك ١يعٛاٌَ ايتعزر يف ا٭َ :١إٕ
ايع٬ز يٝػ إٔ ْكع يف ؾخ اٯخضَٚ ٜٔقا٥زِٖ ٚايعظف عًْ ٢ػُ ١اـ٬ف ٚاْ٫كغاّٚ ،يهٔ
ايع٬ز اؿكٝكٜ ٞه ٕٛبتعايف ا٭َْٛٗٚ ١مٗا َٔ ساي ١اينعـ ٚاَت٬ى أعباب ايكٚ ،٠ٛسؾز
دٗٛرٖا ٚدبٗتٗا ايزاخً ١ٝيف َٛادٗ ١أعزا ٤ا٭َ ١اؿكٝكٝني ،عٓزٖا ٜقبح ايتعزر عاٌَ ق٠ٛ
ٚيٝػ عاٌَ معـ ٚمتظٜلٚ ،تغتطٝع ا٭َ ١سٗٓٝا إهار ايقٝػ ١امل ١ُ٥٬يًتعاٜؿ ٚايغًِ
ا٫دتُاع ٞبني نٌ َهْٛاتٗا.
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محاع ٚاحلسن ١اإلضالَ١ٝ
* َا طبٝع ١ايعالق ١اييت تسبط محاع باحلسن ١اإلضالَ ١ٝببعدٖا ايعامل ٌٖٚ ،ٞتطتفٝدٕٚ
ٚحدنِ َٔ ٖر ٙايعالق ،١أّ أْٗا فا٥دَ ٠تبادي ١باجتاٖني؟
 محاؼ نشضنَ ١كاٚ ١َٚؼضص ٚطينٚ ،عهِ ٖٜٛتٗا اٱعٚ ١َٝ٬تاصىٗا ٚدشٚصٖااٱخٛاْ ،١ٝتتكاطع َع اؿضنات اٱع ١َٝ٬يف ايعامل مبغاسات َؾذلن١؛ ٖش ٙاملغاسَٔ ١
اْ٫تُاْ ٫ ٤غتشَٗٓ ٞٝا بٌ ْتُغو بٗا .محاؼ تعتظ بٗشا ايتاصٜخ ٚبٗش ٙاؾشٚص ٚاـًؿ،١ٝ
ٚبٗش ٙاملغاس َٔ ١ايتكاطع َع اؿضنات اٱع ١َٝ٬يف ايعامل ايعضبٚ ٞاٱعٚ ،َٞ٬يهٓٗا  ٫ؼقض
ْؿغٗا يف سيو؛ ؾٗ ٞعهِ نْٗٛا سضن ١ؼضص ٚطين ٚسضنَ ١كاٚ ،١َٚعهِ خقٛف ١ٝايقضاع
يف ؾًغطني ٚأبعار ٙايعضبٚ ١ٝاٱعٚ ،١َٝ٬بايٓعض إىل َٛقع اؿضن ١يف ايقضاع ايعضبٞ
اٱعضاٚ ، ًٞٝ٥إرصانٗا ملتطًبات ٖشا ايقضاع ٚملغٚ٪يٝاتٗا ػا ٙايؾعب ايؿًغطٝين ،ؾإْٗا َٓؿتش١
عً ٢كتًـ ايزٚا٥ض ايؿهضٚ ١ٜاؿظبٚ ١ٝايغٝاع ١ٝيف ايعامل ايعضب ٞاٱعَٞ٬؛ مٔ َٓؿتشٕٛ
عً ٢رٚا٥ض ايعٌُ ايٛطين ٚايكٚ َٞٛاٱعٚ ،َٞ٬عً ٢كتًـ ايتٝاصات ايؿهضٚ ١ٜايغٝاع ١ٝيف
ايعامل ايعضبٞ؛ ْتعاَ ٕٚعِٗ ْٚتكاطع يف املغاسات املؾذلنْٚ ،١غع ٢يتٛسٝز اؾٗٛر ٚسؾزٖا
َٔ أدٌ ؾًغطني َٛٚادٗ ١ايقضاع َع املؾضٚع ايقٗ َٔٚ ،ْٞٛٝأدٌ قناٜا ا٭َ ١ايضٝ٥غ١
ٚأَٓٗا َٚقاؿٗا املؾذلن.١
أَا غقٛل َٔ اعتؿار َٔ ايع٬ق ١محاؼ أّ اؿضنات اٱع ،١َٝ٬أق :ٍٛنٌ ٚاسز اعتؿار َٔ
اٯخض؛ ٚإسا نإ ايعامل ايعضبٚ ٞاٱعٜ َٞ٬ؾهٌّ عُكٓا ،ؾاؿضن ١اٱع ١َٝ٬يف َٛاقع ٚدٛرٖا
ٖ ٞعُل ي٘ خقٛف ١ٝمُٔ ٖشا ايعُل ايعضب ٞاٱع َٞ٬ايٛاعع؛ ٚقز اعتؿزْا َٔ إصخ
ػضبتٗا ٚخدلاتٗاٚ َٔٚ ،عطٝتٗا ٚاعتزاشلا ،ؾ ٬ؽو أْ٘ ٜٴؾٗز يًشضن ١اٱع ١َٝ٬بايٛعط١ٝ
ٚا٫عتزاٍ؛ ٚاؾٗار ٚاملكاٜ ٫ ١َٚتٓاقنإ َع ا٫عتزاٍ؛ املكا ١َٚع٬ح ٜغتدزّ ملٛادٗ ١عزٚإ
خاصدٚ ،ٞٱْٗا ٤است ٍ٬أدٓيب ٖٞٚ ،يٝغت ع٬سا َٛدٗا مز ايزاخٌ يف أ ٟبًز عضب ٞأٚ
إع.َٞ٬
ايؿِٗ ايؾاٌَ يٲعٚ ،ّ٬اٱميإ غط اؾٗار ٚاملكاٚ ،١َٚايٛعطٚ ١ٝا٫عتزاٍٚ ،اْ٫ؿتاح عً٢
اٯخض ٚايتغاَح َع٘ٚ ،ايغع ٞـزَ ١ايٓاؼٚ ،اٖ٫تُاّ باجملتُع احملًٚ ٞبايكناٜا ايٛطٓ١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝإىل داْب اٖ٫تُاّ بكناٜا ا٭ََُٖٗٛٚ ١ا ،نٌ ٖشَ ٙؿاٖ ِٝتتبٓاٖا اؿضن١
اٱع ١َٝ٬اييت شلا إصخ مجٚ ٌٝؾعٸاٍ ٚإهابٞ؛ محاؼ اعتؿارت بايتأنٝز َٔ ٖشا اٱصخ
باعتباصٖا دظ ٤ا َٔ سات املزصعٖٚ ،١شا وغب يًشضن ١اٱع١َٝ٬؛ يهٔ ٖشا ٜ ٫عين عزّ ٚدٛر
أخطا ،٤ؾهٌ ػضب ١إْغاْ ١ٝشلا أخطاٖ٩ا ٚعًبٝاتٗا نُا شلا إلاطاتٗا ٚإهابٝاتٗا ٫ٚ ،بز إٔ ْشنض
يهٌ فاسب ؾنٌ ؾنً٘.
نشيو محاؼ تغتؿٝز َٔ اؿضن ١اٱع ١َٝ٬يف َٛاقعٗا املدتًؿ ،١نُا تغتؿٝز َٔ نٌ اؿضنات
ايغٝاع ١ٝيف ايتؿاعٌ َع قن ١ٝؾًغطني ٫ٚ ،ؽو إٔ اؾُٝع َٓدضط يف رعِ ايكن١ٝ
ايؿًغطٚ ١ٝٓٝإعٓارٖاٚ ،يهٔ بزصدات َتؿاٚت٘ٚ ،مٔ ْغع ٢يتؿع ٌٝسيوٚ ،تطٜٛض ٖشا اٱعٓار
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إىل ساي َٔ ١ايؾضان .١ؾايؾاصع ايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬بهٌ طٝؿ٘ ايغٝاعٚ ٞايؿهضٚ ،ٟبهٌ قٛاٙ
ٚأسظاب٘ ٚسضناتَ٘ٓ ،ؿعٌ َع ايكنَٚ ١ٝؾزٚر شلاٜٚ ،زعِ َكا ١َٚايؾعب ايؿًغطٝين
ٚفُٛرٙ؛ ٚعهِ إٔ اؿضن ١اٱع ١َٝ٬يف ب٬رٖا ٖ – ٞعً ٢ا٭غًب ٜ َٔ -كٛر ايؾاصع يف ٖشٙ
املضسًٜٚ ،١ؾهٌّ ايك ٠ٛا٭بضط ٚا٭نجض تأثرلا يف ايؾاصع ،ؾإٕ رٚصٖا َكزٸص َٚؾهٛص ،إىل داْب نٌ
ايك ٣ٛايغٝاعٚ ١ٝاؿظب ١ٝيف تًو ايب٬ر ٚاييت مذلّ رٚصٖا ْٚكزٸص ٙعايٝا.
يف اْ٫تؿامتني ايبطٛيٝتنيٚ ،يف نٌ قطات ايٓناٍ ايؿًغطٝين املُٗ ،١نإ ٖٓاى تؿاعٌ عضبٞ
ٚإعٚ َٞ٬امحٚ ،رٚص اؿضن ١اٱع ١َٝ٬إىل داْب ق ٣ٛا٭َ ١ا٭خض ،٣نإ ممٝظا يف إطاص ٖشا
ايتؿاعٌ ايعضبٚ ٞاٱعٚ ،َٞ٬مٔ اعتؿزْا نجرلا َٔ ٖشا ايظخِٚ .أعتكز إٔ فاْع ٞايكضاص يف
ايعٛافِ ايػضب ،١ٝؾن ٬عٔ ايعز ٚايقٜٗ ،ْٞٛٝزصن ٕٛأُٖٖ ١ٝشا اَ٫تزار ؿضن ١محاؼ
ٚيًؾعب ايؿًغطٝين يف ايعُل ايعضبٚ ٞاٱع ،َٞ٬ؾهٝـ ٚقز بزأ ٖشا اَ٫تزار ٜتغع ٜٚتشضى يف
ايؿنا ٤اٱْغاْ ٞايضسب.
ٖش ٙا٫عتؿار ٖٚ ،٠شا ايتأثض ٚايتأثرل يف اَ٫تزار ٚايعُل ايش ٟتؾهً٘ اؿضن ١اٱعٜ ٫ ،١َٝ٬عين
ايتزاخٌ ايتٓع ،ُٞٝؾتٓعُٝات اؿضن ١اٱعَ ١َٝ٬غتكً ١عٔ بعنٗا ايبعضٚ ،نٌ ٜعٌُ راخٌ
عاست٘ بكضاص ٙايتٓعُٞٝ؛ مٔ أَاّ سضنات شلا أطضٖا ايتٓعٖٝٚ ١ُٝٝهًٝاتٗا اـافٚ ،١قضاصٖا
املغتكٌ ٚت ٓعُٗٝا املغتكٌٚ ،شلا أٚيٜٛاتٗا ٚؽْٗٚ٪ا ايزاخًٚ ١ٝقضاصاتٗا ٚادتٗاراتٗاٚ ،شلا يف سات
ايٛقت ٖٜٛتٗا اٱعَٚ ١َٝ٬ضدعٝتٗا اٱع ١َٝ٬ايؿهض ١ٜاملؾذلن ،١ر ٕٚإٔ تتعاصض َع
املضدع ١ٝايٛطَٓٚ ١ٝقاحل ا٭َٚ ١ايٛطٔ؛ ٖٓٚاى أٜنا اشلُ ّٛاملؾذلن ١شلش ٙاؿضنات ،إىل داْب
بك ١ٝق ٣ ٛا٭َ ،١نكن ١ٝؾًغطنيَٛٚ ،ادٗ ١اشل ١ُٓٝا٭َضٜهٚ ،١ٝاست ٍ٬ايعضام ٚأؾػاْغتإ،
ٚا٭طُاع ا٭دٓب .. ،١ٝاخل.
يهٔ ٌٖ ،ناْت ا٫عتؿار ٠يف َعاري ١ايع٬ق َٔ ١طضف ٚاسز؟ أق ،٫ :ٍٛؾاؿضن ١اٱع ١َٝ٬يف
كتًـ َٛاقع ٚدٛرٖا اعتؿارت ٖ ٞا٭خض َٔ ٣محاؼ؛ ؾٓذاح محاؼ نشضن ١ؼضص ٚطين
سات فبػ ١إع ،١َٝ٬ؽهٌّ لاسا يًشضنات اٱع ١َٝ٬يف ايعامل ،نُا إٔ محاؼ أعُٗت يف تطٜٛض
ايتذضب ١اٱع ١َٝ٬املعافض٠؛ ْعِ ٖٞ ،اعتؿارت َٔ ػضب ١اؿضن ١اٱع َٔٚ ١َٝ٬إصثٗا ،يهٓٗا
أٜنا طٛٸصت ايتذضب ١اٱع ١َٝ٬املعافضٚ ،٠أماؾت إيٗٝا ْٚنٸذتٗا ،عٛا ٤بتذضبتٗا ايعغهض ١ٜأّ
ايغٝاع١ٝ؛ ٚيف ػضبتٗا بإراص ٠ايع٬قات عً ٢املغتٜٛات ايعضبٚ ١ٝاٱقًٚ ١ُٝٝايزٚيٚ ،١ٝيف
اْؿتاسٗا عً ٢اٯخضٚ ،يف إدابتٗا عً ٢أع ١ً٦ؽا٥ه١؛ بٌ ٚأعُٗت يف تطٜٛض بعض َؿاٖ ِٝايؿهض
ٚايؿك٘ اٱع َٞ٬ػا ٙقناٜا َُٗ ،١٭ْو نًُا خنت ايتذضب ١ايعًُ ١ٝبقٛص ٠أندل ،اعتًظّ سيو
ادتٗارات أنجضٚ ،بايتاي ٞتتطٛٸص املؿاٖ ِٝباملُاصعَٛٚ ١ادٗ ١ايتشزٜاتٚ ،يف سيو إثضا٤
يًتذضب.١
 ٫ؽو إٔ ػضب ١محاؼ ؽهًّت – بؿنٌ اهلل تعاىل  -تطٜٛضا ٚإثضا ٤يتذضب ١اؿضن ١اٱع ١َٝ٬يف
َٝزإ املكاٚ ١َٚتطٜٛض أرٚاتٗا َٚغاصاتٗا ٚطمخٗا ،نُٓٛسز َتكزّ يًتذضب ١اٱع ١َٝ٬يف
َكا ١َٚا٫ستٚ ،ٍ٬نشيو يف َٝزإ ايغٝاعٚ ١املؾاصن ١يف َ٪عغات ايكضاص ايغٝاعٚ ،ٞيف ايتعاٌَ
َع ايتذضب ١ايزميكضاط ،١ٝيٝػ ؾكط عً ٢فعٝز ايتٓعرل ،إمنا عً ٢فعٝز املُاصع١؛ ٚنشيو يف
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ؼُٸٌ َغٚ٪يٝات ايؾعٛب ٚساداتٗا اي.١َٝٛٝ
يعً٘ قز تؾهًّت بأسٖإ ايبعض يف ؾذلات َع ١ٓٝايتباعات ػا ٙاؿضن ١اٱع ١َٝ٬بايٓغب ١إىل
سذِ رٚصٖا ٚانضاطٗا يف ايعٌُ ايٛطين ،نجرل َٓٗا ظامل ٚفشـ ،يهٔ بعنٗا صمبا ي٘ َا ٜدلصٙ
يف عٝاقات تاصىَ ١ٝع ،١ٓٝعًُاً أْ٘ يف بعض املضاسٌ ٚاحملطات ايتاصى ١ٝمل ٜغُح يًشضن١
اٱع ١َٝ٬بًعب رٚصٖا يف املعضن ١مز ا٫ست ٍ٬ايقٗ ،ْٞٛٝؾذا٤ت محاؼ بٗش ٙايتذضب١
ايٛاععٚ ١ايعُٝكَ ١عٛم ١عٔ سيو ايػٝاب ،ايش ٟنإ يف َععِ ؾذلات٘ قغضٜاً  ٫اختٝاصٜا؛
ؾُٛقـ اؿضن ١اٱع ١َٝ٬أفٚ ٌٝثابت ػا ٙايكناٜا ايٛطٓٚ ١ٝيف َٛادٗ ١احملتًني ،يهٓٗا مل
تتُهٔ َٔ ايكٝاّ بزٚصٖا يف بعض ايؿذلات ْتٝذ ١ظضٚف َع١ٓٝ؛ محاؼ دا٤ت يتعط ٞايظخِ
ٚايُٓٛسز ا٭ٚمح يف املكاٚ ١َٚيف َٛادٗ ١ا٫ستٖٚ ،ٍ٬شا أٜنا فبٸ يف أسز ٚد ٖ٘ٛيف صفٝز
اٱع ّ٬املكا ،ّٚإىل داْب ن ْ٘ٛتعبرلاً ٚطٓٝاً طبٝعٝاً متاصع٘ اؿضن ١اْط٬قاً َٔ َغٚ٪يٝاتٗا
ايٛطٓ ،١ٝؾٓشٔ دظ َٔ ٤ؽعبٓاٚ ،مٔ بايتايٚ ٞباينضٚص ٠دظ َٔ ٤سضنت٘ ايٛطٓٚ ١ٝػضبت٘
ايٓنايٚ ١ٝخٝاص ٙاؾٗار ٟاملكا.ّٚ

ايتفاٚض َع ايعدٚ
* ايتفاٚض َع ايعد ٌٖ ،ٚتسفض َٔ ْ٘ٛحٝث املبدأ؟ ٚإذا مل ٜهٔ ايتفاٚض َع ايعد ،ٚفٌٗ ٜهَ ٕٛع
ايصدٜل؟ ٌٖ املسفٛض يد ٣محاع َبدأ ايتفاٚض ،أّ غهً٘ ٚإدازت٘ ْٚتا٥ج٘؟
  ٫ؽو إٔ ٖشا املٛمٛع َٔ املٛمٛعات ايؾا٥هٚ ١اؿغٸاع ١اييت ٜـٴ٪ثض نجرل ٕٚػٓٸب اـٛضؾٗٝا ٚؼزٜز َٛقـ ٚامح إطاٖ٤ا ،خؾ ١ٝصرٚر ؾعٌ عًب ،١ٝأ ٚتؿغرلات غرل عً١ُٝ؛ ٜٚظٜزٙ
سغاعٚ ١ٝسضدا ايعٍ٬ٴ ايكامت ُ١اييت ايتبغت ب٘ دضا ٤ايتذاصب املضٜض ٠يًتؿاٚض ايؿًغطٝين
اٱعضاٚ ،ًٞٝ٥ايعضب ٞاٱعضاًٞٝ٥؛ ٚايٓاؼ َتأثض ٕٚبشيوٚ ،باتت يز ِٜٗسغاع ١ٝؽزٜز ٠ػاٙ
َقطًح «ايتؿاٚض»  ،خاف ١يز ٣ايعكٌ اؾُعٚ ٞاملظاز اؾُع ٞيٮَ١؛ فاص ٖٓاى َكت ْٚؿٛص
َٔ َؿٗ ّٛايتؿاٚض؛ ٖٚشا أَض َغتٛعب َٚتؿٗٸِ ٚطبٝع ،ٞيهٓ٘  ٫ميٓع َٔ تٓا ٍٚاملٛمٛع
ٚٚمع ايٓكاط عً ٢سضٚؾ٘ٚ ،ؾضط ا٭َٛص ؾضطا رقٝكا ٜنع نٌ أَض يف ْقاب٘ بإسٕ اهلل.
 ٫خ٬ف عً ٢إٔ ايتؿاٚض َع ا٭عزا ٤غرل َضؾٛض ٫ ،ؽضعاً  ٫ٚعكٚ ،ً٬خاف ١إٔ ٖٓاى بعض
احملطات يف ايقضاع بني ا٭عزا ٤قز تتطًب ٚدٛر ايتؿاٚضٖ .شا يف املٓطل ايعكًٚ ٞايؾضعٞ؛
ؾايتؿاٚض نأراٚٚ ٠ع ١ًٝقز ٜهَ ٕٛكبَٚ ً٫ٛؾضٚعاً يف ؿعَ ١عٚ ،١ٓٝقز ٜهَ ٕٛضؾٛماً
ٚممٓٛعاً يف ؿع ١أخض ،٣أ ٟأْ٘ يٝػ َضؾٛما يشاتَ٘ ٫ٚ ،ضؾٛماً عً ٢ايزٚاّ.
يف ايتاصٜخ اٱع ،َٞ٬يف عٗز ايضع ٍٛعً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغٚ ،ّ٬يف ايعقٛص اي٬سكٚ ،١أٜاّ ف٬ح
ايز ٜٔا٭ٜٛب ،ٞنإ ٖٓاى تؿاٚض َع ا٭عزا ،٤يهٔ مُٔ َؿٗٚ ّٛامح ٚؾًغؿ ١قزرٚ ،٠مُٔ
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عٝام ٚصٚ ١ٜ٩قٛاعز ٚمٛابط ؼهِ ٖشا ايتؿاٚضَ ،ػاٜض ٠يًقٛص ٠املضٜضٚ ٠ايبا٥غ ١اييت
مياصعٗا َٔ باتٛا وذلؾ ٕٛايتؿاٚض ٜٚعتدلَٗٓ ْ٘ٚر سٝاٚ ،٠خٝاصا اعذلاتٝذٝا ٚسٝزا
ٜؾطب َٔ ٕٛأدً٘ بك ١ٝاـٝاصات.
إسا ناْت املكا ،١َٚعً ٢قزصٖا ٚؽضؾٗاٚ ،ع ٫ ١ًٝغا ،١ٜؾٌٗ ٜعكٌ إٔ لعٌ ايتؿاٚض غا١ٜ
ٚخٝاصا ٚسٝزا ْٗٚذا راُ٥اٚ ٫ ،عٚ ١ًٝتهتٝها قز ٜتِ ايًذ ٤ٛإي ٘ٝعٓز اينضٚصٚ ٠اؿادٚ ١تٛٸؾض
املٛدبات؟!
يشيو املؿٗ ّٛايكضآْٚ ٞامح؛ اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٚ« :ٍٛإٕ دٓشٛا يًغًِ ؾادٓح شلا ٚتٛنٌّ
عً ٢اهلل»؛ أ ٟإٔ ايتؿاٚض ٜهَ ٕٛكبَٚ ٫ٛعكَٓٚ ٫ٛطكٝا يف َؿَٗٓٛا نأفشاب قن ١ٝعاري،١
عٓزَا ٜنطض ايعز ٚإي ،٘ٝعٓزٖا ٜأتٓٝا يًتؿاٚض َ ٖٛٚغتعز يزؾع ايجُٔ ٚا٫عتذاب ١ملطايبٓا؛
أَا إٔ ْغع ٢مٔ إيًْٗٚ ،٘ٝح ٚصاْٚ ،ٙ٤عتدل ٙخٝاصْا ايٛسٝز ،ؾعٓزٖا مٔ َٔ عٝزؾع ايجُٔ؛
ؾايشٜ ٟنطض إىل ايتؿاٚض ٖ ٛيف ايعارٜ َٔ ٠زؾع ايجُٔٚ .يشيو قاٍ اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل يف اٯ١ٜ
ايهضمي ١ا٭خض ٫ٚ« :٣تٗٓٛا ٚتزع ٛإىل ايغًِ ٚأْتِ ا٭عً.»ٕٛ
ْٚعٛر يٰ ١ٜا٭ٚىل «ٚإٕ دٓشٛا يًغٻًِ ؾادٓح شلا» ؾكز عبكٗا قٛي٘ تعاىلٚ« :أعزٚا شلِ َا
اعتطعتِ َٔ ق َٔٚ ٠ٛصباط اـ ٌٝتضٖب ٕٛب٘ عز ٚاهلل ٚعزٚنِ»َ .اسا ٜعين سيو؟ ٜعين إٔ
ايكٚ ٠ٛاَت٬ى أعبابٗا ٖ ٞاييت َٔ ؽأْٗا رؾع ايعز ٚامطضاصاً إىل ايغًِٚ ،إٔ دٓٛح ايعز ٚيًغّ٬
ٚايتؿاٚض ٖٛ ،مثض ٠يًذٗار ٚاملكاٚ ١َٚاَت٬ى ايكٜ َٔٚ ،٠ٛؿهض بايتؿاٚض بعٝزا عٔ املكا،١َٚ
ٚر ٕٚإٔ ميتًو أٚصام ايك ،٠ٛؾإْ٘ ٜشٖب عًًُ ٝا م ٛا٫عتغ.ّ٬
يف عًِ ا٫عذلاتٝذٚ ١ٝإراص ٠ايقضاعات ،ايتؿاٚض ٖ ٛاَتزار يًشضبْٛٚ ،ع َٔ إراص ٠اؿضب
بطضٜك ١أخض ،٣ؾُا تأخش ٙبايتؿاٚض عً ٢ايطاٚيْ ٖٛ ١تاز ٚمعو عً ٢ا٭صضٚ ،سق١ًٝ
َٝظإ ايك ٣ٛيف املٝزإ؛ ؾإسا نٓت َٗظَٚا يف املٝزإ ،عتٗظّ  ٫ؽو يف ايتؿاٚض؛ ٚإسا ناْت
اؿضب ؼتاز إىل َٛاط ٜٔق ،٣ٛؾايتؿاٚض وتاز ٖ ٛاٯخض إىل َٛاط ٜٔقٚ ،٣ٛايغ ّ٬وتاز إىل
َٛاط ٜٔق٣ٛ؛ ٭ٕ ايغٜ ٫ ّ٬قٓع بني طضف معٝـ ٚآخض قٚ ،ٟٛإ ٫نإ اعتغَ٬ا .ايٜ٫ٛات
املتشز ٠مل تقٓع عَ٬ا َع ايٝابإ ٚأملاْٝا بعز اؿضب ايعامل ١ٝايجاْ ،١ٝبٌ ؾضمت عًِٗٝ
اعتغَ٬ا ٚاتؿاق ١ٝإسعإ ٚخنٛع .باختقاص ايغٜ ّ٬قٓع٘ ا٭قٜٛاٚ ٤يٝػ اينعؿا،٤
ٚايتؿاٚض ميهٔ إٔ ىزّ ا٭قٜٛاٚ ٤يٝػ اينعؿا.٤
اؿاي ١بايٓغب ١يًقضاع َع ا٫ست ٍ٬اٱعضا ًٞٝ٥كتًؿ ،١ؾٗٓاى ْبت غضٜب دا ٤إىل املٓطك١
ٚؾضض ْؿغ٘ عً ٢أصض ٚؽعبٚ ،ؽضٸر ايٓاؼ َٔ أصمِٗٚ ،أسٌ َهاِْٗ َٗادض ٜٔاعتذًبِٗ
َٔ ؽتات ا٭صض .بايتاي ٖٞ ٞسايَ ١عكزٜٓٚ ،٠بػ ٞايتعاٌَ َعٗا تعاَ ٬رقٝكا ٚسغٸاعا.
ايتؿاٚض سني تتٛؾض ؽضٚط٘ َٚتطًبات٘ املٛمٛعٚ ،١ٝعً ٢صأعٗا ٚمع ٜتٛؾض ؾ ٘ٝقزص نا ٺ
ف
َٔ ايتٛاطٕ ٚايتهاؾ ٪ايٓغيبٚ ،سني تتأنز اؿاد ١إيَ ،٘ٝع ايتٛقٝت املٓاعب ي٘ ٫ ،تعذ٫ٚ ً٬
إ بطا٤ٶ ،عٓز٥ش ميهٔ إٔ ٜه ٕٛأسز اـٝاصات اييت ًْذأ إيٗٝا باعتباص ٙآيٚ ١ٝأراٚٚ ٠عٚ ،١ًٝيٝػ
ٖزؾاً  ٫ٚغا ٫ٚ ،١ٜساي ١را ٫ٚ ١ُ٥خٝاصاً اعذلاتٝذٝاً .ايتؿاٚض أرا ٠تهتٝه١ٝ؛ ٚنُا إٔ اؿضب
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يٝغت ساي ١راٚ ،١ُ٥شلا َتطًباتٗا ٚؽضٚطٗا ،نشيو ايتؿاٚض.
ٚبٗش ٙايض ١ٜ٩احملزر ٠يًتؿاٚضٚ ،سني ٜـٴُاصؼ عشص ؽزٜزٚ ،قٛاعز فاصَٚ ،١يف ايتٛقٝت
ايقشٝح ،ؾإْ٘ ٜهَ ٕٛكبَٚ ً٫ٛؿٝزاً يف عٝام إراص ٠ايقضاعٚ ،بػرل سيو ؾٜ ٬كٛر إ ّ٫إىل ا٫عتغّ٬
ٚاـنٛع شل ١ُٓٝايعزٚ ٚؽضٚط٘ٚ ،ايتؿضٜط باؿكٛمٚ ،اـؿض املتٛافٌ يغكٛف املطايب
ٚاملٛاقـ ايغٝاع.١ٝ
ٚيٮعـ ،ؾإٕ اؿاي ١ايعضبٚ ١ٝايؿًغط – ١ٝٓٝيف ا٭غًب  -بايٓغب ١شلشا املٛمٛع ،غا ١ٜيف ايغ٤ٛ؛
ٖ ٞسايَ ١هؾٛؾ ،١ب ٬أٚصام تؿاٚضٚ ،ب ٬عٓز ،بَٓ ٬اٚصٖٛ ٫ٚ ،٠اَؿ إخؿا ٤أ ٚغُٛض.
ايقـٸ ايؿًغطٝين َهؾٛف بايهاٌَ ،عٝح ٜشٖب ٕٛإىل ايغٜ ِٖٚ ّ٬عًٓ ٕٛأْ٘ اـٝاص
ا٫عذلاتٝذ ٞايٛسٝز؛ ٚإسا نإ عزٚى ٜعًِ أْو  ٫متًو إ ٫ايتؿاٚض ٫ٚ ،تتشزخ إ ٫عٔ ايغ،ّ٬
 ٫ٚمتًو خٝاصا آخض ،ؾُا ايشٜ ٟنطض ٙيتكز ِٜايتٓاط٫ت يو؟!
املؿاٚض ايؿًغطٝين ٜك :ٍٛايتؿاٚض ٖ ٛاـٝاص ٚايٓٗر ٚايدلْاَر ايٛسٝز؛ ٜٓ ٖٛٚغٸل أَٓٝا َع
ايعزٜٚ ،ٚطبٸل خضٜط ١ايطضٜل َٚتطًباتٗا ا٭َٓ ١ٝفاْاً ،ر ٕٚإٔ ٜكزٸّ اٱعضا ًٞٝ٥أَ ٟكابٌ.
ؾُا ايش ٟهدل أٚملضت أْ ٚتٓٝاٖ ٛعً ٢إعطا ٘٥أ ٟؽ!!٤ٞ
ايتؿاٚض يف اؿاي ١ايؿًغط ١ٝٓٝخاصز عٔ عٝاقات٘ املٛمٛع١ٝ؛ ٚباملٓطل ايغٝاع ٞاجملضر ٖٛ
ٜؿتكض إىل املكاٜ ٫ٚ ١َٚغتٓز إىل أٚصام ايك ٠ٛاي٬طَ .١ايؿٝتٓاَ – ٕٛٝعً ٢عب ٌٝاملجاٍ  -ؾاٚمٛا
ا٭َضٜهٝني سُٓٝا ناْٛا ٜتكٗكض ،ٕٚؾهإ ايتؿاٚض س٦ٓٝش َؿٝزاً يط ٞآخض فؿشَٔ ١
فؿشات ا٫ستٚ ٍ٬ايعزٚإ ا٭َضٜه .ٞؾأْت بكزص َا متًو َٔ أٚصام ق ٠ٛعً ٢ا٭صضٚ ،ؼغٔ
اعتجُاصٖا ،بكزص َا تٓذح يف ايتؿاٚضٚ ،يف ؾضض ؽضٚطو عً ٢عزٚى.
يشيوٚ ،ستٜ ٫ ٢ه ٕٛايتؿاٚض عًُ ١ٝخطضٚ ٠عب٦اً عًٝو ،ؾإْو ؼتاز إٔ ته ٕٛصعايتو
يعزٚى ٚامش ،١أْو َٓؿتح عً ٢نٌ اـٝاصات ،يٝػ بايه ّ٬ؾكط ،بٌ بايؿعٌ أٜنا .ؾ ٬ميهٔ
يًُؿاٚض إٔ ٜٓذح إسا مل ٜغتٓز إىل قاعز ٠تعزر اـٝاصات ،مبعٓ ٢أْو مبكزاص اعتعزارى
يًتؿاٚض ،ؾإْو َغتعز ٚقارص عً ٢ايشٖاب إىل اؿضب؛ ٚإسا ٚفٌ ايتؿاٚض إىل طضٜل َغزٚر،
ؾٓٝبػ ٞإٔ ته ٕٛداٖظا يًشٖاب إىل اؿضب أ ٚا٫عتٓظاف أ ٚاملكا١َٚ؛ بز ٕٚسيو  ٫ق١ُٝ
يًتؿاٚضٚ .عًٓٝا إٔ ْتشنض إٔ ايتؿاٚض يف اؿضٚب قزمياً ،نإ نجرلاً َٔ ا٭سٝإ هض ٟيف
عاس ١املعضن ،١ؾإَا إٔ ٜقٌ املتؿاٚم ٕٛإىل سٌٸٚ ،إَا إٔ ٜغتأْؿٛا اؿضب.
ايتؿاٚض ٖٛ ،أراٚ ٠تهتٝو يف خزَ ١ا٫عذلاتٝذٚ ،١ٝيٝػ اعذلاتٝذ ١ٝقا ١ُ٥بشاتٗا ،نُا أْ٘
يٝػ بز ً٬ٜعٔ املكاٚ ١َٚاعذلاتٝذ ١ٝاملٛادَٗ ١ع ا٫ست.ٍ٬
 ٫ٚبز إٔ ٜه ٕٛايتؿاٚض َغتٓزا إىل ٚسزَٛ ٠قـ ٚطين؛ ؾإسا َا صأ ٣ؾضٜل دز ٣ٚخطَ ٠ٛا
باػا ٙايتؿاٚضٚ ،اْؿضر بايكضاص عٔ اجملُٛع ايٛطين ،ؾإْ٘ ٜنع ْؿغ٘ يف ٚمع فعبٚ ،ميٓح
عز ٙٚؾضف ١عٝغتػًٗا مز ٙبايتأنٝز؛ نُا إٔ َٔ ؽإٔ سيو إٔ ٜزؾع املؿاٚض إىل تكز ِٜتٓاط٫ت
نبرل ٠ستٜ ٫ ٢نطض إىل ا٫عذلاف بؿؾٌ خٝاص ٙايتؿاٚم ،ٞؾ٪ٝثض س٦ٓٝش تكزَ ِٜقًشت٘
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ايشات ١ٝعً ٢سغاب املقًش ١ايٛطٓ ،١ٝنٜٓ ٬ٝهؾـ أَاّ ؽعب٘ ٚأَاّ اٯخض.ٜٔ
ٚايتؿاٚض ي٘ َغاسات٘ ٚفا٫ت٘ احملزرٚ ٠يٝػ خٝاصاً َطًكاً يف نٌ ا٭َٛص ،ؾٗٓاى أَٛص  ٫هٛط
ايتؿاٚض عًٗٝا ،ؾايجٛابت اؿازل ٫ ١هٛط ايتؿاٚض عًٗٝا .ايتؿاٚض آيٚ ١ٝتهتٝو مُٔ
ٖٛاَؿ َٚغاسات قزرٚ ،٠يٝػ ٖٓاى عاقٌ ٜتؿاٚض عً ٢نٌ ؽ ٤ٞخاف ١عً ٢ا٭ف.ٍٛ
ايتؿاٚض يف ايتذاصٜ ٠ه ٕٛيف ايػايب عً ٢ا٭صباح ٚيٝػ عً ٢ا٭ف ٍٛايتذاص١ٜ؛ يهٔ يٮعـ ،ؾإٕ
ايتذضب ١اؿاي ١ٝخاف ١بايٓغب ١يًُؿاٚمات ايؿًغط ١ٝٓٝخضدت عً ٢نٌ ٖش ٙايكٛاعز.
بهٌ أَاْ٘ ٚؽذاع ١أق :ٍٛايتؿاٚض َٔ سٝح ايٓعض ٠املطًك ،١يٝػ سضاَاً  ٫ٚممٓٛعاً٫ ،
باملٝظإ ايؾضع ٫ٚ ٞايغٝاع ٫ٚ ،ٞبتذاصب ا٭َٚ ١اٱْغاْ ٫ٚ ،١ٝمبُاصع ١سضنات املكا١َٚ
ٚايجٛصات عدل ايتاصٜخ؛ يهٔ ٜٓبػ ٞإٔ ىنع ملعار٫ت ٚمٛابط ٚسغابات ٚظضٚف ٚتٛقٝتات
ٚعٝاقات ٚطضٜك ١إراص ٠فشٝشٚ ،١بزْٗٚا ٜقبح أراَ ٠عانغَٚ ١زَض.٠
يف اؿاي ١ايؿًغط١ٝٓٝ؛ ْك ٍٛإٕ ايتؿاٚض ايَ ّٛٝع «إعضا »ٌٝ٥خٝاص خاطٚ .٧قز عضض عً٢
محاؼ ايتؿاٚض َع «إعضاَ »ٌٝ٥باؽض ٠يهٓٗا صؾنتٚ ،عضض عً ٢قٝاراتٗا إٔ تًتك ٞعزرا َٔ
ايكٝارات اٱعضا ،١ًٝٝ٥بعنٗا يف َٛقع ايغًط ١نُا سقٌ يف عضض إٜ ًٜٞؾاٚ ،ٟبعنٗا قغٛب
عًَ ٢عغهض ايغ ، ،ّ٬يهٔ سضن ١محاؼ صؾنت تًو ايعضٚض.
ايتؿاٚض اي – ّٛٝيف ظٌ َٛاط ٜٔايك ٣ٛايكاٜ - ١ُ٥قبٸ يف خزَ ١ايعز ٫ٚ ،ٚىزّ ايطضف
ايؿًغطٝين؛ سٝح مل ٜتطٛص ٚاقع ايقضاع عً ٢ا٭صض إىل ساي ١ػدل ايعز ٚايقٗ ْٞٛٝعً٢
ايًذ ٤ٛإىل ايتؿاٚض،بٌ َا طاٍ إىل ايٜ ّٛٝضؾض اْ٫غشاب َٔ ا٭صضٜ ٫ٚ ،عذلف باؿكٛم
ايؿًغط١ٝٓٝ؛ ٚايتؿاٚض يف َجٌ ٖش ٙاؿايٜ ١قبح ْٛعا َٔ ايعبح ٚاملكاَض.٠
يف ظٌ معؿٓا ٚاختَٛ ٍ٬اط ٜٔايك« ،٣ٛإعضا »ٌٝ٥تغتدزّ ايتؿاٚض أرا ٠يتشغني ع٬قاتٗا
ٚتًُٝع فٛصتٗا يز ٣اجملتُع ايزٚيٚ ،ٞتغتػً٘ يهغب ايٛقتٚ ،ٱهار ٚقا٥ع دزٜز ٠عً ٢ا٭صض،
عدل بٓا ٤املغتٛطٓاتٚ ،تٗذرل ايغهإٚ ،تٜٗٛز ايكزؼ ٖٚزّ أسٝاٗ٥ا ٚتؿضٜػٗا َٔ أًٖٗا ،نُا
تغتؿٝز َٓ٘ غطا ٤يتُضٜض دضاُٗ٥اٚ ،ـؿض عكـ املطايب ايؿًغط« .١ٝٓٝإعضا »ٌٝ٥تغتػٌ
ايتؿاٚض يًتطبٝع َع ايعامل ايعضبٚ ٞاٱعٚ َٞ٬اخذلاق٘ٚ ،يتؾ ٜ٘ٛطبٝع ١ايقضاعٖٞٚ ،
املغتؿٝز ايٛسٝز َٔ املؿاٚمات بقٛصتٗا ايكا.١ُ٥
ايتؿاٚض يف ظٌ اـًٌ ايكا ِ٥يف َٛاط ٜٔايك ٖٛ ،٣ٛإخناع يًطضف ايؿًغطٝين ملتطًبات احملتٌ
اٱعضاٚ ًٞٝ٥يؾضٚط٘ ٚإَ٤٬ات٘؛ ٖ ٛيٝػ عًَُ ١ٝتهاؾ ،١٦ؾهُا ٜٛ ٫دز سايٝاً تهاؾ ٪يف َٝزإ
املٛادٜٗٛ ٫ ،١دز تهاؾ ٪عً ٢طاٚي ١املؿاٚمات.
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محاع ٚاالعرتاف
* َطأي ١االعرتاف بايهٝإ ايصٗ ْٞٛٝتثري ايهثري َٔ ايًػطٚ ،مث ١حدٜث عٔ اعرتاف قاْْٞٛ
ٚآخس ٚاقعَ ..ٞا َٛقف محاع َٔ ٖر ٙاملطأي١؟
 َٛقؿٓا َٔ َٛمٛع ا٫عذلاف بؾضع ١ٝا٫ستٚ ٍ٬امح ٚقغْ ٫ ،ّٛزاص ٟؾْٛ ٫ٚ ٘ٝاصٟ؛ يكزٚٴمع ا٫عذلاف بـ «إعضا »ٌٝ٥ؽضطاً يْ٬ؿتاح ايزٚي ٞعًٓٝا ،بايتاي ٞأفبح عكب ١يف طضٜكٓا ،يهٓٓا
مل ْباٍ بشيوٚ ،أظٗضْا تقُُٝا عً ٢ايقُٛر أَاّ ٖشا ايتشز ،ٟ٭ٕ ا٫عذلاف ٜعين «ؽضعٓ»١
ا٫ستٚ ،ٍ٬إمؿا ٤ايؾضع ١ٝعًَ ٢ا تضتهب٘ «إعضا َٔ »ٌٝ٥عزٚإ ٚاعتٝطإ ٚتٜٗٛز ٚقتٌ
ٚاعتكاٍ ٚدضاٚ ِ٥سؾ ١ٝعل ؽعبٓا ٚأصمٓا؛ ٖٚشا غرل َكبٚ ٍٛؾل ايكاْ ٕٛايزٚيٚٚ ٞؾل
ايك ِٝاٱْغاْ ،١ٝؾن ٬عٔ ا٭رٜإ ايغُا.١ٜٚ
ؾُٔ املضؾٛض إعطا ٤ايؾضع ١ٝي٬ستٚ ٍ٬عضق ١ا٭صض؛ ا٫ست ٍ٬دضميٚ ،١ايغضق ١دضمي،١
 ٫ٚهٛط بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ؼع ٢بايؾضعٖٚ ،١ٝشَ ٙؿاٖ ٫ ِٝخ٬ف سٛشلا يف املؿّٗٛ
اٱْغاْ ٞايعاّ ،ؾهٝـ اؿاٍ بايٓغب ١يًؿًغطٝين ايش ٖٛ ٟاينشٚ ١ٝفاسب ا٭صض اييت اْتظعت
َٓ٘ غقبا ٚقٗضا؟! ٖشَ ٙغأيَ ١بزأ تضتبط بٛدٛرْا اٱْغاْ ٞايشٜ ٟتٓاقض َع ا٫عذلاف
بؾضع ١ٝا٫ستٚ ٍ٬ا٫غتقاب ،ؾهٝـ سني ٜناف إىل سيو َا ٜضبطٓا بٗش ٙا٭صض املباصن١
املكزعَ َٔ ١ؾاعض ٚطٓٚ ١ٝرٚ ،١ٜٝٓاْتُا ٤سناصٚ ،ٟعُل تاصى ٞي٘ دشٚص ٙايناصب ١يف
ايكٹزّ.
اٯخضٚ ٕٚقعٛا يف ٖشا ايؿخ ْتٝذ ١ايعذظ ٚاـنٛع يًنػٛط اـاصدٚ ،١ٝظٓٛا إٔ ا٫عتذاب١
شلش ٙايؾضٚط ٚاينػٛط قز ٜغٌٗ عً ِٗٝاْ٫تكاٍ إىل َضاسٌ َتكزَ ١يف بضْافِٗ ايغٝاع،ٞ
يهٔ ثبت عًُٝاً أِْٗ رؾعٛا مثٓاً باٖعا َكابٌ اي ِٖ .ِٖٛأخطأٚا باملٓطل املقًش ،ٞنُا أخطأٚا
باملٓطل املبز.ٞ٥
ٚمٔ ْضؾض َٛمٛع ا٫عذلاف مبعٓا ٙايكاْ ،ْٞٛنُا ْضؾن٘ مبعٓا ٙايٛاقع ،ٞؾؿضم بني إٔ أقٍٛ
إٕ ٖٓاى عزٚاً ازل٘ «إعضاٚ ،»ٌٝ٥بني إٔ أقض بؾضعٝت٘؛ ٖشا ٜ ٫غُ ٢اعذلاؾاً ٚاقعٝاً .باختقاص
مٔ ْضؾض ا٫عذلاف بؾضع« ١ٝإعضا»ٌٝ٥؛ ٭ْٓا ْضؾض ا٫عذلاف بؾضع ١ٝا٫ستٚ ٍ٬عضق١
ا٭صضٖٚ ،شا َبزأ ٚامح ٚساعِ بايٓغب ١يـٓا.
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* يهٔ ،أال تطتػسبٖ ٕٛرا اإلصساز اإلضساٚ ًٞٝ٥ايدٚي ٞعًَ ٢طأي ١االعرتاف بـ «إضسا ،»ٌٝ٥أال
ٜػهٌ ذيو ،يف أحد أبعادَ ،ٙؤغس ضعف ،حٝث تعٗس «إضسا »ٌٝ٥نُٔ تػو يف ٚجٛدٖا ٚتطًب
اعرتاف اآلخس ٜٔبػسعٖ ١ٝرا ايٛجٛد؟
 ب ٬ؽو ..ايعز ٚقًل عًَ ٢غتكبٌ نٝاْ٘ ،خاف ١يف ظٌ ايتطٛصات ا٭خرل٠؛ ْٚؿغٝت٘ َجٌْؿغ ١ٝايًك ٚاجملضّ ايشَُٗ ٟا بًػت قٛت٘ ٜؾعض يف ايٓٗا ١ٜأْ٘ خاصز عً ٢ايكاَْٚ ،ٕٛؿتكض إىل
ايؾضع .١ٝاؽذلاط ا٫عذلاف ٖ ٛبايتأنٝز َ٪ؽض معـٚ ،تعبرل عٔ عكز ٠ايٓككٚ ،عزّ ايجك١
مبغتكبٌ ٖشا ايهٝإٚ ،اٱسغاؼ بأْ٘  ٫ميًو ايؾضعٚ ،١ٝبأْ٘ َا طاٍ َضؾٛماً َٔ ؽعٛب
املٓطكٚ ،١دغُاً غضٜباً عٓٗاٚ ،إٔ فضر ٚدٛر ايؾعب ايؿًغطٝين فاَزاً ٖ ٛتعبرل عًُ ٞعٔ
صؾض ايكب ٍٛبايهٝإ ايقٗٚ ْٞٛٝصؾض ا٫عذلاف بؾضعٝت٘.
يهٔ ،مث  ١بعز آخض  ٖٛٚايؾعٛص بايؿٛقٖ ،١ٝشا املٓطل تتعاٌَ ب٘ ايز ٍٚايػضبَ ١ٝع ر ٍٚايعامل
ايجايح؛ ٚايقٗاٜ ١ٜٓتعاًَ ٕٛبٓؿػ املٓطل اعتٓارا إىل ايتؿٛم ايعغهضٜٚ ،ٟؾعض ٕٚبأِْٗ
ايطضف ايش َٔ ٟسك٘ إٔ ميً ٞايؾضٚط عً ٢اٯخض ،ٜٔمبا ؾٗٝا ايؾضٚط املغبك ١٭ ٟتعاٌَ أٚ
تؿاٚض.
ٖشا ا ملٓطل يٮعـ اعتذابت ي٘ بعض ا٭طضاف ايؿًغطٚ ١ٝٓٝايعضبٖٚ ،١ٝشا اـًٌ  ٫هٛط إٔ
ْكبً٘ .يف سٛاصاتٓا َع ايٛؾٛر ا٭دٓب ١ٝلزِٖ باعتُضاص ٜتشزث ٕٛعٔ ؽضٚط ايضباع١ٝ؛
ٚبعنِٗ ٜعضض عًٓٝا ؽضٚطا كؿؿ ١تغٗ ً٬ٝيًكب ٍٛبٗا؛ مٔ صؾنٓا ايؾضٚط َٔ سٝح املبزأ،
نُا صؾنٓا َٓاقؾتٗ ا ست ٢يف عٝام ايبشح عٔ فٝؼ كؿؿ ١شلاَ .بزأ ايؾضٚط َضؾٛض ،ؾٗٛ
ٜعين ٚدٛر َغتٜٛني َٔ ايبؾضٚٚ ،دٛر طضف َٗ ُٔٝعً ٢طضف؛ طضف ي٘ ايٝز ايعًٝاٚ ،آخض
ي٘ ايٝز ايغؿً٢؛ إْغاْٝتٓا ٚنضاَتٓا ٚاسذلآَا ٭ْؿغٓا ٜأب ٢عًٓٝا إ ٫إٔ ْهْ ٕٛزا يٰخض ست٢
ي ٛنإ أقَٓ ٣ٛا عغهضٜاً ؛ ٚبايتايْ ٞضؾض إٔ ٜتعاٌَ َعٓا بؾضٚط َغبك.١
يٮعـ َٔ ،ا٭خطا ٤اييت تػض ِٜٗبٗشا ايٓٗر ،إٔ ايبعض قبٌ بتًو ايؾضٚط َٗٓٚا َٛمٛع
ا٫عذلاف ،ثِ اقذلف خطأ آخض سني مل ٜكاٜض ا٫عذلاف بـ»إعضا »ٌٝ٥با٫عذلاف باؿكٛم
ايؿًغط ،١ٝٓٝبٌ قاٜن٘ بإٔ تعذلف ب٘ ٖٛ؛ ٖٚشا خًٌ نبرل إىل داْب اـًٌ ا٭فًٖٛٚ ٞ
ا٫عذلاف !! ؾُٔ غرل املعك ٍٛإٔ تعذلف بـ»إعضاَ »ٌٝ٥كابٌ إٔ تعذلف ٖ ٞمبٓعُ ١ايتشضٜض أٚ
عضنَ ١اٚ ،يٝػ بايؾعب ايؿًغطٝين أ ٚبايزٚي ١ايؿًغط ١ٝٓٝأ ٚباؿكٛم ايؿًغط١ٝٓٝ؛ ٖشا
َعٓا ٙأْو قاٜنت املقًش ١ايعاَ ١باملقًش ١اـاف ،١قاٜنت اشلزف ايٛطين ايهبرل بٗزف
سظب ٞفػرلْ ،ك ٍٛسيو َع ايتأنٝز عً ٢صؾنٓا ملٛمٛع ا٫عذلاف بقضف ايٓعض عٔ مثٓ٘.
يشيو يف سٛاصاتٓا َع تًو ايٛؾٛر ايػضبْ ،١ٝك ٍٛشلِ :صغِ سضفٓا عً ٢ايتٛافٌ َعهِ
ٚاْ٫ؿتاح عً ٢ر ٍٚايعامل ،يهٓٓا ْ ٫غتذزْ ٫ٚ ٟبشح عٔ اعذلاف غضب ٞبٓا نشُاؼٖ ،شا ٫
ُٜٓٗا؛ ؾؾضعٝتٓا ْابع َٔ ١ايؾعب ايؿًغطٝين َٔٚ ،فٓارٜل ا٫قذلاع َٔٚ ،ايزميكضاط١ٝ
ايؿًغط َٔٚ ،١ٝٓٝؽضع ١ٝايٓناٍ ٚايتنشٝات ٚاملكا َٔٚ ،١َٚعُكٓا ايعضبٚ ٞاٱع٫ٚ ،َٞ٬
ْبشح عٔ ؽضع ١ٝتأتٓٝا َٔ اـاصز؛ َا ْغع ٢يتشكٝك٘ ٚاْتظاع٘ ٖ ٛا٫عذلاف باؿكٛم
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ايؿًغط ،١ٝٓٝعل ؽعبٓا يف اؿضٚ ١ٜاـ٬ل َٔ ا٫ستٚ ٍ٬سل تكضٜض املقرلٚ ،ئ ٜه ٕٛسيو
َكابٌ ا٫عذلاف ،٭ٕ ا٫عذلاف ٖ ٛيف ايٓٗا ١ٜإقضاص بؾضع ١ٝا٫ستٚ ٍ٬ايعزٚإ ٚعضق ١ا٭صض.

* بسأٜهِ ملاذا ٜسفض اجملتُع ايدٚيٚ ٞاجلاْب اإلضسا ًٞٝ٥عسض اهلدْ ١ط ١ًٜٛاملد ٣اييت
طسحتٗا محاع؟
 ٖشا ايضؾض َٔ اي هٝإ ايقٗٚ ْٞٛٝاٱراص ٠ا٭َضٜهٚ ١ٝبعض ا٭طضاف ايزٚي ١ٝعا٥ز إىل عز٠أعباب:
ايغبب ا٭َٓ :ٍٚطل ايكٚ ٠ٛايتؿٛم ٚاشل ١ُٓٝيزٖ ٣ش ٙا٭طضاف ،ؾِٗ ٜعتكز ٕٚإٔ قٛتِٗ
املتؿٛق ١متهِّٓٗ َٔ ؾضض َا ٜؾا ٕٚ٩عًٓٝاٜٚ ،عتدلْٓٚا نؿًغطٝٓٝني ٚعضب ايطضف املٗظّٚ
ايشٜ ٫ ٟغع٘ إ ٫إٔ ٜٛقع فو ا٫عتغ ّ٬نُا ؾعًت أملاْٝا ٚايٝابإ يف أعكاب اؿضب ايعامل١ٝ
ايجاْٚ ،١ٝيٝػ إٔ ٜكزّ سً ً٫ٛأ ٚأؾهاصاً أخض ،٣ناشلزْٚ ١غرلٖا.
ايغبب ايجاْ :ٞأِْٗ ٜض ٕٚأطضاؾاً عضبٚ ١ٝؾًغط ١ٝٓٝتعضض عً ِٗٝعضٚماً أنجض إغضا٤ٶ ،ؾهٝـ
ٜغتذٝب ٕٛيعضض ٖزْ ،١يف سني ٜعضض عً ِٗٝاٯخض ٕٚا٫عذلاف بـ «إعضاَ »ٌٝ٥كابٌ سٌ
عً ٢أعاؼ سزٚر َ ،67ع اعتعزارِٖ يًتؿاٚض َعٗا عً ٢تؿاف ٌٝسيو اؿٌ ،أ ٟاؿزٚر
ٚايكزؼ ٚسل ايعٛر!! ٠
ايغبب ايجايح :إٔ ػضب ١ا٭َضٜهإ ٚايقٗاٚ ١ٜٓغرلِٖ َع أطضاف أخض ٣يف املٓطك ،١تػضِٜٗ
با٫عتٓتاز إٔ َظٜزاً َٔ اينػط عًٓٝا عًٝذٓ٦ا إىل ساي ١اينضٚص ٠نُا ؾعٌ اٯخض ،ٕٚؾِٗ
دضبٛا عٝاع ١اينػٛط ٚا٫بتظاط َع غرلْا ٚلشت تًو ايغٝاعَ ،١ا ٜزؾعِٗ يًك :ٍٛيٓذضب
سيو َع «محاؼ» يعًٗا ؽنع نُا خنع غرلٖا.
أمـ إىل سيو إٔ بعض ايعضب ٚايؿًغطٝٓٝني – يٮعـ ٜ -كٛي ٕٛشلِ :سافضٚا «محاؼ» ٚمٝٸكٛا
عًٗٝا َايٝاً ٚع ٝاعٝاًٚ ،سضٸمٛا عًٗٝا ٫ٚ ،تٓؿتشٛا عًٗٝا َباؽضٚ ،٠ساؾعٛا عً ٢ؽضٚطهِ٫ٚ ،
تغتعذًٛا ،ؾـ»محاؼ» عتدنع يف ْٗا ١ٜاملطاف!
ٖش ٙا٭عبابٚ ،صمبا غرلٖا ،تزؾعِٗ إىل إٔ ٜ ٫كبًٛا عضض اشلزْٚ .١يف اؿٛاص َع ايٛؾٛر ايػضب١ٝ
ْك ٍٛشلِْ :عَِٛ ،اقـ غرلْا أعٌَٗٛٚ ،اقؿٓا أفعب ،إ ٫إٔ َٝظتٓا أْٓا سني ْكزّ عضم ًا أٚ
مزر َٛقؿاً ؾإْٓا لتٗز إٔ ٜه ٕٛقاب ً٬يًتطبٝل عً ٢ا٭صضٚ ،يف سات ايٛقت ميهٔ إٔ وع٢
بجك ١ايؾعب ايؿًغطٝين ٚاؾُٗٛص ايعضبٚ ٞاٱعٜ ٫ٚ ،َٞ٬ه ٕٛنشيو إ ٫إسا نإ غرل َتٓاقض
َع ثٛابت٘ ايٛطٓٚ ١ٝسكٛق٘ َٚقاؿ٘.
أَا َٛاقـ ايبعض اٯخض يف ايغاس ١ايؿًغط ،١ٝٓٝؾٗٚ ٞإٕ ناْت عًٗ ١إ ٫أْٗا َؿتكض ٠إىل ايضما
ٚايكب َٔ ٍٛغايب ١ٝايؾعب ايؿًغطٝين ٚقٛا ٙايٛطٓٚ ١ٝنب٘ املجكؿ ،١ؾُا ق ١ُٝسيو عًُٝاًَ ،ا
ق ١ُٝايٛفَ ٍٛع بعض ايكٝارات إىل سً ٍٛأ ٚاتؿاقات تضؾنٗا ا٭غًب َٔ ١ٝايؾعٛب؟! ؾكز
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ؾُضمت أٚعً َٔ ٛقبٌٚ،ؾؾًت ،٭ْٗا ناْت فشؿٚ ١غرل ًَب ١ٝيتطًعات ؽعبٓاٚ ،ظًت َٓبتٻً١
عٔ ايٛاقع ايؿًغطٝين ٚايعضب.ٞ
َٔ ٖٓا مٔ ْزصى أِْٗ عٝنطض ٕٚيف ايٓٗا ١ٜإىل ايتعاطَ ٞع ص« ١ٜ٩محاؼ»ٚ ،ص ١ٜ٩ايك٣ٛ
ٚايكٝارات املتُغه ١بايجٛابت ايٛطٓٚ .١ٝمٔ ْك ٍٛشلِ :إسا نٓتِ قارص ٜٔعً ٢ؼكٝل لاح يف
املٓطك َٔ ١خ ٍ٬املؾاصٜع ا٭خض ،٣ساٚيٛا ٚعتقً ٕٛإىل طضٜل َغزٚر.
قز ٜغٌٗ عً ٢ايك ٣ٛايهدل ٣امل ٌٝإىل اؿً ٍٛايغًَٗ ١ع ايكٝارات ٚاؿهاّ ر ٕٚإٔ تٓعض إىل أُٖ١ٝ
إٔ تهٖ ٕٛش ٙاؿًَ ٍٛكٓعَٚ ١ضم ١ٝيًؾعٛبٜٚ ،ػٝب عٔ ٖ ٤٫٪إٔ ايتقاحل َع ايكٝارات
ٚاؿهَٛات ٚسزٖا َ٪قت ْٚٳـؿَـغ٘ ققرلٜ ٫ٚ ،قٓع اعتكضاصاً يف املٓطكَُٗ ١ا بًؼ سذِ
اينػط ٚايكٗض ايش ٟمياصؼ عً ٢ايؾعٛب ،إ ٫إٔ ايٓذاح ٭َ ٟؾضٚع َطضٚح ٜتشكل ؾكط سني
تكتٓع ب٘ ايؾعٛبٚ ،تؾعض أْ٘ َٴضضِ شلا َٓٚقـٚ ،يَ ٛضسًٝاٚ .ايبعض يف ايػضب بزأ ٜزصى
اي ّٛٝأُٖٖ ١ٝشا ا٭َض ،يشيو ٖٜ ٛطٛٸص َٛقؿ٘ سايٝاً – ٚيهٔ بطً ٦ٝا  -باػا ٙايتعاطَ ٞع
«محاؼ» َٚ ،ا طايت ٖٓاى عٛا٥ل ؼ ٍٛر ٕٚتضمجٖ ١شا ايتطٛص احملزٚر إىل خطٛات سكٝك١ٝ
دارٚ ،٠مٔ يف املكابٌ يغٓا َغتعذًني ،ؾايشُٜٓٗ ٟا يٝػ رٚصْاٚ ،يهٔ ايتظآَا عكٛم ؽعبٓا
َٚقاؿ٘.

محاع ٚايٛٗٝد
َكا ١َٚمحاعَٛ ٖٞ ٌٖ ،جّٗ ١ضد ايصٗا ١ٜٓبصفتِٗ ٜٛٗدا أّ بصفتِٗ ذلتًني؟
  ٫ماصب ايقٗا ١ٜٓ٭ِْٗ ٜٛٗر ،بٌ ماصبِٗ ٭ِْٗ قتً .ٕٛايغبب ٚصا ٤سضبٓا َع ايهٝإايقَٗٚ ْٞٛٝكاَٚتٓا ي٘ ٖ ٛا٫ستٚ ،ٍ٬يٝػ ا٫خت٬ف يف ايز .ٜٔاملكاٚ ١َٚاملٛادٗ ١ايعغهض١ٜ
َع اٱعضاًٝٝ٥ني عببٗا ا٫ستٚ ٍ٬ايعزٚإ ٚاؾضا ِ٥اييت ٜضتهبْٗٛا عل ايؾعب ايؿًغطٝين،
ٚيٝػ بغبب ا٫خت٬ف َعِٗ يف ايزٚ ٜٔاملعتكز.
صغِ أْٓا ْزصى دٝزاً إٔ «إعضا »ٌٝ٥تغتزع ٞايزٚ ٜٔتٛظّؿ٘ يف املعضنٚ ،١تغتزع ٞأسكارا
تاصىْٚ ،١ٝقٛفا قضٸؾٚ ،١أعاطرل ٚخضاؾاتٚ ،عٛاطـ ر١ٜٝٓ؛ ٚتٛظـ سيو نً٘ يف املعضن١
مز ايؿًغطٝٓٝني ٚايعضب ٚاملغًُني ،ست ٢ايكٝارات ايقٗ ١ْٝٛٝايعًُآَْٚ ،١ٝش بزا ١ٜاؿضن١
ايقٗ ،١ْٝٛٝتغتػٌ ايزٚ ٜٔتٛظؿ٘ عٝاعٝاً؛ ٚايهٝإ ايقٗ ْٞٛٝأف ً٬قا ِ٥عً ٢عٓقض ١ٜايز،ٜٔ
أ ٚايعٓقض ١ٜايز ،١ٜٝٓيهٔ خ٬ؾٓا َعِٗ يف ايز ٜٔيٝػ ٖ ٛايش ٟأٚدز ساي ١اؿضب ٚاملكا١َٚ
مزِٖٚ ،إمنا ْكاتًِٗ ٭ِْٗ قتً.ٕٛ
بايٓغب ١يٓا ،ايزٜ ٜٔؾهٌ صنٓاً أعاعٝاً يف سٝاتٓا ٚاْتُآ٥ا ٜٖٛٚتٓا ٚثكاؾتٓا ٚعًٛنٓا ايَٞٛٝ؛
 َٔٚطاقتٓا اييت تعظط فدلْا ٚفُٛرْاٚ ،تزؾعٓا إىل َظٜز َٔ ايتنشٚ ١ٝايعطا ،٤ؾٗ ٛطاق١
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ٖا ١ً٥يف َٛادٗ ١ايعًِ ٚايعزٚإ ٚايك ٣ٛايػاسل ١املذلبق ١بؾعبٓا ٚأَتٓا ،يهٓٓا  ٫لعٌ ايزٜٔ
طاق ١تٛصٸخ ا٭سكار ٫ٚ ،عبباً أ ٚغطا ٤يعًِ اٯخض ٜٔأ ٚايعزٚإ عً ،ِٗٝأ ٚاْتظاع َا يٝػ يٓا،
أ ٚايتعز ٟعً ٢سكٛم اٯخض.ٜٔ

محاع ٚايعالقات ايدٚي١ٝ
* ٌٖ أْتِ زاض ٕٛعٔ َطت ٣ٛإزلاشاتهِ عً ٢صعٝد ايعالقات ايدٚي١ٝ؟ َٚا َٛقع ٖر ٙايعالقات
يف فهس محاع ٚبسادلٗا ٚأٚيٜٛاتٗا؟
 ايع٬قات ايزٚي ١ٝيف ؾهض محاؼ ايغٝاع ٞشلا عز ٠أبعار:ايبعز ا٭ٍٚ؛ ايكٓاع ١بإٔ َعضن ١ؾًغطني يف أسز ٚدٖٗٛاَ ٖٞ ،عضن ١اٱْغاْ ١ٝمز ايعًِ
ٚايطػٝإ اٱعضاٚ ًٞٝ٥مز املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝايعٓقض ٟايشٜ ٟغتٗزف ايعامل ٚاٱْغاْ١ٝ
بأعضٖاٜٗٚ ،زر َقاحل ايؾعٛب ٚا٭َِٜ ٫ٚ ،كتقض ؽضٸٚ ٙخطض ٙعً ٢ؾًغطني ٚايؿًغطٝٓٝني
ٚايعضب ٚاملغًُني.
ايبعز ايجاْٞ؛ مضٚص ٠تغٜٛل قنٝتٓا ايعاريٚ ،١نغب املظٜز َٔ ا٭فزقا ٤املٜ٪ز ٜٔؿكٛقٓا
املؾضٚعٚ ،١ؿكٓا يف َكا ١َٚا٫ستٚ ٍ٬ايعزٚإٚ .قز ثبت عًُٝاً إٔ اينُرل اٱْغاَْ ٞا طاٍ
ؾ ٘ٝخرلٚ ،ميهٔ إٜكاظ٘ ٚؼضٜه٘ يقاؿٓا إسا أسغٓٸا عضض قناٜاْاٚ ،ادتٗزْا يف نؾـ ايهٝإ
ايقٗ ْٞٛٝعً ٢سكٝكت٘ٚ .يعٌ َٛمٛع نغض اؿقاص عٔ غظٚ ،٠ايٓذاح يف نغب ٖشا ايعزر
ايهبرل َٔ املتنآَني شلش ٙايكن َٔ ١ٝخ ٍ٬سضن ١ايغؿٔ إىل غظ ،٠منٛسز ٭ُٖٖ ١ٝشا ايبعز.
َع ايتشنرل ٚايتأنٝز عً ٢إٔ املٛادَٗ ١ع ايهٝإ ايقٗ – ْٞٛٝؽعبٝاً ٚعدل املكا – ١َٚنُا يف
سضب غظٚ ٠دٓٛب يبٓإ ٚأعط ٍٛايغؿٔ عً ٢عب ٌٝاملجاٍ ٖٞ ،اييت تهؾـ ايٛد٘ ايكبٝح شلشا
ايهٝإٚ ،يٝغت املؿاٚمات ٚايًكا٤ات َع٘ ،ؾٗ ٞػُٸٌ فٛصت٘ ٚتػط ٞعً ٢سكٝكت٘ ٚدضا.ُ٘٥
ايبعز ايجايح؛ نُا إٔ «إعضا »ٌٝ٥ؼافضْا ٚت٬سكٓا عً ٢املغضح ايزٚي ،ٞؾإٕ عًٓٝا إٔ ْ٬سكٗا يف
نٌ احملاؾٌ ايزٚي١ٝ؛ ؾ ٬هٛط إٔ ْذلى ٖشا املغضح سهضاً عًٗٝاٚ .يٮعـ ؾإٕ اؾاْب ايؿًغطٝين
ٚايعضب ٞايضزل ٞققٸض نجرلا يف ٖشا ا٭َضٚ ،غاب رٚص ٙاؿكٝك ،ٞيهٔ ايش ٟخؿـ َٔ ٖشا
ايتكقرل ٚايػٝاب ٖ ٞدٗٛر اؾايٝات ايؿًغطٚ ١ٝٓٝايعضبٚ ١ٝاٱع ١َٝ٬اييت ؼضنت يف اٯ١ْٚ
ا٭خرل ٠بؾهٌ أؾنٌ عً ٢ايقعٝز ايزٚيٚ ٞسككت لاسات َ٪ثضٚ ،٠اخذلاقات َُٗٚ ،١عاُٖت
يف نغب أفزقاٜ٪َٚ ٤ز ٜٔيًكن ١ٝايؿًغطٚ ١ٝٓٝيًكناٜا ايعضبٚ ١ٝاٱعٚ ،١َٝ٬عًُت عً٢
نؾـ ايٛد٘ اؿكٝك ٞايبؾع ٚايزَ ٟٛيـ»إعضا »ٌٝ٥اييت أفبح عًٛنٗا ايعزٚاْٚ ٞايٛسؾٜ ٞقزّ
ايؾعٛص ٚاينُرل اٱْغاْٜٚ ،ٞتٓاقض َع ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝيًؾعٛب ايػضبٚ ١ٝيهٌ ؽعٛب ايعامل.
نُا عاُٖت ٖش ٙاؾايٝات ٚؾعايٝاتٗا املدتًؿ ١يف َ٬سك« ١إعضا »ٌٝ٥قاْْٝٛاً ٚقناٝ٥اً.
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ايبعز ايضابع؛ مٔ َعٓ ٕٛٝبٓغر ؽبه ١ع٬قات قٚ ١ٜٛؾاعً ١عً ٢نٌ املغتٜٛات؛ ايزٚي ١ٝإىل
داْب ايعضبٚ ١ٝاٱعٚ ،١َٝ٬قز أْؾأْا يزٜٓا يف اؿضن ١قغُاً خافاً يًع٬قات ايزٚيٜ ١ٝٴعٓ ٢بٗشا
اؾاْب ،٭ْٓا ْعتدل ٙأسز عٛاٌَ ايكٚ ٠ٛاْ٫ؿتاح ٚنغب ايتأٜٝز ايزٚي ٞيًكنٚ ١ٝاؿضن.١
ايبعز اـ اَػ؛ بٓا ٤ايع٬قات ايزٚيٜ ١ٝبزأ َٔ ٖٓا ،أ َٔ ٟراخٌ املٓطك ،١ؾٗٓا ايظصع ا٭عاؼ،
ٖٓٚاى يف ايػضب اؿقار ٚايكطاف َع قزص َطًٛب َٔ ايظصع ٚايعٌُ ايزٚ٩ب نشيو.
أ ٟإٔ عاٌَ ايك ٠ٛا٭عاؼ يتشكٝل ا٫خذلام ٚايٓذاح يف ايع٬قات ايزٚي ٖٛ ،١ٝبإٔ ْه ٕٛأقٜٛا٤
عً ٢ا٭صضَٓ ،ػضعني ؾٗٝاًَ ،تؿني س ٍٛؽعبٓا ٚأَتٓا ،مناصؼ املكاٚ ١َٚايقُٛر ،عٓزٖا
وذلَٓا ايعاملٜٚ ،زصى أْ٘ ئ ٜهٖٓ ٕٛاى ع ٫ٚ ّ٬اعتكضاص يف املٓطك ١إ ٫إسا تعاٌَ َعٓا،
ٚأعطاْا ا٫عتباص ايشْ ٟغتشك٘ٚ ،اسذلّ َقاؿٓا ٚسكٛقٓا َٚطايبٓا املؾضٚعٚ ،١تضادع عٔ
عٝاعات٘ ايضآٖ ١ايكا ١ُ٥عً ٢ا٫مٝاط يـ»إعضاٚ »ٌٝ٥ػاٌٖ ايؿًغطٝٓٝني ٚايعضب ٚاملغًُني.
يكز سككٓا يف ٖشا اجملاٍ لاسات دٝز ٠بؿنٌ اهلل ،غرل إٔ ايطضٜل َا ٜظاٍ طٚ ٬ٜٛأَآَا ؽٛط
بعٝزٚ .مٔ صامْ ٕٛغبٝا عٔ سذِ اٱلاط ايش ٟؼكل يف ظٌ سذِ ايعٛا٥ل اييت تٛادٗٓا
ٚتٛمع يف طضٜكٓاٜ ٫ٚ .ػٝب عٔ ايباٍ إٔ َغت ٣ٛايع٬قات َٚضرٚر ايهغب املتشكلٜ ٫ ،عتُز
عًٓٝا ٚسزْا ،إمنا عً ٢ايطضف اٯخض أٜناً ،ؾٗهشا ٖ ٞايع٬قات ايغٝاع ،١ٝبٌ ٚاٱْغاْ.١ٝ
ٚإسا َا أصرْا إٔ ْكٝػ َغت ٣ٛاملضرٚر املتشكل َٔ ٚصا ٤اؾٗٛر اييت بشيٓاٖا ،عذِ ا٫خذلام
ٚايتأثرل ايقٗ ْٞٛٝيف ايعامل ،عتعٗض ايؿذٚ ٠ٛاعع١؛ ؾؿ ٞظٌ ايغٝاع ١ايػضب ١ٝاييت ْعضت إىل
«إعضا »ٌٝ٥ناَتزار طبٝع ٞشلا ،ؾكضصت رعُٗا ب ٬سزٚر؛ ٚيف ظٌ معـ ا٭را ٤ايعضب،ٞ
ٚايزبًَٛاع ١ٝايعضبٚ ،١ٝنشيو ايتشضٜض ايشَ ٟاصعت٘ أطضاف ؾًغطٚ ١ٝٓٝعضب ١ٝمز
اؿضن ٫ ،١ؽو إٔ نٌ سيو أثٸض يف سذِ ايٓذاسات ٚاٱلاطات.
يزٜٓا اٯٕ مجً ١ع٬قات صزل ١ٝعً ٢املغت ٣ٛايزٚي ،ٞنايع٬قَ ١ع صٚعٝاٚ ،عزر َٔ رٍٚ
أَضٜها اي٬تٚ ،١ٝٓٝبعض ايز ٍٚاٯعٚ ١ٜٛٝا٭ؾضٜك ،١ٝنُا إٔ يزٜٓا ع٬قات رٚي ١ٝصزل ١ٝأخض،٣
بعنٗا َٔ ؼت ايطاٚيْ ١تٝذ ١ظضٚف اٯخضٚ ،ع٬قات غرل َباؽض ٠عدل َغٚ٪يني عابكني
ٜت ٛافًَ ٕٛعٓا بعًِ املغٚ٪يني ايضزلٝني يف رٚشلِ ،نُا اؿاٍ َع ايٜ٫ٛات املتشز ٠ا٭َضٜه١ٝ
ٚغرلٖاٖٚ .شا نً٘ تطٛٸص َِٗٚ ،ئ ٜط ٍٛايظَٔ بإسٕ اهلل ستٜ ٢تطٛص سيو إىل ايتعاٌَ باملغت٣ٛ
ايٛامح ٚايضزلٚ ٞايٛاعع َع اؿضن.١
ٚمٔ ٖٓا ْ ٫تشزخ عٔ ايع٬قات ايزٚيَٛ َٔ ١ٝقع ايتًٗٸـ ٚايتٗايو ٚا٫عتعذاٍ ٚايبشح عٔ
فز سظب ،ٞإمنا ْبين ٖش ٙايع٬قات ْٚتابعٗا بضفاْٚ ١اتظإ ٚاسذلاّ يًشاتَٓ َٔ ،طًل
ؼكٝل املهاعب يًكن ١ٝايؿًغط ٫ ،١ٝٓٝاملهاعب اؿظب ١ٝاينٝك.١
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محاع ٚاالصطفافات ٚاحملاٚز
* غٗدت ايطاح ١ايعسب ١ٝيف ايطٓٛات األخري ٠ضٝاض ١ذلاٚز ٚاصطفافاتٚ ،صٓفتِ ضُٔ ذلٛز
املُاْع .١نٝف تٓعس ٕٚإىل ٖر ٙاحلاي ١اييت ضٝطست عً ٢املػٗد ايطٝاض ٞايعسبٚ ،ٞأ ٜٔتسٕٚ
َٛقعهِ َٓٗا ٌٖٚ ،تعتكد ٕٚأْٗا تصب يف صاحل األَ١؟
 عأتٓا ٍٚاٱداب َٔ ١ث٬خ طٚاٜا:ا٭ٚىلٖٓ :اى ػُع َشَٚ ،ّٛآخض قُٛر .ايتذُع املشَ ٖٛ ، ّٛايتذُع َج ً٬عً ٢أعاؼ ايعضم أٚ
ا٭ؾهاص ايكطض ١ٜاينٝك ،١أ ٚغرلٖا ،يف َٛادٗ ١اٯخض ،ٜٔمبعٓ ٢إٔ تغتزع ٞعٛاٌَ ايؿضط
ٚا٫فطؿاف ايزاخً ،ٞعًَ ٢غت ٣ٛايٛطٔ أ ٚا٭َ ،١اييت تؿضٸم  ٫ٚػُع.
يهٔ إٔ ٜتذُع ايٓاؼ عً ٢اـرلٚ ،عًْ ٢قض ٠ايؾعب ايؿًغطٝينٚ ،عًَ ٢كا ١َٚايعزٚ
ايقٗٚ ،ٞ ْٛٝعًَٛ ٢ادٗ ١ايتطبٝع ٚايتقز ٟؾٗٛر ا٭عزا٫ ٤خذلام ا٭ََٛٚ ،١ادٗ ١اشل١ُٓٝ
ا٭َضٜهٚ ١ٝاست٬شلا يًعضام ٚأؾػاْغتإٚ ،ايٛقٛف يف ٚد٘ قا٫ٚت ايغط ٛعً ٢ثضٚات ا٭َ.. ١
نٌ ٖشا ػُع قُٛر ٫ٚ ،هٛط املغاٚا ٠بني ايتذُعني.
يشيو ،مٔ عٓزَا ْك ٍٛإْٓا يف َضبع املكاٚ ١َٚايتُغو باؿكٛم ايؿًغطٚ ١ٝٓٝعل ايعٛر٠
ٚا٫مٝاط يؿًغطني ٚايكزؼ َٚكزعات ا٭َٚ ،١أْٓا ْضؾض ا٫ست ٍ٬ايقْٗٚ ،ْٞٛٝضؾض
اـنٛع ٱَ٤٬ات ا٭عزا ،٤ؾٗشا ؽْ ٤ٞؿدض ب٘ ْ ٫ٚغتشٚ ٖٛ .َ٘ٓ ٞٝادب ا٭َٚ ،١اهلل عبشاْ٘
ٚتعاىل ٜكٚ« :ٍٛتعاْٛٚا عً ٢ايدل ٚايتك ٫ٚ ٣ٛتعاْٛٚا عً ٢اٱثِ ٚايعزٚإ» .ؾايتزاع ٞملجٌ ٖشا
ايٓٛع َٔ ايتعاٚ ٕٚايتذُع َطًٛبٜٓ ٫ٚ ،بػ ٞإٕ ؾعًٓا سيو إٔ نؾ َٔ ٢إٔ ْتِٗ با٫مٝاط
حملٛص َٔ احملاٚص.
ايظا ١ٜٚايجاْ ،١ٝأْٓا ْ ٫عتدل متغهٓا باملكاٚ ١َٚصؾنٓا اـنٛع يؾضٚط ايضباعٚ ١ٝيؾضٚط
ا٭عزاٚ ،٤يًض ١ٜ٩ا٭َضٜه ١ٝاٱعضا ١ًٝٝ٥يًتغٚ ،١ٜٛيًتٓاطٍ عٔ اؿكٛم ايؿًغطْ ٫ ،١ٝٓٝعتدل إٔ
سيو ٜأت ٞيف َٛادٗ ١أطضاف ؾًغط ١ٝٓٝأ ٚعضبٚ ،١ٝإمنا يف َٛادٗ ١ايعز ٚايقْٗٞٛٝ؛ أَا َٔ
تتكاطع أدٓزت٘ َع أدٓز ٠ا٭عزا ،٤أ ٚىنع شلِ ٜٚتُاؽَ ٢عِٗ ؼت ثكٌ مػٛطِٗ؛ ٜٚؾاصى
يف سقاصْا أ ٚايتشضٜض عًٓٝا ،ؾٗ ٛايشٜ ٟنع ْؿغ٘ عًُٝاً يف َٛادَٗ ١ؾضٚع املكا.١َٚ
َٚع سيو ؾٓشٔ ْ ٫عار ٟأسزاً َٔ ؽعبٓا ٚأَتٓاٚ ،مل ْؾهِـٌ قٛصاً ؾًغطٝٓٝاً عضبٝاً أَ ٚغًُ ًا
مز قٛص ؾًغطٝين عضب ٞآخضَٚ ،ا طيٓا منز أٜزٜٓا يًذُٝعٚ ،سضٜق ٕٛعً ٢ايتٛافٌ َع
اؾُٝعٚ ،إقاَ ١ايع٬قَ ١ع اؾُٝعٚ ،إٕ ناْت مث ١قطٝع ١أ ٚبضٚر ع٬قَ ١ع أسز ،ؾٗ ٛايشٟ
ٜه ٕٛقز اختاص ٖش ٙايكطٝع ١أ ٚايدلٚر َعٓاٚ ،يغٓا مٔٚ ،اؾُٝع ٜعًِ ٖش ٙاؿكٝك ،١ؾٓشٔ
ْطضم أبٛاب ايعضب مجٝعاًٜ َٔ َِٗٓ ،ؿتح ايباب يٓاٜ َٔ َِٗٓٚ ،ػًك٘ يف ٚدٖٓٛا.
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ايظا ١ٜٚايجايج ،١إسا داط يٓا إٔ نتًـ يف افطؿاؾاتٓا ايغٝاعٚ ١ٝيف تكزٜضاتٓا يًُٛقـ ايغٝاعٞ
 ّٜٛإٔ ناْت ايتغ ١ٜٛفضر َؾضٚع ؼت ا٫ختباص ّٜٛٚ ،نإ ايٓاؼ ٜعاْ َٔ ٕٛا٭مثإ ايباٖع١
ملؾضٚع املكا ،١َٚؾٌٗ هٛط يٓا إٔ نتًـ اي ّٛٝبعز إٔ أظٗض َؾضٚع ايتغ ١ٜٛؾؾً٘ ٚاْغزار أؾك٘
ايغٝاعٚ ،ٞثبت إٔ أمثاْ٘ باٖعٚ ١تبعات٘ نبرل ،٠أندل بهجرل َٔ ا٭مثإ ٚايتنشٝات املذلتب ١عً٢
َؾضٚع املكا١َٚ؟!
مٔ ْزع ٛنٌ ر ٍٚا٭َٚ ١قٛاٖا إىل ا٫فطؿاف مجٝعاً يف َضبعٓا ايطبٝع ٞنأَ١؛ ؾشُٓٝا
تتعضض ا٭َ ١ي٬ست ٍ٬ؾُضبعٓا ايطبٝعٚ ٞا٭ٚي ١ٜٛس٦ٓٝش ٖ ٞاملكاٚ ،١َٚسُٓٝا ْتعضض
يًعزٚإ ؾُضبعٓا ايطبٝع ٞإٔ ْتٛسز يف َٛادٗ ١ايعزٚإٚ ،سني تعٝؿ ا٭َ ١ساي ١اعتكٍ٬
ؾُضبعٓا ايطبٝعٚ ٞا٭ٚي ١ٜٛس٦ٓٝش ٖ ٞايبٓاٚ ٤ايٓٗٛض ا٫قتقارٚ ٟايعُضاْٚ ٞايٓٗن١
اؿناص ١ٜبهٌ أبعارٖا.
ا٭ََ ١طايب ١اي ّٛٝبإٔ تغتذٝب يًتشزٜاتٚ ،إٔ تنع ْؿغٗا يف املضبع ايطبٝعٚ ،ٞمٔ ْتُٓ ٢إٔ
ٜه ٕٛاؾُٝع يف ٖشا املضبع ،خاف ١بعز إٔ دضبٛا خٝاصاتِٗ ٚؾؾًتٚ ،ثبت إٔ ايضٖإ عً٢
ا٭َضٜهإ ٚغرلِٖ  ٫هز .ٟدٴضٸب ا٭َضٜهإ يف ؾًغطني ٚايعضام ٚأؾػاْغتإٚ ،دضبِٗ ايؾاٙ
قبٌ سيو يف إٜضإٚ ،ناْت ايٓتٝذ ١با٥غْ .١ك ٍٛيٮْعُٚ ١يًشهَٛات ايعضبٚ ١ٝاٱع :١َٝ٬إٕ
أقضب طضٜل يًُشاؾع ١عً ٢أْعُتهِ ٚست ٢عًٚ ٢دٛرنِ يف ايغًط ٖٛ ١إٔ تٓشاطٚا إىل
خٝاصات أَتهِ ٚؽعٛبهِ.
ايكٝارات ايعضب ١ٝايضزل ١ٝأعطت ْؿغٗا ؾضف ١٭ٕ ؽٛض ايعزٜز َٔ ايتذاصب ٚاحملا٫ٚت عً٢
طضٜل ايتغٚ ١ٜٛاملؿاٚماتٚ ،آخضٖا ناْت ػضب ١املبارص ٠ايعضب ١ٝيًغٚ ،ّ٬اييت ٚدٸٗٛا َٔ
خ٬شلا صعايٚ ١امشٚ ١عد ١ ٝبإٔ ايز ٍٚايعضبَ ١ٝغتعز ٠يتكز ِٜا٫عتشكاقات يكا ٤خطٛات
ٜكزٸَٗا ايطضف اٯخضٖٚ ،شا ايعضض َن ٢عً ٘ٝاٯٕ أنجض َٔ مثاْ ٞعٓٛات ر ٕٚإٔ وع ٢بأٟ
اسذلاّ  َٔ ٫ايعز ٚايقٗ َٔ ٫ٚ ْٞٛٝاٱراص ٠ا٭َضٜه َٔ ٫ٚ ١ٝاجملتُع ايزٚي ،ٞايًِٗ إ ٫بعض
عباصات اجملاًَ ١ايعابض.٠
 ٚخ ٍ٬يكا٤اتٓا َع نجرل َٔ ايظعُاٚ ٤املغٚ٪يني ايعضب ،نٓا َٚا طيٓا ْك ٍٛشلِ :بعز ٖشٙ
ايتذضبٚ ،١بعز إٔ ٚفًت اـٝاصات إىل طضٜل َغزٚر ،أٜ ٫غتشل ا٭َض إٔ ْتٛقـ ٚإٔ ْبشح عٔ
خٝاصات بز١ًٜ؟ ٚنٓا ْك ٍٛشلِ نشيو إٕ ايذلادع عٔ َؾضٚع ايتغٚ ١ٜٛاملبارص ٠ايعضبٜ ٫ ١ٝعين
باينضٚص ٠ايشٖاب إىل سضٚب صزل ١ٝيٝغت َتاس ١ايَ ّٛٝع «إعضا ،»ٌٝ٥بٌ ٖٓاى خٝاص آخض
ٜتُجٌ يف رعِ املكاٚ ،١َٚبايتاي ٞتغتطٝع ا٭َ ١إٔ تقطـ س ٍٛخٝاص ٚاقعٚ ٞعًُٚ ،ٞأثبت
قزصت٘ عً ٢ايقُٛر ،بٌ ٚقزصت٘ عً ٢اٱلاط ايٓغيبٚ ،قابٌ يًتطٛص ايهبرل يف تأثرلٚٚ ٙطْ٘ يف
ايقضاع ايعضب ٞاٱعضا ًٞٝ٥خاف ١سني هز ايزعِ ٚا٫ستنإ.
إسا ناْت اؿضٚب ايضزلَ ١ٝع ايعز ٚيف ظٌ اختَٛ ٍ٬اط ٜٔايكَ ٣ٛتعشص ٠ايٚ ،ّٛٝبايتايٞ
ٜقعب عً ٢ا٭َ ١يف ٚمعٗا ايضأٖ إٔ تًتك ٞعً ٢بضْاَر اؿضب ايٓعاَ ١ٝايعضب ١ٝيف َٛادٗ١
«إعضا ،»ٌٝ٥ؾًٝهٔ اـٝاص ايٛاقعٚ ٞايعًُ ٖٛ ٞاملكاَ ٖٛٚ ،١َٚا دضبٓاٚ ٙلح يف طضر ا٫ستٍ٬
َٔ دٓٛب يبٓإ ٚغظْٚ ،٠ض ٣آثاص ٙيف أؾػاْغتإ ٚايعضام ٚامش ١يًعٝإ.
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يشيو ْعتكز إٔ رع ٠ٛر ٍٚا٭َٚ ١قٛاٖا مجٝعاً ي٬فطؿاف يف َضبعٗا ايطبٝع ٞيٝغت رع٠ٛ
ْعض ١ٜأ ٚعاطؿ ١ٝفضر ،٠بٌ ٖ ٞتٓطًل َٔ قاعز ٠خٝاص عًُ ٞدٴضٸب ٚلحٚ ،ا٭َ ١قارص٠
عً ٢مماصعت٘ ،عً ٢املغت ٣ٛايضزلٚ ٞايؾعيب ،خاف ١يف ظٌ ؾؾٌ خٝاص ايتغٚ ١ٜٛاملؿاٚمات،
ٚيف ظٌ اعتٗاْ ١قار ٠ايعز ٚبٓاٚ ،دضأتِٗ عًٓٝاٚ ،يف ظٌ خش ٕ٫اٱراصات ا٭َضٜه ١ٝاملتعاقب١
يًعضب ٚاملغًُني ست ٢٭فزقاٗ٥ا ٚاملكضبني.

محاع ٚاملطٝخٕٛٝ
* ٚنٝف تٓعس محاع إىل املطٝخٝني ٚإىل دٚزِٖ يف ايكض ١ٝايفًطط١ٝٓٝ؟
 اٱع ّ٬تعاٌَ َع املغٝشٝني تعاَ ٬ي٘ خقٛفٝت٘ بايكٝاؼ إىل أفشاب ايزٜاْات ا٭خض ،٣نُايف اٯ ١ٜايهضمي « ١يتذزٕ أؽز ايٓاؼ عزا ٠ٚيًش ٜٔآَٓٛا ايٛٗٝر ٚايش ٜٔأؽضنٛاٚ ،يتذزٕٸ أقضبِٗ
َٛر ٠يًش ٜٔآَٓٛا ايش ٜٔقايٛا إْا ْقاصٚ .« ... ،٣ايع٬قات ايتاصى ١ٝبني املغًُني ٚاملغٝشٝني
متٝظت بٛمع خال عدل ايتاصٜخ َٓش إٔ ؾُتشت ؾًغطني ٚتغًِّ اـًٝؿ ١ايجاْ ٞعُض بٔ
اـطاب صم ٞاهلل عٓ٘ َؿاتٝح بٝت املكزؼ نُا َٖ ٛعضٚف؛ سٝح اؽذلطٛا عً ٢عٝزْا عُض أ٫
ٜغانِٓٗ ايٛٗٝر يف ايكزؼ َٔٚ ،ثِ متت فٝاغ ١ع٬قَ ١تُٝظ ٠بني املغًُني ٚاملغٝشٝني.
ثِ إٕ ؾًغطني شلا خقٛف ١ٝاعتجٓا ،١ٝ٥ؾٗ ٞأصض ا٭ْبٝاٚ ٤ايضعٌ ٚايضعا٫تَٗٚ ،ز املغٝح
عً ٘ٝايغَٚ ،ّ٬غض ٣ايضع ٍٛقُز فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ؛ ٚؾًغطني إسز ٣ايُٓاسز املتكزَ ١يف
ايتغاَح ٚايتعاٜؿ بني أفشاب ايزٜاْاتٖٚ ،شا إصخ وًُ٘ ايؿًغطٝين َغًُا نإ أّ َغٝشٝا،
ٚبايتايْ ٞؾأت ع٬قات تاصى ١ٝممٝظ.٠
ٚيف ايعكٛر املامَٓ ١ٝش ث٬ثٓٝات ايكضٕ ايعؾض ٜٔنإ اؿاز أَني اؿغٝين صمح٘ اهلل ٜضع٢
َ٪متضات َغٝشٚ ١ٝإعٚ ،١َٝ٬نإ املغًُٚ ٕٛاملغٝشٜ ٕٛٝتؾاصن ٕٛمحٌٸ اشلِٸٜٚ ،تعا ْٕٛٚيف
َٛادٗ ١ايتشزٜات .ايؿًغطَ - ٕٛٝٓٝغًُني َٚغٝشٝني  -ناْٛا يف خٓزم ٚاسز يف َٛادٗ١
ا٫ست ٍ٬ايقٖٗٚ ،ْٞٛٝشا اْعهػ عً ٢رٚص اٱخ ٠ٛاملغٝشٝني يف ايجٛص ٠ايؿًغط ١ٝٓٝاملعافض٠
ٚؾقاًٗ٥ا املدتًؿ ١إىل داْب بك ١ٝأبٓا ٤ايؾعب ايٛاسز.
َٓ ٚش اْط٬ق ١محاؼ ناْت ايع٬قَ ١ع اٱخ ٠ٛاملغٝشٝني طبٝعٚ ١ٝدٝزٚ ،٠مل تٓؾأ أٟ
َؾهً ١بٓٓٝا ٚب ،ِٗٓٝصغِ إٔ بعض ايك ٣ٛايؿًغط ١ٝٓٝساٚيت  -يٮعـ  -ؽٜٛـ املغٝشٝني
َٔ ايكارّ اؾزٜز  ..محاؼَ ،غتزع ١ٝيًشٖٔ نْٗٛا سضن ١إع ،١َٝ٬يذلٜٚر تٓاقض ستُٞ
َظع ّٛبٗٓٝا ٚبني املغٝشٝني .يهٔ قا٫ٚت ايتدٜٛـ تًو ؾؾًتٚ ،ثبت يًُغٝشٝني إٔ اؿضن١
قضٜبٚ ،َِٗٓ ١أْٗا تتعاٌَ َع اؾُٝع بتغاَح ٚاْؿتاح ٚاسذلاّ ،سٝح صاعت يف اْ٫تؿامتني
ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝخقٛفٝات املغٝشٝني ٚأعٝارِٖٚ ،ناْت ؼضل عً ٢أ ٫تتكاطع أٜاّ اٱمضاب
َع أعٝار املغٝشٝني َٓٚاعباتِٗ ،نُا سضفت بؾز ٠عً ٢ممتًهات املغٝشٝني؛ يٝػ ٖشا
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ؾشغب ،بٌ سضفت عً ٢إٔ ٜه ٕٛشلِ رٚص ؾاعٌ يف اؿٝا ٠ايغٝاع ١ٝايؿًغطٚ ،١ٝٓٝنإ يكٝارات
اؿضن ١يف ايزاخٌ ٚاـاصز يكا٤ات عزٜزَ ٠ع ايكٝارات ٚايضَٛط ايز ٚ ١ٜٝٓايٛطٓ َٔ ١ٝاٱخ٠ٛ
املغٝشٝني.
َٔ أدٌ سيو نً٘ ،سعٝت محاؼ بتأٜٝز ٚاعع يز ٣املغٝشٝني ،قبٌ اْ٫تدابات ايتؾضٜع ١ٝعاّ
ٚ 2116بعزٖآٖٚ ،اى ايهجرل َِٓٗ اْتدبٖٛا يف فٓارٜل ا٫قذلاعٚ ،مٔ عًُٓا عً ٢إلاح عزر
َِٓٗ يف اينؿٚ ١ايكطاع ،ؾعً ٢عب ٌٝاملجاٍ ،لح ايزنتٛص سغاّ ايطَ – ٌٜٛغٝش -ٞيف غظ٠
بأفٛات محاؼ ٜ٪َٚزٜٗاٚ ،أفٛات املغًُني ايش ٜٔاْتدب ٙٛناْت أمعاف أفٛات املغٝشٝني؛
عهِ إٔ عزر اٱخ ٠ٛاملغٝشٝني يف ايكطاع قً.ٌٝ
ٚأسنض ٖٓا قق ١سزثت َع ٞيف أسز املطاصات ايعضب ،١ٝملا شلا َٔ صَظٚ ١ٜر٫ي ،١سٝح بارص
ؽدك ٚقزٸّ ْؿغ٘ ي ٞبأْ٘ ؾًغطٝينٚ ،قاٍ إْ٘ َٔ بٝت داٚ ،٫إْ٘ َغٝشٚ ،ٞإْ٘ اْتدب سضن١
محاؼ  ٫ٚطاٍ ٜ٪ٜزٖا ٖٛ ..مل ٜهٔ َنطضا ٭ٕ ٜكٖ ٍٛشا ايهٚ ،ّ٬مل ٜزؾع٘ أسز شلشا اؿزٜح،
إمنا بارص إىل سيو َٔ تًكاْ ٤ؿغ٘ٚ ،عبٸض عٔ َهْٓٛات فزصٖٚ ،ٙشا منٛسز يًشاي ١اؾٝز ٠بني
اؿضنٚ ١اٱخ ٠ٛاملغٝشٝني َٔ أبٓا ٤ؽعبٓا.
مٔ ْتعاٌَ َع اٱخ ٠ٛاملغٝشٝني نُه ٕٛأعاعَ َٔ ٞهْٛات ايؾعب ٚايٛطٔ ٚ ،نذظ ٤ؾاعٌ يف
َعضن ١ايٓناٍ مز ا٫ست ،ٍ٬بعٝزا عٔ سغابات إٔ ٖشا َغًِ ٖٚشا َغٝشٞ؛ مٔ ؽضنا ٤يف
ايٛطٔٚ ،اؾُٝع ي٘ سكٛم ٚعًٚ ٘ٝادباتٚ .عٓزَا ْشنض صدا٫ت ايز ٜٔاملتُٝظ ٜٔيف ايٓناٍ
َٔ أبٓا ٤ؾًغطنيْ ،شنض عً ٢عب ٌٝاملجاٍ ،عً ٢املغت ٣ٛاٱع َٞ٬ايؾٝخ صا٥ز ف٬ح ٚايؾٝخ
عهضَ ١فدلٚ ،ٟعً ٢املغت ٣ٛاملغٝش ٞاملطضإ عطا اهلل سٓٸا؛ ٚاملطضإ نبٛتؾٖٚ ،ٞهشا ،سٝح
ٜؾذلن ٕٛمجٝعاً يف ايزؾاع عٔ ايكزؼ ٚايكن.١ٝ
سضن ١محاؼ صمبا ؾادأت بعض ايًٝدلايٝني ٚايعًُاْٝني يف ايغاس ١ايؿًغط َٔ ١ٝٓٝايش ٜٔظٓٛا
أ ٚست ٢صٚٸدٛا ،أْٗا عهِ ٖٜٛتٗا اٱع ١َٝ٬عتتكٛقع ٚتٓػًل عًْ ٢ؿغٗاٚ ،قز تٓؾأ ع٬ق١
تٛتض بٗٓٝا ٚبني املغٝشٝني ايؿًغطٝٓٝني ،ؾؿٛدٛ٦ا بعهػ سيو ،٭ٕ ايز ٜٔيٝػ تكٛقعاً ٫ٚ
اْػ٬قاً ،عً ٢ايٓكٝض َٔ سيو ،ايتزٜ ٜٔزؾع فاسب٘ إىل ايتغاَح ٚاسذلاّ اٯخض ٚا٫عذلاف
عكٛق٘.

محاع ٚاملسأ٠
* تٛج٘ االتٗاَات عاد ٠يًخسنات اإلضالَ ١ٝباشدزا ٤املسأٚ ٠بتُٗٝؼ دٚزٖا يف احلٝا ٠ايطٝاض١ٝ
ٚاالجتُاع١ٝ؛ نٝف تٓعس ٕٚإىل ٖر ٙاالتٗاَات يف ض ٤ٛجتسبتهِ يف محاع؟
 ٖٓاى يٮعـ ؾذ ٠ٛبني َؿاٖ ِٝاٱع ّ٬اؿكٝك ١ٝيف ايٓعض إىل املضأٚ ، ٠بني ايتطبٝل ايعًُ ٞيفايعقٛص املتأخض٠؛ ؾٗٓاى تطبٝل ٚعًٛى خاطْ ٧اؽ ٧عٔ ايتدًّـٚ ،يٝػ ْابعاً َٔ ْقٛل
ايؾضٜعٚ ١صٚسٗا.
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ست ٢يف ايعقض اؿامضَٚ ،ع أْ٘ ٜٛدز َغت ٣ٛدٝز َٔ ايتكزٸّ يف ايب٬ر ايعضبٚ ١ٝاٱع،١َٝ٬
إ ٫أْ٘ َا تظاٍ ٖٓاى أخطا ٤يف ايتطبٝل ،تقزص يف نجرل َٓٗا عٔ عارات ٚتكايٝز َٚؿاِٖٝ
نضٸعتٗا أٚماع َعٚ ،١ٓٝب٦ٝات َعٚ ،١ٓٝيٝغت ْاؽ ١٦عٔ ا٭سهاّ اٱعْ ١َٝ٬ؿغٗا.
املضأ ٠يف ْقٛل ايكضإٓ ايهضٚ ِٜيف اؿزٜح ايؾضٜـ َهًؿ ١نايضدٌٚ ،ايكضإٓ سني ٜتشزخ عٔ
ايتؾضٜع ٚا٭سهاّ ؾإْ٘ ٜشنض ايضدٌ ٚاملضأَ ٠عاً ٭ٕ اؾُٝع َهًـٚ ،ي٘ َغٚ٪يٝت٘ ايكا١ُ٥
بشاتٗا ،نكٛي٘ تعاىل « ٚاملٚ َٕٛٓ٪املَٓ٪ات بعنِٗ أٚيٝا ٤بعض ٜأَض ٕٚباملعضٚف  ٕٜٛٗٓٚعٔ
املٓهض ٚ ،».. ،نكٛي٘ تعاىل« :إٕ املغًُني ٚاملغًُات ٚاملَٓ٪ني ٚاملَٓ٪ات ٚايكاْتني ٚايكاْتات،»...،
ٚنكٛي٘ تعاىل »:ؾاعتذاب شلِ صبِٗ أْ ٫ ٞأمٝع عٌُ عاٌَ َٓهِ َٔ سنض أ ٚأْج ٢بعنهِ َٔ
بعضٚ .»..،يف اؿزٜح ايٓب ،ٟٛقٛي٘ عً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغ « :ّ٬إمنا ايٓغا ٤ؽكا٥ل ايضداٍ «ٚ ،غرل
سيو َٔ اٯٜات ايكضآْٚ ١ٝا٭سارٜح ايؾضٜؿ.١
املضأ ٠يف املؿٗ ّٛاٱع َٞ٬ؾهضاً ٚؾكٗاً ٚتهًٝؿاً ٚرٚصاً - ٖٞ ،ؾع ٫ ً٬ارعاْ -٤قـ اجملتُعٚ ،شلا
َهاْتٗا ٚاسذلاَٗاٚ .يهٔ ٖٓاى ؾضقا نبرلاً بني اسذلاَٗا ٚتكزٜضٖا ٚإْظاشلا املهاْ ١اييت
تغتشكٗاٚ ،اسذلاّ رٚصٖا َٚغٚ٪يٝاتٗا يف اجملتُعٚ ،بني ابتظاطٖا ٚتكزميٗا عًع ١صخٝق ١نُا
تؿعٌ اؿناص ٠ايػضب١ٝ؛ ؾضم بني اؿؿاظ عً ٢عؿتٗا ٚسٝاٗ٥ا ٚف ٕٛسكٛقٗا َع إعطاٗ٥ا ايزٚص
املٓاعب شلاٚ ،بني ايتعاٌَ َعٗا نغًعَٚ ١تعٚ ١ؽٖٗ .٠ٛش ٙاينٛابط ا٭خ٬ق ١ٝيٝغت مٛابط
إع ١َٝ٬ؾكط ،بٌ مٛابط ؾطضٚ ١ٜإْغاْ.١ٝ
مٔ يف محاؼ سضٜق ٕٛيف َٛمٛع املضأ ٠عً ٢اعتزعا ٤املؿاٖ ِٝاٱعٚ ١َٝ٬تطبٝكاتٗا ايٓك١ٝ
غرل املُظٚد ١بعقٛص ايتدًـ أ ٚبجكٌ ايعارات ٚايتكايٝز ا٫دتُاع ١ٝايٓابع َٔ ١ايبَٔ ٫ ١٦ٝ
ايٓك ايؾضعٞ؛ خاف ١إٔ ب ١٦ٝؾًغطني يٝغت َػًك ،١بٌ بَ ١٦ٝتشنضٸ ٠تاصىٝاٚ ،ؾٗٝا تعزر
ٚاْؿتاح عً ٢نٌ ايزٜاْات ٚاؿناصات ٚايجكاؾات.
محاؼ بٗشا ايؿِٗ ايٓك ٞا٭فٚ ،ٌٝنذظٚ ٤اَتزار يًتذضب ١ايؿًغطٚ ١ٝٓٝإصثٗا ،نإ يًُضأ ٠يف
أعُاشلا َٚغرلتٗا رٚص َتُٝظ .يكز ظٗض رٚص املضأ ٠يف اْ٫تؿامٚ ١يف املكاٚ ١َٚيف أؽهاٍ ايعٌُ
ايٓنايٞ؛ يٝػ ؾكط نأّٸ ٚطٚدٚ ١أخت يًُذاٖز ،بٌ ٚنُذاٖز ٠بٓؿغٗا ،تٓؿّش ايعًُٝات
ايؿزا١ٝ٥؛ ٚاعتؾٗار ١ٜتؿذٸض ْؿغٗاٚ ،راعُ ١ٱخٛاْٗا اجملاٖزٚ ٜٔا٫عتؾٗارٜني تكزٸّ شلِ
اـزَات ايًٛدغت١ٝ؛ ؾٗٓاى أخٛات أٚفًٔ اجملاٖز ٜٔإىل َٛاقع ايتٓؿٝش ،نُا سقٌ يف عًُ١ٝ
«عاباصٚ »ٚغرلٖا.
ٚيف ايغذ ٕٛايقٖٗٓ ١ْٝٛٝاى ايعؾضات َٔ ا٭خٛات ا٭عرلات ٜتشًُٔ َعاْا ٠ايغذٔ ٜٚزؾعٔ
مضٜب ١ايٛطٔ ٚاؾٗار ،إىل داْب إخٛاْٗٔ ا٭عض.٣
رٚص املضأ ٠نبرل يف ايغاس ١ايؿًغطٚ ،١ٝٓٝنبرل يزٜٓا يف اؿضن ،١عٛا ٤يف ايعٌُ اؾٗارٚ ٟايٓناي،ٞ
أّ يف َٝزإ ايعٌُ ا٫دتُاعٚ ٞاـرلٚ ٟايذلب ،ٟٛأّ يف اجملاٍ ايغٝاعٚ ٞايٓكاب .ٞاملضأ٠
ايؿًغطَ ١ٝٓٝتعًَُٚ ١جكؿْٚ ،١ؾاطٗا يف املزاصؼ ٚاؾاَعات ٜ ٫كٌ أبزا عٔ رٚص ايضدٌ.
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اْط٬قا َٔ َضدعٝتٗا اٱعٜٖٛ َٔٚ ،١َٝ٬تٗا اؿناص ١ٜايعضب َٔٚ ،١ٝب٦ٝتٗا ايؿًغط١ٝٓٝ
املتُٝظ ،٠ؾإٕ املضأ ٠عٓز محاؼ أخشت َٛقعٗا املتكزّ .ؾؿ ٞايعٌُ ايغٝاعٚ ٞقبٌ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى
فًػ تؾضٜع ،ٞنإ شلا ْؾاط نبرل يف اؿضن ١ايط٬ب ١ٝايؿًغطٚ ١ٝٓٝيف ا٫ؼارات ٚايٓكابات
املدتًؿ١؛ ٚعٓزَا ؽاصنت محاؼ يف اْ٫تدابات ايتؾضٜع ،١ٝنإ يًُضأ ٠يف قٛا ِ٥محاؼ سنٛص
قْٚ ٟٛقٝب ٚاؾضٚ ،نشيو يف اؿه ١َٛاييت ؽهًتٗا محاؼ.
فشٝح أْ٘ ٪ٜخش عً ٢بعض اؿضنات ٚاؾُاعات اٱع ١َٝ٬إُٖاشلا يزٚص املضأ ،٠غرل أْٓا لز يف
املكابٌ عٓز بعض ا٭سظاب ٚايك ٣ٛايعًُاْ ١ٝسا٫ت اْؿ٬ت ٚػاٚط ؽضز عٔ اؿزٚر
ٚاينٛابط ا٭خ٬ق .١ٝمحاؼ ناْت َعٓ ١ٝباؽتكام منٛسز ٚعطٜ ،ٞعط ٞاملضأ ٠رٚصٖا
اؿكٝك ،ٞبعٝزا عٔ ايؿغار ٚايؿٛمٚ ٢اْ٫ؿ٬ت َٔ املبار ٨اٱعٚ ١َٝ٬ايكٚ ِٝا٭خ٬مٚ ،يف
سات ايٛقت بعٝزا عٔ اْ٫ػ٬م ٚايتكٛقع ٚايتُٗٝؿ؛ ٚأسغب أْٓا لشٓا بتٛؾٝل اهلل يف سيو .بٌ
أق ٍٛإٕ يًُضأ ٠رٚصاً َُٗاً عً ٢ايقعٝز ايتٓع ُٞٝؿُاؼٚ ،تغع ٢اؿضن ١يتطٜٛض رٚصٖا
َٚؾاصنتٗا بقٛص ٠أؾنٌ ،مُٔ ايبٓ ١ٝايتٓعٚ ١ُٝٝاشلٝهً ١ٝيًشضن.١

محاع َٓٚعُ ١ايتخسٜس
* ٌٖ تعتكد ٕٚإٔ َٓعُ ١ايتخسٜس ايفًططَ ١ٝٓٝا شايت تصًح نإطاز َٚسجع ١ٝيتُث ٌٝايػعب
ايفًططٝين ٚيًتعبري عٔ طُٛحات٘ يف ظٌ َا آيت إي ٘ٝأٚضاعٗاٚ ،يف ظٌ زفض املُٗٓٝني عًٗٝا
أ ٟإجسا٤ات يتفعًٗٝا ٚإصالح ٖٝانًٗا ايتٓعٚ ١ُٝٝاإلداز١ٜ؟
 ٫ؽو إٔ ٚاقع املٓعُ ١اي ّٛٝبات َٛمٛعاً ؽا٥هاً ٚأطَ ١سكٝك ١ٝيف ايغاس ١ايؿًغط،١ٜٝٓٝٚؾهٌ ؼزٜاً نبرلاً يهٌ ايكٚ ٣ٛايؾدقٝات ايؿًغط .١ٝٓٝؾايؾعب ايؿًغطٝين اي ّٛٝقضَٔ ّٚ
ٚدٛر َضدع ١ٝؽضعٚ ١ٝسكٝك ١ٝي٘ ،متجٌ بقزم قٛاٚ ٙؾقاٚ ً٘٥ؽدقٝات٘ ٚٚدٛر ٙايٛاعع
املُتز يف ايزاخٌ ٚاـاصزٚ ،تعهػ تطًعات٘ ٚسكٛق٘ ٚثٛابت٘ َٚقاؿ٘ اؿكٝكٚ ،١ٝيف سات
ايٛقت ممٓٛع عً ٘ٝإٔ ٜٛدـٹز ٖش ٙاملضدع ١ٝاؿكٝك َٔ ١ٝخ ٍ٬إعار ٠بٓآَ ٤عُ ١ايتشضٜض
ايؿًغط ،١ٝٓٝعً ٢ايضغِ َٔ نٌ ايتٛاؾكات ٚايٛثا٥ل اييت ٚقعت عًٗٝا كتًـ ا٭طضاف
ايؿًغطْٚ ،١ٝٓٝقت عً ٢مضٚص ٠إعار ٠بٓا ٤املٓعُٚ ١إف٬سٗاٚ ،إعار ٠بٓا٪َ ٤عغاتٗا عً٢
أعػ رميكضاط.١ٝ
ٚيشيو ؾٓشٔ متاز إىل تٓاٖ ٍٚشا املٛمٛع بضٜٚٸٚ ١تٛاطٕ َٚغٚ٪ي َٔٚ ،١ٝكتًـ ا٭بعار
ٚايظٚاٜا ،ستْ ٢تُهٔ َٔ إهار كضز َٓاعب ٚسكٝكٖ َٔ ٞش ٙا٭طَ ١ايٛطٓ ،١ٝأطَ١
املضدع.١ٝ
ايبعز ا٭ :ٍٚإٕ َٓعُ ١ايتشضٜض ،بايضغِ مما أفابٗا َٔ معـ ٚتضادعَٚ ،ا ٚقعت ؾ ٘ٝقٝارتٗا
املتٓؿش َٔ ٠أخطاٚ ٤تضادعات عٝاع ،١ٝؾإْٗا تبك ٢إطاصاً ي٘ تاصى٘ ٚإلاطات٘ ٚصفٝز ٙيف
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ايتذضب ١ايؿًغط ،١ٝٓٝمما ٜٛدب عً ٢اؾُٝع بشٍ أقق ٢اؾٗٛر َٔ أدٌ ايبٓا ٤عًٖ ٢شٙ
ايتذضبٚ ،١ايعٌُ عً ٢إف٬ح ٚاقع املٓعُ ١ايضأَٖٚ ،عاؾ ١أخطاٗ٥ا ٚتضًٖٗاٚ ،املبارص٠
بايتٛاؾل ايٛطين إىل إعار ٠بٓا٪َ ٤عغاتٗا عً ٢أعػ رميكضاط ١ٝسكٝك.١ٝ
ايبعز ايجاْ :ٞإٕ أ ٟإطاص ٚطين سني وقٌ عًَٛ ٢قع اعذلاف ٚقب ٍٛعضبٚ ٞإقًٚ ُٞٝرٚيٞ؛
ٜػز ٚصفٝزا  ٫هٛط ايتؿضٜط ب٘؛ ؾإٕ أَهٔ ا٫ستؿاظ بٗشا ا٫عذلاف ٖٚشا ايضفٝز ،ر ٕٚإٔ
ٜه ٕٛسيو ع ً ٢سغاب سكٛقٓا ايؿًغطٚ ١ٝٓٝثٛابتٓا ايٛطٓ ،،١ٝؾٗشا أَض ٜٓبػ ٞإٔ مضل
عًْ ٫ٚ ،٘ٝؿضط ؾْ ٫ٚ ،٘ٝتذاًٖ٘.
ايبعز ايجايح :إٕ املضدعٝات يز ٣ايؾعٛب ٚسضنات ايتشضص  ٫ميهٔ إٔ ٜهتب شلا ايٓذاح إسا مل
ؼغَ بتٛاؾل اجملُٛع ،أ ٚا٭غًب ١ٝايهبرلٚ ٠ايٛامش١؛ ٜ ٫ٚغتطٝع طضف َا إٔ ٜزٸع ٞأْ٘
ٜغتطٝع إٔ ٜقٓع ٚسزَ ٙضدعٚ ١ٝطٓٚ ،١ٝيف ساٍ ارٸع ٢سيو ؾإْ٘ ٜه ٕٛعبباً يًُظٜز َٔ
ايتؾضسّ ٚاْ٫كغاّٖٚ ،شٚ ٙاسز َٔ ٠ايتشزٜات ايؿًغط ١ٝٓٝايّٛٝ؛ ْعِ ،قز ٜٓذح أسز ا٭طضاف
يف بٓاَ ٤ضدع ١ٝخاف ١ب٘ ،يهٓٗا بايتأنٝز يٝغت ٖ ٞاملضدع ١ٝايؿًغط ،١ٝٓٝأَ ٟضدع١ٝ
اجملُٛع ايؿًغطٝين.
نُا إٔ ايطضف ايش ٟىتطـ املٓعُ ١ايٜٚ ،ّٛٝتشهِ يف َكايٝزٖا ر ٕٚعٓز َٔ ؽضع١ٝ
رميكضاط ١ٝأ ٚقب ٍٛؾًغطٝين ٚطين عاّٜٚ ،قضٸ عً ٢استهاصٖا ٚاشل ١ُٓٝعً ٢قضاصٖاٜٚ ،نضب
بعضض اؿا٥ط نٌ قضاصات ايتٛاؾل ايؿًغطٝين عً ٢إعار ٠بٓاٗ٥ا ٚإف٬سٗا ،ؾإْ٘ بشيو ٜهٕٛ
قز قتٌ املضدعٚ ١ٝأؾكز املٓعُ٪َٚ ١عغاتٗا ايكٝارَٛ ١ٜقع املضدع ١ٝايٛطٓٚ ١ٝؽضع ١ٝمتجٌٝ
ايؾعب ايؿًغطٝين يف ايزاخٌ ٚاـاصزْ .عِ ٖ ٛميغو بٛصق ١املٓعُ ١ؽه ،ً٬يهٓٗا ٚصق ١ب٬
َنُٚ ٕٛؽٝو ب ٬صفٝزٚ .اؾُٝع ٜزصى إٔ املٓعُ ١بٝز سيو ايطضف مل تعز إٚ ٫ع١ًٝ
ي٬عتزعاٚ ٤ا ٫عتدزاّ عٓز سادت٘ إيٗٝا يًتٛقٝع عً ٢تٓاط٫ت٘ ،أ ٚيتشكٝل بعض استٝادات٘
ايغٝاع ١ٝيف قطات َعَ ،١ٓٝتُٖٛاً إٔ تٛقٝع املٓعُ ١ميٓشٗا فؿ ١ايؾضعَ ،١ٝع إٔ ؾاقز
ايؾٜ ٫ ٤ٞعطٚ ،٘ٝؾاقز ايؾضع ٫ ١ٝميٓشٗا.
ٖش ٙا٭بعار ايج٬ث ١تٛمح سكٝك ١ايتعكٝز يف َٛمٛع املٓعُٚ ١املضدع ١ٝيف ظٌ ايٛاقع ايضأٖ.
ٚمٔ يف محاؼ ْزصى سيو دٝزاًٚ ،يشيو سضٜق ٕٛعًَ ٢عاؾٖ ١شا املٛمٛع َع كتًـ ايك٣ٛ
ٚايؾدقٝات ايؿًغط ١ٝٓٝبضٚح املغٚ٪ي ١ٝايعاي ،١ٝاييت تٗزف إىل إهار كضز سكٝك ٞهُع
ايؾعب ايؿًغطٝين ٚقٛا ٙمجٝعاً عًَ ٢ضدع ١ٝسكٝكٚ ١ٝاسزٚ ،٠عزّ ايًذ ٤ٛإىل خٝاصات تظٜز
ايٛاقع ايؿًغطٝين تؿغٸدا ٚاْكغاَا؛ ٚعزّ ايغُاح ٭سز – يف سات ايٛقت  -بايتشهِ يف َٛمٛع
املضدعٚ ١ٝتعطًٗٝا ٚا٫عتُضاص يف اختطاؾٗا ٚاستهاصٖا.
يكز قبًٓا مٔ ٚغرلْا إٔ تهٖ ٕٛش ٙاملضدع ١ٝايٛطَٓٓ ٖٞ ١ٝعُ ١ايتشضٜض ،بٌ ْضسٸب بشيو؛
ْٚغع ٢إي ٘ٝبك ،٠ٛخاف ١أْٓا تٛاؾكٓا ؾًغطٝٓٝاً عً ٢سيو َضاصاًٚ ،يهٔ ا٭َض ٜكتن ٞإف٬سٗا
ٚإعار ٠بٓاٗ٥ا يٝزخًٗا اؾُٝع ،ن ٞتعبٸض عٓٸا مجٝعاً ٚعٔ ؽعبٓا ٚقنٝتٓا .ؾَ ٬عٓ ٢ملضدع١ٝ
ٚطٜٓ ٫ ١ٝؾاصى ؾٗٝا اؾُٝع ٫ٚ ،تغرل بايتٛاؾل ايعاّ ٚبٓا٪َ ٤عغاتٗا رميكضاطٝاًَ .ضدع١ٝ
ا٭َض ايٛاقع مل تهٔ ٚمل تعز َكبٛيٚ ،١مٔ ْقضٸ عً ٢بٓاَ ٤ضدع ١ٝسكٝك ١ٝتٛسٸز ايؾعب
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ايؿًغطٝينٚ ،تنِ نٌ ايك ٣ٛيف ايزاخٌ ٚاـاصز.
مٔ ْزصى متاَاً إٔ ا٭َضٜهإ ٚاٱعضاًٝٝ٥ني سضٜق ٕٛعً ٢ط ٞفؿشَٓ ١عُ ١ايتشضٜض ،يٝػ
يؾطب نًُ ١ايتشضٜض اييت ٜ ٫ضغب ٕٛبغُاعٗا ؾشغبٚ ،إمنا ٭ِْٗ ٜضٜز ٕٚاختظاٍ ايكن١ٝ
ايؿًغط ١ٝٓٝيف اينؿٚ ١ايكطاع ،يٝغٌٗ سًٗا س ً٬تقؿٜٛاً ًٜػ ٞسل ايعٛرٜٚ ٠تذاٌٖ سكٛم
عتٜ٬َ ١ني ؾًغطٝين يف ايؾتات٫ٚ .ؽو إٔ قٝاّ َٓعُ ١ايتشضٜض بزٚصٖا نُضدعٚ ١ٝطٓ١ٝ
سكٝك ١ٝتنِ اؾُٝع ميجٌ أسز مُاْات اؿؿاظ عً ٢سل عٛر ٠اي٬د٦ني ٚايٓاطسنيٚ ،عً٢
رٚص ايؾتات ايؿًغطٝين يف املؾضٚع ايٛطين.
* ٌٖ تؤَٓ ٕٛبايػسانَ ١ع اآلخس ٜٔيف ضاح ١ايعٌُ ايطٝاض ، ٞأّ تطع ٕٛإىل ايتفسد ٚاهل١ُٓٝ؟
 َا ْضؾن٘ َٔ غرلْا  ٫ميهٔ إٔ ْكبً٘ ٭ْؿغٓا .مٔ ْضؾض ايتؿضر ٚاشلٚ ١ُٓٝا٫ستهاص،ٚؽعبٓا ٜضؾض سيوٚ ،مٔ ًَتظَ ٕٛبايؾضانَ ١ع نٌ ايكٚ ٣ٛايؾدقٝات ايؿًغط١ٝٓٝ؛
ًَٚتظَ ٕٛبشيو ،ؾٓشٔ مجٝعاً ؽضنا ٤ايٛطٔ ٚايكنٜ ٫ٚ .١ٝعين ؾٛط محاؼ أ ٚغرلٖا يف
اْ٫تدابات إٔ تغتأثض بايكضاص؛ مٔ ًَتظَ ٕٛبايؾضانٚ ١بايعٌُ ا٥٫ت٬يف َع اؾُٝع ،عٛا ٤قبٌ
اْ٫تدابات أ ٚبعزٖاٚ ،قز عًُٓا عً ٢ؼكٝل سيو يف عاس ١املكاٚ ١َٚايٓناٍٚ ،يف فاٍ ايعٌُ
ايغٝاعٚ ٞايٓكابٚ ،ٞيف ػضب ١ايؿقا ٌ٥ايعؾضٚ ،٠يف ػضب ١ؼايـ ايك ٣ٛايؿًغطٚ ،١ٝٓٝيف
تؾه ٌٝسه ١َٛايٛسز ٠ايٛطٓ ١ٝبعز اتؿام َه ١عاّ ٚ ،2117يف ايٛف ٍٛإىل ايعزٜز َٔ
ايتٛاؾكات ايؿًغط ،١ٝٓٝناتؿام ايكاٖضٚٚ ،2115 ٠ثٝك ١ايٛؾام ايٛطين ايؿًغطٝين ،2116
ٚغرلٖا.
َُٗا ناْت ق ٠ٛأ ٟطضف يف ايغاس ١ايؿًغطَُٗٚ ،١ٝٓٝا ٚفًت رصد ١لاس٘ ،أْ ٚغب ١ؾٛط ٙيف
اْ٫تدابات ،ؾإْ٘ ٜ ٫غتطٝع اْ٫ؿضار بايكضاص ايؿًغطٝين  ٫ٚهٛط ي٘ سيو .يكز بارصْا َٓش
ايبزا ١ٜبعز ؾٛطْا يف اْ٫تدابات بايعضض عً ٢ايؿقاٚ ٌ٥ايؾدقٝات املغتكً ١إٔ تتؾاصى َعٓا
يف تؾه ٌٝسهٚ ١َٛسزٚ ٠طٓٚ ،١ٝأبزٜٓا َض ١ْٚنبرل َٔ ٠أدٌ ايتٛفٌ إىل سيو؛ ؾٓشٔ َْٔ٪
بنضٚصَ ٠ؾاصن ١اؾُٝع يف َ٪عغات ايكضاص ايؿًغطٝين .يهٔ َععِ تًو ايؿقا ٌ٥يٮعـ
صؾنت عضمٓا باملؾاصن ،١بغبب ظضٚف أ ٚسغابات ؽقٸٗا ،أ ٚبؿعٌ مػٛط َٛصعت عًٗٝا ،٭ٕ
بعض ا٭طضاف اٱقًٚ ١ُٝ ٝايزٚي ١ٝاملعضٚؾ ١قضصت َٓش ايًشع ١ا٭ٚىل عظٍ محاؼٚ ،إؾؾاٍ
ػضبتٗا ايغٝاعَٓٚ ،١ٝعٗا َٔ املؾاصن ١يف ايٓعاّ ايغٝاع ٞايؿًغطٝين َٔ َٛقع َتكزّ ،إ ٫إسا
غرلت دًزٖاٚ ،ؽًت عٔ املكاٚ ،١َٚتضادعت عٔ ايجٛابت ايٛطٓ.١ٝ
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محاع ٚجتسب ١ايطًط١
* مثٜ َٔ ١س ٣إٔ (محاع) أخطأت أ ٚتعجًّت باالقرتاب َٔ احلهِ ٚايطًطٚ ،١أْٗا خطست جص٤ا
َٔ زصٝدٖا جسا ٤ذيوٚٚ ،ضعت ْفطٗا أَاّ حتدٜات َٚعادالت صعب١؛ نٝف تٓعس ٕٚأْتِ إىل
ٖرا األَس؟
 باملٓطل ايطبٝع ٞملغرل ٠سضنات املكاٚ ١َٚايجٛصاتٜٓ ،بػ ٞإٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى خًط بني َضسً١املكاَٚ ١َٚضسً ١ايغًط١؛ ٭ٕ ايغًطٚ ١ايزٚيَ ١ضسً٫ ١سك ١يًتشضٜضَ ٫ ،تكزَ ١عًٗٝا.
ؾا٭فٌ إٔ تأت ٞخط ٠ٛايغًطٚ ١بٓا ٤ايزٚي ١بعز إٔ تٓذح املكاٚ ١َٚايجٛص ٠يف ؼضٜض ا٭صض
ٚاَت٬ى ايغٝار ٠عًٗٝا.
يهٔ سني ػز ْؿغو أَاّ سايَ ١ؿضٚم ١عً ٢ا٭صض ،مل تهٔ أْت عببا ؾٗٝاٚ ٖٞٚ ،دٛر
عًط ١يف ظٌ است ٍ ٬قبٌ إٔ ٜٓذظ ٖزف ايتشضٜض ،ؾإٕ ٖشا ايٛمع ٜؾهٌ ؼزٜاً يهٌ ق٣ٛ
املكاٜٚ ،١َٚزع ٛيًتغا ٍ٩س ٍٛنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع٘ مبعطٝات٘ املعكزٚ ٠اـطرلٖ .٠شا ٖٛ
ايتشز ٟايش ٟأدابت عً ٘ٝمحاؼ؛ ٖ ٞمل ػب عً ٢ع٪اٍْ ٌٖ :غتُض نُكا ١َٚأّ ْشٖب
ْٓٚؾ ٧عًط١؟ ي ٛنإ ٖشا ٖ ٛايتشز ٟاملطضٚح أَاَٗا ٭دابت عً ٘ٝعغِ ٚر ٕٚتضرر :بٌ
ْهٌُ َؾضٚع املكآْٚ ١َٚذظ ايتشضٜض أ ،٫ٚثِ بعز سيو ْك ِٝعًطٚ ١رٚي ١عً ٢ا٭صض اييت
سضصْاٖا ٚاَتًهٓا ايغٝار ٠عًٗٝا .يهٔ ايتشز ٟايش ٟطضح ْؿغ٘ نأَض ٚاقع ،أْو أَاّ عًط١
ْؾأت عٔ اتؿاق ١ٝأٚعً ٛقبٌ إلاط ايتشضٜضٚ ،قبٌ إْٗا ٤ا٫ست ،ٍ٬بٌ دا٤ت ٖش ٙايغًط ١مثض٠
٫تؿام أَين َع ايعز ٚاحملتٌ ْؿغ٘ٚ ،أفبشت ٖش ٙايغًط ١أَضاً ٚاقعاًٚ ،ؼٛيت عدل ايتظاَاتٗا
ا٭ََٓ ١ٝع ا٫ست ٍ٬إىل عكب ١سكٝك ١ٝأَاّ َؾضٚع املكا ،١َٚؾهإ ايتشزٚ ٟايغ٪اٍ املطضٚح
عًٓٝاْ ٌٖ ،ؾاصى يف ٖش ٙايغًط ١أّ ْٓأ ٣بأْؿغٓا عٓٗا؟
ٖشا ايتٛفٝـ َِٗ دزا ستٜ ٢عضف ايٓاؼ نٝـ تعآًَا َع املغأيٚ .١نإ قضاصْا بعز طٍٛ
َزاصعٚ ١تؾاٚص يف َ٪عغات اؿضن ١ايؾٛصٚ ١ٜايكٝارٚ ،١ٜعًْ ٢طام ٚاععٚ ،عًَ ٢ز ٣ؽٗٛص
عزٜز ،٠أْٓا عٓؾاصى يف اْ٫تدابات ايتؾضٜع ١ٝبٗزف إف٬ح ايغًطٚ ١تػٝرل رٚصٖاٚ ،أْٓا
عٓتشٌُ ْتا٥ر ٖش ٙاملؾاصنٚ ١تبعاتٗاٚ .مٔ ايَ ّٛٝا طيٓا ْعتكز بقش ١قضاصْا ساىٚ ،إٔ ٖشٙ
ايتذضب ١اييت ؾضمتٗا َعطٝات ايٛاقع ناْت ػضب ١مضٚصٚ ،١ٜيغٓا ْارَني عًٗٝا.
ؾًُاسا اخذلْا ٖشا اـٝاص ٚايكضاصَٚ ،ا ٖ ٞخًؿٝات٘ ٚمضٚصات٘ ٚرٚاع٘ٝ؟
أ ،ً٫ٚصغِ إٔ ايغًط ١ايؿًغط ١ٝٓٝدا٤ت مثض ٠اتؿام أٚعً ٛا٭َين ايش ٟنإ خ٬ؾٝاً عٓز ايؾعب
ايؿًغطٝينٚ ،ؾُضض عً ٘ٝرَ ٕٚؾاٚصت٘ ،إ ٫إٔ ايغًط ١ؾضمت ْؿغٗا عًُٝاً عً ٢ا٭صض،
ٚؼٛيت َع ا٭ٜاّ إىل أَض ٚاقع ٚثكٚ ،ٌٝباتت تتشهِ يف َؿافٌ اؿٝا ٠اي ١َٝٛٝيًؾعب
ايؿًغطٝين يف اينؿٚ ١ايكطاعٚ ،تٓٛب عٔ ا٫ست ٍ٬يف َٗاَ٘ ا٭َٓ ١ٝيف قُع املكا٬َٚ ١َٚسك١
نٛارصٖاٚ ،سيو عهِ ايتظاَاتٗا ا٭ََٓ ١ٝع ايعزٚ ،ٚبايتاي ٞأفبشت متجٌ خطضاً سكٝكٝاً
33

َٚتعاظُاً عًَ ٢ؾضٚع املكا.١َٚ
ؾٌٗ اؿهُٚ ١املقًش ١تهُٔ يف ػاٌٖ ٖش ٙايغًطٚ ١ايٛاقع ايش ٟؾضمت٘ٚ ،ايٓأ ٟبٓؿغو عٓٗا،
ٚعٓزٖا عتعٌ عكب ١يف طضٜكوٚ ،خٓذضاً يف ظٗضىٚ ،خطضاً َتظاٜزاً عًَ ٢ؾضٚع املكا١َٚ؟ أّ
اؿهُٚ ١املقًشٚ ١اينضٚص ٠تكتن ٞإٔ تؾاصى ؾٗٝا بٗزف ايعٌُ عً ٢إف٬سٗا ٚتػٝرل رٚصٖا
ٚايتأثرل يف َٗاَٗا ٚايتظاَاتٗا ،يته ٕٛيف فاحل ايؾعب ٚيٝػ يف فاحل ا٫ست ،ٍ٬أ ٚعً ٢ا٭قٌ
اؿزٸ َٔ ؽضٚصٖا ٚكاطضٖا عً ٢ايٛاقع ايؿًغطٝين ايغٝاعٚ ٞايٓنايٞ؟ ٚقز نإ سيو ٖٛ
اـٝاص ايش ٟاػٗت إي ٘ٝاؿضن ١عدل قضاصٖا باملؾاصن.١
ثاْٝاً؛ ٌٖ اؿضن ١قارص ٠عً ٢ؼكٝل تًو ا٭ٖزاف َٔ ٚصا ٤املؾاصن١؟ ٌٖ بٛععٗا سيو؟ أّ إٔ
ايٛاقع أقَٗٓ ٣ٛا ٚعٝشتٜٗٛا يف ْٗا ١ٜاملطاف؟
ٚقز صأت قٝار ٠اؿضن ١أْٗا قا رص ٠عً ٢سيو بإسٕ اهللٚ ،سيو بايٓعض إىل مجً ١املتػرلات اييت
طضأت عًٚ ٢اقع ايغًط ١خ ٍ٬اْ٫تؿام ١ايجاْٚ ١ٝيف أعكابٗاٚ ،عًٚ ٢اقع املكاٚ ١َٚتطٛص قٛاٖا
يف ايزاخٌٚ ،ايتػرل ايش ٟطضأ عً ٢خضٜط ١ايك ٣ٛايغٝاع ١ٝيف ايغاس ١ايؿًغطٚ ،١ٝٓٝايٛعٞ
املذلانِ يز ٣ؽعبٓا ٚايش ٟأٜكع٘ عً ٢سكٝك ١أٚعً ٛاملضٸٚ ٠أٖٚاَٗا اييت تبدضت َع أ ٍٚاختباص
سكٝكٚ ،ٞتظاٜز ايكٓاعٚ ١اؿاد ١بايتاي ٞإىل تػٝرل ٖشا ايٛاقع ٚإف٬س٘.
ثايجاً؛ أَا عٔ إؽهاي ١ٝايزخ ٍٛيف عًطْ ١ؾأت عٔ اتؿام أٚعً ٌٖٚ ،ٛاملؾاصن ١يف ٖهشا عًط١
ٜعين ا٫عذلاف بأٚعًٚ ٛايتظاَاتٗا ايغٝاعٚ ١ٝا٭َٓ١ٝ؟
ؾكز صأٜٓا يف قٝار ٠اؿضن ١إٔ اتؿاق ١ٝأٚعًٚ ،ٛإٕ بكٝت َٛدٛرْ ٠عضٜاً؛ إ ٫أْٗا َٔ ايٓاس١ٝ
ايعًُ ١ٝاْتٗت ؾعًٝا عً ٢ا٭صض يف ظٌ اْ٫تؿام ١ايجاْٚ ١ٝاملٛادٗ ١املؿتٛسَ ١ع احملتٌ
ايقْٗٞٛٝ؛ سٝح إٔ ؽاص ٕٚمبا ؾعً٘ يف اينؿ ١ايػضبٚ ١ٝقطاع غظ ،٠خاف ١بعز عًُ ١ٝايغٛص
ايٛاق ٞعاّ  ، 2112قن ٢عًُٝاً عً ٢أٚعًٛ؛ ٚرَضٖا ؼت دٓاطٜض ربابات٘ ٚققـ طرلاْ٘ٚ .يف
ظٌ ٖش ٙايتطٛصات مل تعز اتؿاق ١ٝأٚعً ٖٞ ٛاؿانُ ١يًغًٛى ايؿًغطٝين نُا ناْت َٔ قبٌ،
ٚأفبح ايتٝاص ايعاّ يف ايغاس ١ايؿًغط ١ٝٓٝمبدتًـ ايكٚ ٣ٛاؾُاٖرل تتشضى عً ٢أعاؼ
َؾضٚع املكاٚ ١َٚاملٛادَٗ ١ع ا٫ستَٓ ٖٛٚ ،ٍ٬اقض عًُٝاً ملغاص أٚعًٚ ٛبضْاف٘ ايغٝاع.ٞ
صابعاً؛ ٖش ٙايغًط ١بؿغارٖا املتغاصع ٚا٫عتجٓا ،ٞ٥أفبشت عب٦ا عً ٢ايؾعب ايؿًغطٝين؛ ؾهإ
َٔ ايطبٝعٚ ٞايٛادب إٔ ْبارص إىل قاصبٖ ١شا ايؿغارٚ ،ايعٌُ عً ٢تعظٜظ عٛاٌَ ايقُٛر
ايؿًغطٝينٚ .يشيو صؾعٓا ؽعاص ايتػٝرل ٚاٱف٬ح؛ ؾايؾعب ايؿًغطٝين ايش ٟخاض اْتؿامتني
ععُٝتنيَٚ ،ا طاٍ فاَزاً ٜٛاد٘ احملتٌ نٌ  َٔ ،ّٜٛسك٘ عً ٢قٝارت٘ إٔ ؽؿـ عٔ ناًٖ٘
أعباٖ ٤شا ايؿغارٚ ،إٔ تٛؾّض ي٘ سٝا ٠نضمي ١تع ٘ٓٝعً ٢ايقُٛر  ٫ٚتجكً٘ بايؿغار املايٚ ٞاٱراصٟ
ٚا٭خ٬قٖٓ َٔ .ٞاٚ ،باٱماؾ ١إىل َغٚ٪يٝتٓا نشضنَ ١كا ،١َٚنٓا ْؾعض بنضٚص ٠ايعٌُ َٔ
أدٌ إف٬ح ايغًطٚ ١قاصب ١ؾغارٖا ،ست ٢نؿـ َٔ أعبا ٤ايٓاؼْٚ ،ظٜز َٔ قزص ٠ايؾعب عً٢
ايقُٛر ٚاملكا ،١َٚؾهإ سيو أسز ايزٚاع ٞا٭عاع ١ٝملؾاصنتٓا يف ايغًط ،١ؾؾعبٓا نإ ًٜح عًٓٝا
يف تًو ايؿذل ٠بنضٚص ٠ؼٌُ املغٚ٪ي ١ٝػا ٙإف٬ح ايغًطٚ ،١عزّ ا٫نتؿا ٤مبُاصع ١املكا١َٚ
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ؾكط.
خاَغاً؛ ٜناف إىل َا عبل ،أْ٘ سقٌ تػرل َِٗ يف ايغاس ١ايؿًغطْ ٫ ١ٝٓٝغتطٝع إغؿاي٘
ٚػاًٖ٘؛ ؾأٜاّ ايضٝ٥ػ ايضاسٌ ٜاعض عضؾات صمح٘ اهللٚ ،صغِ أْٓا اختًؿٓا َع٘ نجرلا ،غرل أْ٘
يف عٓٛات٘ ا ٭خرل ،٠سني أرصى اْغزار ا٭ؾل أَاّ اتؿاق ١ٝأٚعًٚ ٛتضادع إعضا ٌٝ٥عًُٝاً عٓٗا؛
عٌُ عً ٢اعتعار ٠اـٝاص ايعغهضٚ ،ٟسا ٍٚإٔ ٜظاٚز بني ايبٓزقٚ ١ٝاملؿاٚماتٖ .ش ٙاؿاي١
ناْت تغُح بتٛؾرل قزص َعك َٔ ٍٛايػطا ٤يًُكاٚ ،١َٚسض ١ٜعًُٗا.
يهٔ بعز صس ٌٝعضؾات ،دا٤ت قٝار ٠ؾًغط ١ٝٓٝتضؾض اْ٫تؿامٚ ١املكا َٔ ١َٚسٝح املبزأ،
ٚتًػ ٞاـٝاص ايعغهض ،ٟؾٗ ٫ ٞت َٔ٪إ ٫غٝاص املؿاٚماتٚ ،تبارص يف سات ايٛقت إىل ايتٓغٝل
ا٭َين ٚعًْ ٢طام ٚاعع َع ا٭َٔ ايقٗ ،ْٞٛٝبٌ ٚفاْاً!!
بضْاَر ايكٝار ٠اؾزٜز ٠نإ ٜبعح عً ٢ايكًل ايؾزٜز إطاَ ٤غتكبٌ املكا ،١َٚؾأْت إٕ أعًُت شلا
َكايٝز ايغًطٚ ١ايكضاص ايغٝاع ،ٞؾإْو تغاعزٖا يف ايغٝطض ٠عً ٢نٌ َؿافٌ اؿٝا ٠اي١َٝٛٝ
يًؾعب ٚايتشهِ يف خٝاصات٘ َٚغاصات٘ ايٓنايٚ ،١ٝمتهّٓٗا َٔ اشل ١ُٓٝعً ٢ايكضاص ايؿًغطٝين،
ٚتقبح أْت قافضا ٚقؾٛصاً يف ايظاٖ .١ٜٚشا املتػرل نإ بايؼ اـطٛصٚ ،٠ؾضض عً ٢املكا١َٚ
إٔ تعٝز ايٓعض يف تعاًَٗا َع ايغًطَٛٚ ١مٛع املؾاصن ١ؾٗٝا.
نٌ تًو ايزٚاعٚ ٞاينضٚصات رؾعتٓا يًُؾاصن١؛ ٚايغ٪اٍ اي ٌٖ :ّٛٝسق ١ًٝػضبتا يف ايغًط١
ٚتزاعٝاتٗا اي٬سك ١تزع ٛيًشهِ باـطأ عًٖ ٢ش ٙايتذضب ١أ ٚايٓزّ عًٗٝا؟ أقٚ ،٫ :ٍٛأعٛم َا
ٜعظط سيو.
ؾُٔ قاٍ إْٓا ي ٛمل ْؾاصى يف ايغًط ١ؾإٕ ا٭َٛص عته ٕٛأؾنٌْ ،ك ٍٛي٘ ،مٔ صأٜٓا اٯٕ َؾٗز
املؾاصن ١بإهابٝات٘ ٚعًبٝات٘ ،يهٓٓا مل ْض املؾٗز يف ساٍ إٔ محاؼ مل تؾاصى يف ايغًط.١
تكزٜضْا إٔ سيو املؾٗز عٝه ٕٛأعٛأ ٚأقغ ٢عل َؾضٚع املكاٚ ١َٚق ٣ٛاملكاٚ ١َٚاملغاص ايغٝاعٞ
ايؿًغطٝين ،بٌ عٝغٗٸٌ عًُ ١ٝسعٓا بشصٜع ١اـضٚز عً ٢ايؾضع ١ٝايؿًغطٚ ١ٝٓٝايكضاص
ايٛطين .اي ّٛٝمٔ ٚق ٣ٛاملكاْ ١َٚٴشافٳض ْٚٴشبٳح ٚتٴؾٳٔ عًٓٝا اؿضٚب ٚامل٬سكات ا٭َٓ ١ٝصغِ
أْٓا منًو ايؾضع ١ٝايغٝاع ١ٝاملغتٓز ٠إىل فٓارٜل ا٫قذلاع ،ؾهٝـ اؿاٍ ي ٛنٓا ب ٬ؽضع١ٝ
اْتدابٚ ١ٝخاصز عًط ١ايكضاص؟! نإ سعٓا عٓز٥ش عٝه ٕٛأعٌٗٚ ،صمبا «س »٫٬يف عٴضف ايغًط١
ٚاملعاٜرل ا٭َضٜه ١ٝاٱعضا ١ًٝٝ٥اييت تنع سيو يف خاْ ١اؿضب عً ٢اٱصٖاب!!
ٚايعذٝب اي ّٛٝإٔ ٜـٴ َٔ ّ٬اْتدب٘ ايؾعب رميكضاطٝاً عً ٢متغه٘ غٝاص ؽعب٘ ،بُٓٝا ٜٛ ٫دٸ٘
ايً ّٛيًش ٟصؾض خٝاص ايؾعب ٚاْكًب عًٚ ٘ٝاعتك ٣ٛبا٭َضٜهإ ٚاٱعضاًٝٝ٥ني مزٙ؛ ٖشا
َٓطل ظامل َٚكًٛب!!
أَض آخض؛ ؾبكزص َا عآْٝا مٔ َٔ تبعات ٚتزاعٝات ٖشا اـٝاص عً ٢ا٭صض ،بكزص َا عاْ٢
اٯخض َٔ سيو ٚأنجضٜ .هؿٖ ٞش ٙايتذضب ١أْٗا ؾضًَت ٚأعاقت املؾضٚع اٯخض ايكا ِ٥عً٢
ايت ؿضٜط ٚايتغ ١ٜٛاجملشؿٚ ،١عً ٢إققا ٤املكاَ َٔ ١َٚغضح ايقضاعَ َٔٚ ،ؾٗز ايكن١ٝ
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ايؿًغط .١ٝٓٝفشٝح أْٓا رؾعٓا مثٓا نبرلا ،سٝح سٛفض ؽعبٓاٚ ،تعضمٓا ؿضب ؽضع١
ٚاعتزا٤ات ٚدضا ِ٥ؾعٝع١؛ يهٔ ٖشا ؽ ٤ٞطبٝع ٞصغِ ؽز ٠آٚ ،َ٘٫قز سقٌ َع نٌ ايؾعٛب
اييت قاَٚت ٚمشٸت ْٚايت سضٜتٗا؛  ٌٖٚؼضص ؽعب ٚاْزسض است ،ٍ٬ر ٕٚتنشٝات ٚرَا٤
ٚأؽٚ ٤٬عشابات؟!  ٌٖٚناْت َعاْا ٠ؽعبٓا عته ٕٛأقٌ ي ٛاْؿضر أفشاب املؾضٚع اٯخض بايكضاص
ٚايغًط١؟!
مح اؼ اقتشُت املٝزإ ايغٝاعٚ ،ٞاعتعاْت بؾعبٗا ايشَٓ ٟشٗا ايؾضعٚ ١ٝأٚفًٗا إىل َٛقع
ايكضاص ،يتغدٸض نٌ سيو يف خزَ ١ايؾعب ٚايكنٚ ،١ٝيف َٛادٗ ١ا٫ستَ ٖٛٚ ،ٍ٬ا ؾضض
ؼزٜات نبرل ٠عً« ٢إعضاٚ »ٌٝ٥عً ٢أفشاب َؾاصٜع ايتؿضٜط ٚايتٓاطٍٜٚ .هؿٝين أْٓا َاصعٓا
سيو َٔ َٛقع ايؾضعٚ ،١ٝغرلْا ؽاغب ٚمتضر َٔ َٛقع اـضٚز عً ٢ايؾضعٚ ١ٝاْ٫ك٬ب
عًٗٝاٚ ،ا٫عتكٛا ٤عًٓٝا با٭َضٜهإ ٚايقٗا.١ٜٓ
قز ٜهٖٓ ٕ ٛاى أخطا ٤يف ايتذضبٚ ،١بايتأنٝز ؾإٕ أ ٟػضب ١ؾٗٝا أخطا٤؛ ٖٚشا ْٓ ٫هضٙ؛ يهٔ يف
احملقًْ ١عتكز إٔ َا تضتب عًٖ ٢ش ٙاملؾاصن َٔ ١إهابٝات أندل بهجرل مما تضتب عًٗٝا َٔ
عًبٝاتٚ .أق ٍٛبقضاس ،١ي ٛمل تؾاصى محاؼ يف ايغًطٚ ١يف ؼُٸٌ املغٚ٪ي ،١ٝيهاْت املكا ١َٚيف
نٌ َٓاطل ايغًط ٖٞ ١اينشَٚ ،١ٝا وزخ يف اينؿ ١ايػضب ١ٝاي َٔ ّٛٝعٌُ رٚ٩ب ٫دتجاخ
املكا َٔٚ ،١َٚتٓغٝل ٚؼايـ أَين بايؼ ايٛقاسٚ ١غرل َغبٛم َع ا٫ست ،ٍ٬منٛسز ٚامح ملا
نإ عٝشقٌ يف بك ١ٝاملٓاطل يْ ٛأت محاؼ بٓؿغٗا عٔ ايغًطٚ ،١أخًت ايغاس ١٭فشاب
ايتٛدٗات اـاطٚ ١٦اـٝاصات ايغكٚ ١ُٝاملٗظ.١َٚ
ٚملٔ ٜعٔ إٔ َؾاصن ١محاؼ يف ايغًطٚ ١يف ؼُٸٌ أعبا ٤ايؾعب قز أؽػًتٗا عٔ املكاْ ،١َٚكٍٛ
ي٘ ،إٕ َؾاصن ١محاؼ يف ايغًط ١مل ت٪ثض عً ٢تطٛٸص بضْافٗا ايعغهضٟ؛ ؾكٝار ٠اؿضن ٖٞٚ ١يف
قُ ١اْؾػاشلا بايؾإٔ ايغٝاع ،ٞناْت ػعٌ ا٭ٚي ١ٜٛـٝاص املكا١َٚ؛ محاؼ  ٖٞٚيف ايغًط١
طٛٸصت املكاٚ ١َٚأرٚاتٗاٚ ،أعضت اؾٓز ٟاٱعضا ًٞٝ٥دًعار ؽايٝط  ،بٌ ٚفُزت يف َٛادٗ ١أندل
سضب ٜؾٓٗا ايعز ٚعً ٢ا٭صض ايؿًغط١ٝٓٝ؛ ؾاملؾاصن ١يف ايغًط ١مل تهٔ عً ٢سغاب املكا،١َٚ
بٌ نإ أِٖ رٚاؾعٓا يًُؾاصن ١يف ايغًط ١إٔ ماؾغ عً ٢املكاٚ ،١َٚإٔ مُ ٞبضْافٗا.
ْٛٚر ايتأنٝز ٖٓا ،أْٓا ْ ٫عتدل ساي ١اْ٫كغاّ ايكا ١ُ٥سايٝا بني اينؿ ١ايػضبٚ ١ٝقطاع غظ٠
ساي ١طبٝع ،١ٝبٌ ساي ١اعتجٓا ١ٝ٥ؾضمت عًٓٝا ر ٕٚإصارَٓ ٠ٸا  َٔٚؽعبٓاٚ ،دا٤ت ْتٝذ١
اْ٫ك٬ب عًْ ٢تا٥ر اْ٫تدابات .مٔ ْ ٫تطًع إىل عًط ١يف غظ ،٠بٌ ْتطًع َع ق ٣ٛؽعبٓا إىل
إقاَ ١رٚي ١ؾًغط ١ٝٓٝسكٝك ١ٝناًَ ١ايغٝار ٠بعز إلاط َؾضٚع ايتشضٜض بإسٕ اهللٚ .غظ ٠دظ٤
َٔ ايٛطٔ ايؿًغطٝينٚ ،دظ َٔ ٤ايزٚي ١ايؿًغط ،١ٝٓٝنُا ٖ ٞاينؿْ ٫ٚ ،١كبٌ ؾقٌ إسزاُٖا
عٔ ا٭خض.٣
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*  ٌٖٚأضُٗت املػازن ١يف ايطًط ١بإْضاج جتسب ١محاع ايطٝاض ،١ٝخصٛصا ٚأْٗا أقخُتٗا يف
املعرتى ايطٝاضٚٚ ،ٞضعتٗا يف َٛاجٗ ١حتدٜات َٔ ْٛع آخس؟
 ب ٬ؽو ،اعتؿزْا نجرلا َٔ ػضب ١ايغٓٛات ا٭صبع املام ،١ٝعٛا ٤يف ايتؾضٜع ٞأ ٚيف ايغًط،١عً ٢ايضغِ َٔ إٔ ٖش ٙايتذضب ١دٛبٗت َٓش اي ّٛٝا٭ ٍٚبايضؾض ٚاؿقاص ،سٝح مل ٜغُح
يًُذًػ ايتؾضٜع  ٞبايعٌُ ٚتكز ِٜػضب ١بضملاْْ ١ٝامذ ،١نُا مل ٜغُح يًغًط ١بإٔ تتقضف
نغًطٚ ١سه ،١َٛسٝح سٛصبت َٔ راخًٗا  َٔٚخاصدٗاٚ ،نإ ٖٓاى إفضاص ٚامح عً ٢عزّ
َٓشٗا ايؿضف ١يتكزّ ػضبتٗا.
صغِ سيو نً٘ ْك :ٍٛيكز أتاست ػضب ١محاؼ احملزٚر ٠يف ايغًط ١ايؿضف ١٭ٕ تزصى سادات
ايٓاؼ خاف ١يف ظٌ ا٫ست ،ٍ٬ايش ٟعٌُ طٛاٍ ايغٓٛات ٚايعكٛر املام ١ٝعً ٢صبط ايٛاقع
املعٝؾٚ ٞا٫قتقار ٟيؾعبٓا بايعذً ١اٱعضاٖ .١ًٝٝ٥شا نإ ؼزٜا مدُا ،يهٓٓا لشٓا إىل سز
َعك ٍٛبتٛؾرل سادات ايٓاؼ ست ٢يف ظٌ اؿقاص ايعامل ٚعًُ ١ٝاـٓل املدلفٚ ،١اييت ٜزصى
اؾُٝع إٔ ٖزؾٗا ايضٝ٥ػ نإ إؾؾاٍ ػضب ١محاؼ ٚرؾع ايٓاؼ يْ٬ؿناض عٓٗا.
نُا إٔ احملاؾع ١عًَ ٢ؾضٚع املكاٚ ،١َٚيف سات ايٛقت َضاعا ٠سادات ايٓاؼ ٚظضٚؾِٗ
املعٝؾ ،١ٝمل ٜهٔ أَضاً ٖٓٝاًٚ .ايكزص ٠عً ٢املظاٚد ١بني ايغًطٚ ١املكا ١َٚمل تهٔ با٭َض ايٝغرل
يف ظٌ املعضن ١املؿتٛسَ ١ع احملتٌ ايقٖٗٚ .ْٞٛٝش٫ ٙؽو ػضب ١دزٜزٚ ٠إماؾ ١ٝيف َغرل٠
اؿضن.١
نُا إٔ ايتعاطَ ٞع ايٛمع ايعضبٚ ٞاٱقًٚ ُٞٝايزٚيٞ؛ ٚا٫ستهاى با٭طضاف ايزٚيَٛ َٔ ١ٝقع
ايغًط ،١نإ ٖ ٛاٯخض ػضب ١دزٜز ٠ؿُاؼ ،دعٌ اؿضن ١تٓؿتح عً ٢عٛامل دزٜزٚ ،٠دعًٗا
أنجض ايتقاقا بايٛاقع يف إطاص  ٙايؿًغطٝين ٚايعضبٚ ٞاٱقًٚ ُٞٝايزٚيٖٚ ،ٞشا ب ٬ؽو إماؾ١
َُٗ.١
يهٔ ايتشز ٟا٭عاؼ نإ :نٝـ تؾتل َعاري ١ايعٌُ ايغٝاعَ ٞع نٌ ٖش ٙا٭طضاف ر ٕٚإٔ ؽغض
ْؿغوٚ ،ر ٕٚإٔ تتدً ٢عٔ ثٛابتو ايٛطٓٚ ،١ٝر ٕٚإٔ تتدً ٢عٔ َؾضٚع املكا١َٚ؟ خاف ١إٔ
غرلْا عاص مبٓٗر آخضٚ ،عٛٻرٳ ايعامل عً ٢ايتٓاطٍ ٚايتؿضٜط باؿكٛم ،ست ٢تهضٸؼ يز ٣تًو
ا٭طضاف َعاريَ ١ؿارٖاٚ :دٛرى يف ايغًطٜ ١عين إٔ تزؾع مثٓاً عٝاعٝاً باٖعاًٚ ،أ ٫ته ٕٛيو
ع٬ق ١باملكا ،١َٚبٌ ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛيو رٚص يف قاصبتٗا.
اي ّٛٝمحاؼ تؾتل َعاري ١أخض ٣دزٜزٚ ،٠تؿضمٗا ٚاقعاً عًُٝاً صغِ نٌ اينػٛط ٚايتشزٜات:
أْا يف ايغًطْ ،١عِ ٚبطضٜك ١رميكضاطَٚ ،١ٝع سيو  ٫أخنع يؾضٚط اٯخضٚ ،أعتُض يف
املكاٚ ،١َٚأتعاٌَ عٝاعٝا َع احملٝط اٱقًٚ ُٞٝايزٚيَ ٞع اؿؿاظ عً ٢ثٛابت ايؾعب
ايؿًغطٝين .أعتكز إٔ ٖش ٙايتذضب ١ثضٜٸ ١صغِ نٌ ايعكبات اييت ٚمعت يف طضٜكٓا ٱؾؾايٓا،
ٚملٓعٓا َٔ تكز ِٜػضب ١دار ٠يف إف٬ح ايغًطٚ ١تػٝرلٖا يقاحل ؽعبٓاٚ ،دعًٗا يف َٛادٗ١
ا٫ست ٫ ٍ٬ايعهػ.
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محاع ٚاملسٚ ١ْٚايٛاقع١ٝ
* أَٛ ٜٔقع املس ١ْٚيد ٣محاعَ ،ا حدٚدٖا ٖٛٚاَػٗاٚ ،أ ٜٔتبدأ ٚأ ٜٔتٓتٗٞ؛  ٌٖٚتأتٞ
َس ١ْٚمحاع ايطٝاض ١ٝبفعٌ ضػٛط األَس ايٛاقع ،أّ بفعٌ قسا ٠٤ذاتَ ١ٝطبك١؟
 اـًٌ يف ٖشا املٛمٛع ايزقٝل ٚاؿغاؼ وقٌ عٓزَا تطػ ٢را٥ض ٠عً ٢را٥ض ٠أخض ،٣ؾا٭فٌإٔ تـٴعط ٞنٌ را٥ض ٠سكٗا .ؾأْت إسا ٚعٸعت را٥ض ٠ايجٛابت يتؾٌُ غرلٖا مما ٖ ٛيٝػ بجٛابت؛
ته ٕٛقز مٝكت ٚاععاْ .عِ ،قز ٜه ٕٛراؾعو ايتشٛٸط ٚا٫سذلاط ٚاـٛف َٔ ايٛقٛع يف اـطأ،
ٚقز ٜه ٕٛايزاؾع قاٚي ١إظٗاص ايتؾزر يتشاؾغ عً ٢صَظٜتو ٚفٛصتو نقاسب َٛقـ قٟٛ؛
ٖٚشا بتكزٜض ٟخطأ ٜٓبػ ٞاؿشص َٓ٘ ،ؾايجٛابت ٜٓبػ ٞإٔ  ٫تتش ٍٛإىل ساي َٔ ١اؾُٛر٫ٚ ،
إىل فٛص َٔ ٠ايتباٖٚ ٞا٫عتعضاض ٚاملظاٜز.٠
نشيو ،ؾإٕ تٛعٝع را٥ض ٠املض ١ْٚيتتعز ٣عً ٢را٥ض ٠ايجٛابت ٚاملبار ،٨عذ ١إٔ ٖش ٙمضٚصات
ايٛاقع ،ؾشيو ؾِٗ خاطَ ٧ضؾٛض نشيو؛ ٭ٕ ٖشا ٜكٛرى إىل املٛٝعٚ ١ايتؿضٜط ٚتنٝٝع
املقاحل ٚاؿكٛم.
مٔ َع ساي ١ايتٛاطٕ؛  َٔٚايٓاس ١ٝايؿكَٗٗٓٚ ١ٝر ايؿهض اٱع َٞ٬ؾٓشٔ َع َزصع١
ايٛعطٚ ١ٝا٫عتزاٍٚ ،مٔ َع ٚمع ا٭َٛص يف ْقابٗا؛ ر ٕٚإؾضاط أ ٚتؿضٜط ،ؾٗشا ٖ ٛاملٓٗر
ايقشٝح ايشْ ٟتبٓاْٚ .ٙغتؾٗز ٖٓا مبا قاي٘ عً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغ( ّ٬إٕ املٓبتٸ  ٫أصماً قطع ٫ٚ
ظٗضاً أبكٜٚ .)٢عذبين يف ٖشا ايغٝام ق ٍٛاملتٓيب:
ٚٚمع ايٓز ٣يف َٛمع ايغٝـ بايع٬
َنضٸ نٛمع ايغٝـ يف َٛمع ايٓز٣
محاؼ ٚاْط٬قا َٔ ٖشا ايؿِٗ ،يزٜٗا ثك ١عاي ١ٝبٓؿغٗاٚ ،متًو ايؾذاعٚ ١اؾضأ ٠٭ٕ تكٍٛ
اؿكٝك ١ؾُٗٛصٖا ٚيًذُٝعٚ ،٭ٕ تتعاٌَ َع نٌ را٥ض ٠عذُٗا اؿكٝك ،ٞر ٕٚػاٚطٚ ،بعٝزا
عٔ اٱؾضاط ٚايتؿضٜط؛ ؾايجٛابت ٖ ٞايجٛابتٚ ،املض ٖٞ ١ْٚاملض ٫ٚ ،١ْٚنًط بُٗٓٝا ْتٝذ١
إنضا ٙأ ٚمػٛط أ ٚإغضاْ ٫ٚ ،٤غُح بطػٝإ أسزُٖا عًَ ٢غاس ١اٯخض.
م ٔ ْٓطًل َٔ ثكاؾتٓا ايؾضع َٔٚ ،١ٝؾهضْا اؿضٚٚ ،عٓٝا ايغٝاعٚ ،ٞاعتٝعابٓا يًٛاقع
َٚكتنٝات٘ َٔٚ ،متغهٓا ظٖٛض ايكن ١ٝايؿًغطٚ ١ٝٓٝعكٛم ؽعبٓا َٔٚ ،قزصتٓا عً٢
ايتعاٌَ َع ايقضاع ايعضب ٞايقَٗٛ َٔ ْٞٛٝقع ايجك ١بايٓؿػٚ ،يٝػ َٔ َٛقع ايعذظ
ٚاـٛف؛ َٛ َٔ ٫ٚقع املبايػ ١يف ايؾعٛص بايك ٠ٛأ ٚا٫عتٗاْ ١بايعز .ٚؾايعذظ غايباً َا ٜزؾع إىل
املض ١ْٚيف غرل َٛمعٗاَ ،ع ا٫رعا ٤إٔ سيو سهُٚ ،١يف سكٝكت٘ عذظ أ ٚخٛفٜ .ك ٍٛاملتٓيب:
ٜض ٣اؾبٓا ٤إٔ ايعذظ عكٌ ٚتًو خزٜع ١ايطبع ايًِٝ٦
ٚنٌ ؽذاع ١يف املض ٤تػين َ ٫ٚجٌ ايؾذاع ١يف اؿهِٝ
نُا إٔ املبايػ ١يف ايؾعٛص بايك ٠ٛغايباً َا تزؾع إىل ايتؾزر يف غرل َٛمع٘ .ؾهٝـ ته ٕٛقٜٛاً قً٠ٛ
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 ٫تطػٝو  ٫ٚتزؾعو إىل ايػضٚص ايش ٟوضَو َٔ ٖٛاَؿ املضٜٛٚ ،١ْٚقعو يف ا٭طَات اـاْك١؟
ٚنٝـ تٓأ ٣بٓؿغو عٔ ايعذظ ايشٜ ٟٴًذ٦و إىل املٛٝعٚ ١ايتٓاطٍ ؼت ٚقع اينػٛط؟ ٖشا وتاز
إىل تٛاطٕ ٚسهُٚ ١سغٔ ادتٗارٚ ،ٙقبٌ سيو ٚبعز ٙإىل تٛؾٝل َٔ اهلل تعاىل.
يف ايغٝاع ،١اَت٬ى ايك ٖٛ ٠ٛايشٜ ٟعطٝو ايتٛاطٕ املطًٛب يف إراص ٠ايكضاص ايغٝاعٜ َٔٚ .ٞعٌُ
بايغٝاع ١بعٝزا عٔ ايكٚ ٠ٛاملكا ،١َٚعٝذز ْؿغ٘ ٜعٝؿ عًٖٛ ٢اَؿ ا٫دتٗارات ايغٝاع١ٝ
اينعٝؿ ،١اييت ته ٕٛيف غايب ا٭سٝإ ققٛص ٠يف سا٫ت اينضٚصٚ ٠ا٫مطضاص ٚايضٸخـٳك.
ٖٓ َٔٚا ،ؾإٕ أسز أِٖ ايعٛاٌَ اييت ػعٌ سضن ١محاؼ تتكٔ املظاٚد ١بني ايجٛابت ٚاملض١ْٚ
مبغاسات َتذاٚصَ ٫ ،٠تزاخًَ ٫ٚ ١تعاصم ٖٛ ،١اَت٬نٗا يعٛاٌَ ايك ٠ٛاييت ػعًٗا يف ٚمع
أنجض تٛاطْا.
عاٌَ ثإ َِٗ؛ ٖ ٛؾُٗٓا ايؾضع ٞايزقٝل ،٭ٕ ٖشا ايؿِٗ ٜغاعزْا عً ٢مبط ٖش ٙاملغاٌ٥
ٚايتعاٌَ َعٗا بقٛص ٠فشٝش ١مُٔ َٛاطْات َٚكاصبات سه.١ُٝ
ايعاٌَ ايجايح؛ إٔ «محاؼ» يزٜٗا َ٪عغ ١ٝصاعد ١يف إراص ٠ايكضاص ايكٝار ٟمتهّٓٗا َٔ مبط ٖشٙ
املٛاقـ ٚايغٝاعات .ؾايؿضر ١ٜػعٌ فاسبٗا ٜشٖب إىل اٱؾضاط ٚايتؾزر يف غرل َٛمع٘ ،أ ٚإىل
ايتؿضٜط ٚاملٛٝع ١يف غرل َٛمعٗا؛ ٚإىل اـطأ يف ايتكزٜض ٚاؿغابات عَُٛاً ،بُٓٝا امل٪عغٖٞ ١ٝ
عافِ َٔ سيو بإسٕ اهلل ،٭ْٗا أبعز عٔ اشلٚ ٣ٛاؿغابات ايؾدقٚ ،١ٝأرع ٢يقٛاب ١ٝايكضاص
ٚتكزٜض املٛقـ.
ايعاٌَ ايضابع؛ إٔ «محاؼ»  ٫تتعذٌ ا٭َٛص؛ ا٫عتعذاٍ قاتٌٜ َٔٚ ،تعذٌ ٜزؾع أمثاْاً باٖع١؛
ٚقز ٜ ٫عؿض مبا أصار؛  َٔٚاعتعذٌ ايؾ ٤ٞقبٌ أٚاْ٘ عٛقب عضَاْ٘ .ايش ٜٔتعذٸًٛا ٚٚمعٛا
ايعضب ١أَاّ اؿقإٚ ،طًبٛا ايغًط ١قبٌ ايتشضٜض ،رؾعٛا أمثاْا باٖعٚ ،١اختٌٸ يزَٝ ِٜٗظإ
ايجٛابت ٚاملضٚ ،١ْٚخغضٚا نٌ ؽ ،٤ٞؾ ِٖ ٬نغبٛا عًط ١سكٝك ِٖ ٫ٚ ،١ٝساؾعٛا عً٢
َؾضٚع ايتشضٜض.
مٔ يغٓا َتعذًني َ ٫ٚتغضٸعني؛ ٭ٕ ٖزؾٓا يٝػ ايٛف ٍٛإىل ايغًطٖ .١زؾٓا ؼضٜض ا٭صض،
ٚاعتعار ٠ايكزؼ ٚبك ١ٝاؿكٛم ايؿًغطٚ ،١ٝٓٝإلاط املؾضٚع ايٛطينٚ ،ايٛف ٍٛإىل ا٫عتكٍ٬
ٚسل تكضٜض املقرلٚ ،ايزٚيٚ ١ايغًط ١تأت ٞبعز سيو ٚمثض ٠ي٘.
ايعاٌَ اـاَػ؛ َع نْٓٛا بؾضاً ٜقٝبٓا َا ٜقٝب نٌ ايبؾض َٔ ا٭عضاض ْٚكاط اينعـ ،يهٔ
يزٜٓا عُز اهلل ٚؾنً٘ سقآَْٚ ١اع ١ق ١ٜٛمز ايتدٜٛـ ٚمز اٱغضاَ ٖٞٚ ،٤ٳكاتٹٌ تقٝب
ايكٝارات ٚػعًٗا تكع يف خاْ ١ايتؿضٜط ٚايتغً ِٝبا٭َض ايٛاقعٚ ،اـنٛع يًنػٛط اـاصد.١ٝ
ايتٗزٜز  ٫ىٝؿٓا ،نشيو اٱغضاٜ ٫ ٤ػٜٓٛا.
ٖٚش ٙايعٛاٌَ مبذُٛعٗا تـٴُهـٸٓٓا بؿنٌ اهلل َٔ إراص ٠ايكضاص ايغٝاع ٞمبظٜر َٔ احملاؾع ١عً٢
ايجٛابت ٚعً ٢املضٚ ١ْٚايٛاقع ١ٝيف سات ايٛقت ،ر ٕٚإٔ تطػ ٢را٥ض ٠عً ٢را٥ض.٠
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 ٫ٚؽو إٔ يًٛاقع مػٛط٘ ٚمضٚصات٘ ٫ٚ ،أسز ٜغتطٝع إٔ ٜتذاٌٖ سيو أٜٓ ٚهضٚ ،ٙايؾضٜع١
اٱع ١َٝ٬نُا إٔ ؾٗٝا ْقٛفاً ٚقٛاعز ت٪فٌ يًعظميٚ ١ايقدل ٚايجبات ،ؾؿٗٝا ْقٛل ٚقٛاعز
ت٪فٌ يًضخقٚ ١املضٚ ١ْٚسزٚر ا٫عتطاعٚ .١يف اؿزٜح ايقشٝح «إٕ اهلل تعاىل وب إٔ ت٪ت٢
صخق٘ ،نُا وب إٔ ت٪ت ٢عظاٚ .»ُ٘٥ايضخق ١يٝغت ؽ٦ٝاً َٓؿًتا،ٶ بٌ شلا أسهاَٗا ٚمٛابطٗا،
نُا أْٗا  ٫تعين ايٛقٛع يف املعق ١ٝمبزيٛشلا ايؾضع ٫ٚ ،ٞايٛقٛع يف ايتٓاطٍ ٚايتؿضٜط مبزيٛشلا
ايغٝاعٚ ،ٞيف اؿزٜح ايقشٝح اٯخض «إٕ اهلل تعاىل وب إٔ ت٪ت ٢صخق٘ ،نُا ٜهض ٙإٔ ت٪ت٢
َعقٝت٘».
يشيو ؾإٕ َٔ املِٗ ٚاينضٚص ٟراُ٥اً اؿضل عً ٢ايؿِٗ ايعُٝلٚ ،ايتطبٝل ايزقٝلٚ ،ايتٛقٝت
ايقشٝحٚ ،إٔ ٜه ٕٛايزاؾع ٖ ٞاملقًش ١ايعاَٚ ١يٝغت املقًش ١ايؾدق ١ٝأ ٚاؿظب.١ٝ
صعٛيٓا ايهض ِٜعً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغ ّ٬عٓزَا عضض عً ٢ايقشاب ١إبٸإ غظ ٠ٚا٭سظاب َقاؿ١
قب ١ًٝغطؿإ َكابٌ ثًح مثاص املز ،١ٜٓعًّـٸٌ سيو بأْ٘ أَض فٓعت٘ يهِ ملّا صأٜت ايعضب قز
صَتهِ عٔ قٛؼ ٚاسز٠؛ ؾٗشا َجاٍ ْبٚ ٟٛامح عً ٢املضٚ ١ْٚا٫دتٗار ايٛاقع ٞمبا ٜٓاعب
َكتن ٢اؿاٍَٚ ،ضاعا ٠ايكا٥ز اؿهٚ ِٝايؾذاع ٭سٛاٍ أفشاب٘ ٚأًٖ٘ ٚظضٚؾِٗ.
َٔ أِٖ َغٚ٪يٝات ايكٝار ،٠إٔ تضاع ٞأٚماع ؽعبٗا َٚقاؿٖ٘ٚ ،شا وغب يًكٝار ٫ ٠عًٗٝاٖٛ ،
يٝػ عاصا  ٫ٚخطأ ،بٌ ٖٚ ٛادبٗا .ؾُغٚ٪ي ١ٝايكٝار ٠إٔ تغتٛعب املبارٚ ٨ايكٛاعز ٚاملعاٜرل
اييت تغُح شلا بإٔ تتقضف ٚتٛاطٕ بني ايعظميٚ ١ايضخقٚ ،١بني إٔ متاصؼ املض ١ْٚأ٫ ٚ
متاصعٗاٚٚ ،ادبٗا يف سات ايٛقت إٔ تكضأ ايٛاقع بزقٚ ،١تـٴغكط عً ٘ٝايٓك ٚايكٛاعز ٚاملعاٜرل،
ثِ متاصؼ ا٫دتٗار ٚتأخش ايكضاص املٓاعب يف ايًشع ١املٓاعبٚ ١ؾل َتطًبات املٝزإ.
ٚمغب إٔ سضن ١محاؼ باتت عهِ ايتذضبٚ ١ايتشزٜات اييت ٚادٗتٗا ،متًو خدل ٠دٝز ٠يف
اي تعاٌَ َع ٖش ٙايتٛاطْات ٚاملغا ٌ٥ايزقٝك ،١ؾٓشٔ ٚهلل اؿُز ْغتٓز يف نٌ سيو إىل تضاثٓا
ايؾضع ٞا٭فٚ ،ٌٝإصثٓا ايٛطينٚ ،تاصٜخ أَتٓا ٚصفٝزٖا اؿناصٚ ،ٟػاصب ايؾعٛب ٚا٭َِ
ٚخدلاتٗا املذلانُ.١
يف سٛاصاتٓا ٚتجكٝؿٓا ايزاخً ٞيف اؿضن ،١تعٛرت ايك ٍٛأَاّ إخٛاْ :ٞيٝغت املٗاص ٠يف إٔ متاصؼ
ايجٛابت ٚأْت عانٔ ،إمنا املٗاص ٠إٔ متاصؼ ايجٛابت ٚؼاؾغ عًٗٝا ٚأْت تتشضى ٚتتكزّ إىل
ا٭َاّ .قز ؽط ٧يف ايطضٜلٖٚ ،شا ؽ ٤ٞطبٝع ،ٞاملِٗ إٔ تقٛب ا٭خطاٚ ٤تتعًِ َٓٗاٚ ،تبك٢
تٛافٌ املغرل.٠
* قبٌ أعٛاّ ،مسعت َٓو غدصٝا َا َفاد ٙإٔ «محاع» نايها ٔ٥احلٜٚ ُٜٛٓ ٞتطٛزٚ ،ال ميًو
 ٖٛٚيف ضٔ ايعاغس ٠إٔ ٜتعاٌَ تعاٌَ َٔ ٖ ٛيف ضٔ اخلاَط١؛ ٌٖ َا شيت تتبٖٓ ٢ر ٙايكٓاع،١
َٚا إضكاطاتٗا عً ٢جتسب ١محاع؟
 ٖشَ ٙكٛي ١أ َٔ٩بٗاٚ ،قًتٗا عٔ قٓاع ٫ٚ ،١طيت أمتغو بٗا؛ ٭ْٗا َغأي ١إْغاْ ١ٝؾطضٖٞ ،١ٜ41

عٓٸ َٔ ١عٓٔ اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل يف اؿٝاٜ َٔٚ ،٠قارّ ايغٓٔ ٜكٗض ٜٚغشلْ .عِ ،اؿضنات
نايها ٔ٥اؿ ٞتُٓٚ ٛتتطٛصٚ ،يهٌ َضسً ١اعتذاباتٗاٚ ،يهٌ َضسًَ ١غٚ٪يٝاتٗا.
ؾُج ،ً٬يف ايبزاٜات تهَ ٕٛغٚ٪ي ١ٝاؿضن ١مماصع ١املكا ١َٚباؿز املُهٔ ٚاملغتطاعٚ ،يهٔ يف
َضسً٫ ١سك ١تٛدب عًٝو املغٚ٪ي ١ٝإٔ تطٛٸص ٖش ٙاملكاٚ ،١َٚتتعاَ ٕٚع اٯخض ٜٔيف َٝزاْٗا،
ٚتعٌُ عًٚ ٢معٗا يف إطاص َؾضٚع ٚطين َكا ّٚقارص عً ٢ايقُٛر ٚايتكزٸّ ٚاٱلاط؛ ٚيف
َضسً ١أخض ٣ػز ْؿغو يف َٛادٗ ١سضب ٚاعع ١تؾٔٸ عًٝوٚ ،أْت َطايب مبٛادٗتٗا بعظمي١
ٚإصارٚ ٠تقُٚ ،ِٝتٛؾرل أرٚات ايقُٛر يف َٛادٗتٗاٖٚ .هشا تتطٛص املكاَ ١َٚع َضٚص ايظَٔ
ٚتطٛص املضاسٌ يتقٌ إىل َضسً ١اْ٫تقاص ٚايتشضٜض بإسٕ اهلل ،يف ظٌ استنإ ايؾعب َٚؾاصن١
ا٭َ.١
نشيو يف املٛمٛع ايغٝاع ،ٞيف َضسًَ ١ا تهَ ٕٛغٚ٪يٝتو تكز ِٜاـزَ ١ا٫دتُاع ١ٝيًٓاؼ،
ٚاملؾاصن ١عًَ ٢غت ٣ٛا٫ؼارات ايط٬بٚ ١ٝايٓكابٚ ،١ٝصمبا ايبًزٜاتٜٚ ،هٖ ٕٛشا َكبَٓ ٫ٛو
ٚناؾٝاًٚ .يهٔ يف َضسً٫ ١سكٜ ٫ ١ػز ٚسيو ناؾٝاً ،ؾاؿضن ١عٓزَا تقبح ؽضٜه ١يف ايكضاص
ايغٝاع ٞايٛطين ،ؾإٕ َغٚ٪يٝاتٗا تتناعـٖٚ ،هشا ،نًُا تطٛص َٛقعو يف عاس ١ايٓناٍ
ٚايكضاص اعتذًب سيو َظٜزا َٔ املغٚ٪يٝات ٚاٱَهاْاتٚ ،أْٛاعاً دزٜز َٔ ٠املٛاقـ
ٚا٫دتٗارات.
مٔ يف محاؼ ْتقضف ْٚزٜض قضاصْا ٚؾل ٖش ٙايضٚ ١ٜ٩ايكٓاعٖٓ َٔٚ .١ا َج ً٬أخشْا قضاصًا
باملؾاصن ١يف اْ٫تدابات ايتؾضٜع ١ٝعاّ  ،2116صغِ أْٓا قاطعٓاٖا عاّ ٜٓٚ .1996طبل سيو
عً ٢تطٛص املٛاقـ يف كتًـ َٝار ٜٔايعٌُ ايعغهضٚ ٟايغٝاعٚ ٞاؾُاٖرلٚ ٟا٫قتقار...،ٟ
اخل.
* يهٔ َسْٚتهِ مل تكابٌ حت ٢اآلٕ بتفِّٗ دٚي ،ٞحٝث مل تػّٝس األطساف ايدٚيَٛ ١ٝقفٗا َٓهِ.
َا ضبب ذيو بسأٜهِٜ ٌٖٚ ،دفعهِ ذيو إلعاد ٠ايٓعس يف َٛاصً ١املس١ْٚ؟
 املض ١ْٚاييت أبزتٗا محاؼ َض ١ْٚاقتناٖا ايٛاقع ٚاملعطٝات ،اقتنتٗا اؿاد ١ايؿًغط،١ٝٓٝٚأسٝاْا سادات اؿضنٚ ،١مل تهٔ ٖزاٜا ْكزَٗا يٰخضٜٔ؛ مل ٜهٔ ايزاؾع شلش ٙاملض ١ْٚإٔ ْضمٞ
اٯخض أْ ٚػضٚ ،ٜ٘إمنا إٔ ْغتذٝب ينضٚصاتٓا ايٛطٓٚ ،١ٝسادات ؽعبٓا ٚظضٚؾ٘ َٚقاؿ٘،
َٚتطًبات تعظٜظ دبٗت٘ ايزاخًٚ ١ٝا٫يتكاَ ٤ع قٛا ٙايٛطٓٚ ١ٝاٱع ١َٝ٬عً ٢قٛاعِ عٝاع١ٝ
ْٚنايَ ١ٝؾذلن.١
م ٔ نشضن ١سٝٸَ ،١ا رَٓا ْتطٛص َع تطٛص َغرل ٠ايكنٚ ١ٝايقضاعَ ُْٛٓٚ ،ع اْتكاشلا إىل
َضاسٌ َتكزَ ،١ؾُٔ ايطبٝع ٞإٔ تهٖٓ ٕٛاى مضٚصات َٚتطًبات تغتٛدب ادتٗارات يف
فاٍ املضٚ ١ْٚايٛاقع ١ٝايغٝاع ٫ ١ٝبز َٔ ايكٝاّ بٗا يف نٌ َضسًَ َٔ ١ضاسٌ عُض ايكن١ٝ؛
َٔ أدٌ قنٝتٓا أعاعاًٚ ،سغٔ إراص ٠ايقضاع مبا ميهٓٓا بإسٕ اهلل َٔ سغُ٘ يف ْٗا ١ٜاملطاف
يقاحل ؽعبٓا ٚأَتٓا يف َٛادٗ ١املؾضٚع ايقٗٚ .ْٞٛٝإسا نإ اجملتُع ايزٚي ٞأ ٚا٭طضاف امل٪ثض٠
يف ايقضاع ٜغتذٝب ٕٛأٜ ٫ ٚغتذٝب ٕٛشلش ٙاملض ١ْٚؾٗشا ؽأِْٗ ،ؾُضْٚتٓا أف َٔ ٖٞ ً٬أدٌ
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ؽعبٓا ٚقنٝتٓاٚ .يهَٔٚ ،ع أِْٗ نعارتِٗ ٜطايب ٕٛراُ٥اً باملظٜزٜٚ ،تعاٖض ٕٚبتذاٌٖ
َٛاقؿٓا ،إ ٫أِْٗ يف سكٝك ١ا٭َض يز ِٜٗدزٍ راخً ٞنبرل س ٍٛسيوَٚ ،ع ايظَٔ ئ هزٚا بزاً
َٔ ايتعاٌَ َعٓا ٚاسذلاّ َٛاقؿٓا َٚقاؿٓا ٚصٜ٩تٓا شلشا ايقضاع.
مٔ عًٓٝا إٔ ْكزٸّ املٛقـ اي٬طّ ٚايقشٝح ،بقضف ايٓعض عٔ اعتذاب ١اٯخض ،ؾٓشٔ
املغتؿٝز َٔ ٕٚسيوٚ .يف تكزٜضْا إٔ ٖٓاى عٛاٌَ ٚعٛا٥ل متٓع أطضاؾا إقًٚ ١ُٝٝرٚئَ ١ٝ
ايتعاٌَ َعٓا بقٛص ٠فشٝشٚ ،١ؼ ٍٛر ٕٚإٔ تكابٌ املض َٔ ١ْٚطضؾٓا بتػٝرل َٔ طضؾِٗ
يقاحل قنٝتٓا ،يهٔ ٖش ٙايعٛاٌَ ٚايعٛا٥ل عتذلادع ٚتنعـ َع ايظَٔ .ايكٝار ٠ايعاقً١
ٚايؾذاعٜ ٫ ١زؾعٗا ػاٌٖ اٯخض ٜٔملضْٚتٗا ٭ٕ تذلادع عٓٗا ،٫ ،ؾاملض ١ْٚيف َٛمعٗا مضٚص،٠
ٚايق٬ب ١يف َٛمعٗا مضٚص ،٠نٌ َٓاعب ٚمضٚص ٟيف َٛقع٘ ٚتٛقٝت٘ٚ ،عٓز سادتٖ٘ٛٚ ،
مضٚص ٟيٓا  َٔٚأدًٓاٚ ،يٝػ َٔ أدٌ غرلْا.
قز تضأٖ ايك ٣ٛايػضب ١ٝعً ٢أْٓا عٓدنع يف ْٗا ١ٜاملطافٚ ،عٓكبٌ غزاً مبا ْضؾن٘ اي،ّٛٝ
يهٔ ٖش ٙايك ٣ٛبزأت تزصى ؽ٦ٝاً ؾؾ٦ٝاً يف ظٌ فُٛرْا ٚإفضاصْا ،إٔ سضن ١محاؼ ؽ٤ٞ
كتًـٚ ،مٔ ْك ٍٛشلِ راُ٥اً ٫ :تكٝغْٛا عً ٢اٯخض ،ٜٔئ ننع يًتهتٝهات ٚا٭عايٝب
ٚايؾضٚط اييت أخنعت ِ غرلْا شلا .صٜ٩تٓا ٚامشَٚ ،١ا ْضؾن٘ اي ّٛٝعٓضؾن٘ غزا؛ قًٓا شلِ:
ؽضٚط ايضباعَ ١ٝضؾٛم ١ايَٚ ،ّٛٝضؾٛم ١غزا؛ أصوٛا أْؿغهِ!! ٚتعاًَٛا َعٓا َٚع قنٝتٓا
باسذلاّ َٔٚ ،غرل َزخٌ ايؾضٚط ٚاٱَ٤٬ات.

محاع ٚمنٛذج املكا١َٚ
* َا اإلضاف ١اييت قدَتٗا محاع يف اجلاْب اجلٗادٚ ٟايٓضايٞ؟ ٚمباذا متّٝص أمنٛذجٗا
املكاّٚ؟
٫بز َٔ ايتأنٝز يف ايبزا ١ٜإٔ محاؼ نشضنَ ١كا ١َٚمز احملتٌ ايقٗ ٖٞ ،ْٞٛٝدظ ٤طبٝعٞ
ٚأف َٔ ٌٝػضب ١ايٓناٍ ايؿًغطٝينٚ ،اَتزار شلاٚ ،سًك َٔ ١سًكاتٗا املباصن ١املُتز٠
ٚاملتٛافًَٓ ١ش َا ١٥عاّ ،بز٤اً بأ ٍٚثٛصٚ ٠أ ٍٚؽٗٝزَٚ ،ضٚصاً بهٌ ثٛصاتٗا ٚصَٛطٖا ٚقٝاراتٗا،
ْٚنا٫تِٗ ايضا٥ع ١صغِ ايعضٚف املعانغ ١اشلا ١ً٥يف عٗٛرِٖ َٔ ،أَجاٍ عظ ايز ٜٔايكغاّ،
ٚاؿاز أَني اؿغٝينٚ ،ؾضسإ ايغعزٚ ،ٟعبز ايكارص اؿغٝينٚ ،غرلِٖٚ ،ف ً٫ٛإىل ايجٛص٠
ايؿًغط ١ٝٓٝاملعافض ٠مبدتًـ ؾقاًٗ٥ا ٚقٛاٖا ٚقٝاراتٗا ٚصَٛطٖا ايٓنايَٚ .١ٝا طايت َغرل٠
ايٓناٍ ايؿًغطٝين َغتُض ٠بؿنٌ اهلل ست ٢ايٚ ،ّٛٝعتعٌ قاَٚ ١ُ٥تٛافً ١ست ٢تٓذظ ٖزف
ايتشضٜض ٚايعٛرٚ ٠اـ٬ل َٔ ا٫ست ٍ٬ايقٗ ْٞٛٝبإسٕ اهلل.
ٖٚشا ٜعين إٔ محاؼ نشضنَ ١كا ١َٚيٝغت ؽ٦ٝاً َٓؿق ،ً٬أ ٚسًكَ ١عظٚي ١يف فشضا ٤تعٌُ
ٚسز ٖا ر ٕٚدشٚص أ ٚاَتزار ،بٌ ٖ ٞدظ َٔ ٤نٌ ،دظ َٔ ٤تاصٜخ ؽعبٓا ايٓنايَٚ ٞغرلت٘
اؾٗار ١ٜاؿاؾً ١بايعطاٚ ٤ايتنشٝاتٚ ،بايتشزٚ ٟاٱبزاعٚ ،بايقدل ٚط ٍٛايٓؿػٚ ،باٱفضاص
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عًَٛ ٢افً ١املغرلٚ ٠قٗض نٌ ايعٛا٥ل ٚايتشزٜات ٚايعضٚف املعانغٚ ١غرل املٛات ١ٝست ٢بًٛؽ
اشلزف ايٓٗا ٞ٥بإسٕ اهلل.
ٖٚشا اْ٫تُاٚ ٤اَ٫تزار أنغب محاؼ – نُا أنغب غرلٖا َٔ ق ٣ٛاملكا ١َٚايؿًغط – ١ٝٓٝإصخ
سيو ايتاصٜخ ٚأفايت٘ ٚصٚس٘ ٜٖٛٚت٘ املُٝظ ٚ .٠دعًٓا ْطٌ عً ٢تًو ايتذضب ١ايطٚ ١ًٜٛايجض١ٜ
ْٚغتؿٝز َٔ كتًـ قطاتٗا ،مبا استٛت٘ َٔ خدلات ٚإبزاعات َٔٚ ،لاسات ٚإلاطاتَٔٚ ،
بعض ػاصب ايؿؾٌ ٚاٱخؿام نشيو ،ؾهًٗا بايٓغب ١يٓا ٚيؾعبٓا صفٝز ثضْٚ ٟؿٝػَٚ .ا
اختٝاصْا ٫عِ ايؾٗٝز عظ ايز ٜٔايكغاّ عٓٛاْاً ؾٓاسٓا ايعغهضٚ ٟنتا٥ب٘ اجملاٖز ،٠إ ٫تعبرلاً
عٔ ٖشا اْ٫تُاٚ ٤اَ٫تزارٚٚ ،اسزاً َٔ َعاٖضٚ ٙػًٝات٘.
ٚتأنٝزْا ٖٓا عًٖ ٢ش ٙاؿكٝك ١أَض مضٚص َِٗٚ ٟدزاً ،ستٜ ٢عضف نٌ َٓا دشٚصٚ ٙصفٝزٙ
ٚعٛاٌَ قٛت٘ اؿكٝكْ َٔ ١ٝاسٜٚ ،١ٝعضف نشيو سذُ٘ اؿكٝكَٚ ٞهاْ٘ احملزر يف ٖشٙ
املغرل ٠ايط .١ًٜٛؾهُا إٔ اْ٫تُا ٤إىل ٖهشا تاصٜخ َٚغرلٜ ٠عط ٞايٓاؼ أ ٚاؿضنات قٚ ٠ٛثك١
بايٓؿػ َٔ اينضٚص ٟاعتشناصٖا خاف ١يف ايًشعات ايقعب ،١ؾإْ٘ ٜعط ِٗٝنشيو تٛامعاً
ٚاسذلاَاً ٭رٚاص اٯخض٫ ٜٔبز إٔ وغٛا ب٘ ٜٚهتغب .ٙٛؾٓشٔ ٚغرلْا دظٖ َٔ ٤ش ٙاملغرل٠
املباصن ،١مل ْهٔ أ ٍٚسًك ١ؾٗٝا ٚيغٓا باينضٚص ٠آخض سًكاتٗا.
مٔ ٚغرلْا ْبين عًَ ٢ٳـٔٵ عبل ْٚغتؿٝز َٓ٘ ،ثِ ْبين ػضبتٓا اـاف ١مبا شلا َٚا عًٗٝا،
ْٚتؿاعٌ أخشاً ٚعطا٤ٶ َع ٳَٔٵ ٜظآًَا يف املغرل ،٠يٝه ٕٛنٌ سيو إصثاً يٮدٝاٍ ايكارَ ١اييت
ؼٌُ ايضاٚ ١ٜتٛافٌ َغرل ٠ايٓناٍ ،ستٜ ٢تشكل ايٓقض ٚايتشضٜض بإسٕ اهلل ٖٛٚ ،اشلزف ايشٟ
عٝه ٕٛاؾُٝع ،ايغابل ٚاي٬سل ،ؽضٜهاً يف فٓع٘ ستٚ ٢إٕ مل ٜؾٗز قطـ مثضت٘ ايٓٗا.١ٝ٥
أَا أمنٛسدٓا املكا ،ّٚايش ٟأْؾأْا ٙأرا٤ٶ يًٛادب ٚإعٗاَاً َٓٸا يف ٖشا ايقضاع ايهبرلٚ ،سٳـضٳفٓا عً٢
إٔ ْكزّ َٔ خ٬ي٘ إماؾ ١ممٝظ ٠ملغرل ٠ايٓناٍ ايؿًغطٝين ،ؾكز ادتٗزْا إٔ ْقٛغ٘ ٚؾل ص١ٜ٩
ٚامشْٚ ،١ضعخ ؾ ٘ٝمجً َٔ ١املؿاٖٚ ِٝايغٝاعات ٚاينٛابط املُٗٚ ١اينضٚصٚ ،١ٜإٔ ْعط٘ٝ
ايهجرل َٔ ايضٚح ٚاٱبزاع ٚاملجابضٚ ٠اٱفضاص.
 َٔٚأبضط ٖش ٙايضٚ ٣٩املؿاٖٚ ِٝايغٝاعات اييت ميهٔ اٱؽاص ٠إيٗٝا:
أ ،ً٫ٚاملكاٚ ٖٞ ١َٚعًٝتٓا ا٫عذلاتٝذ ١ٝيتشكٝل اشلزف ا٫عذلاتٝذ ٖٛٚ ،ٞايتشضٜض ٚايعٛر٠
ٚاعتعار ٠اؿكٛم ٚإْٗا ٤ا٫ست ٍ٬ايقٗ ْٞٛٝ٭صمٓا َٚكزعاتٓا.
أ ٟإٔ املكا ٖٞ ١َٚاعذلاتٝذ ١ٝايتشضٜض ٖٞٚ ،احملٛص ايضٝ٥ػ يف عًُٓا نشضنَ ١كاٚ ،١َٚيٝغت
فضر عٌُ َٔ أعُايٓا أ ٚخٝاصاً َٔ خٝاصاتٓا ،بٌ ٖ ٞايعُٛر ايؿكض ٟملؾضٚعٓاَٚ .ع أُٖ١ٝ
ايدلاَر ٚا٭عُاٍ ا٭خض ٣يف َغرل ٠اؿضن ،١نايغٝاعٚ ٞايزبًَٛاعٚ ٞاؾُاٖرلٚ ٟاٱعَٞ٬
ٚا٫دتُاعٚ ٞاـرلٚ ٟا٫قتقار ... ،ٟاخل ،إ ٫إٔ قُٝتٗا ٚتأثرلٖا اؿكٝك ٞيف املؾضٚع ٚيف خزَ١
اشلزف املٓؾٛرٜ ،عتُز عً ٢نْٗٛا تتشضى يف ظٌ املكا ١َٚندلْاَر صٝ٥ػٚ ،مُٔ َٓع١َٛ
عٌُ متجٌ املكا ١َٚعُٛرٖا ايؿكضٚ ،ٟسيو ٭ْٓا سضنَ ١كا ١َٚيف َٛادٗ ١است ٍ٬عغهضٟ
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اعتٝطاْ ٞإس٬يْ ٞكٝض يٛدٛرْا َٔٚ ،ايطبٝع ٞإٔ ته ٕٛاملكا ١َٚاملغًشٚ ١ايؾاًَٖٞ ١
ا٭عاؼ  ٖٞٚايعاٌَ امل٪ثض ٚاؿاعِ يف ٖش ٙاملٛادٗ.١
ثاْٝاً ،املكا ١َٚعٓزْا ٚع ٫ ١ًٝغا ٖٞٚ ،١ٜيف خزَ ١اشلزف ٚايػاٚ ،١ٜيٝغت َكا َٔ ١َٚأدٌ
املكاٚ .١َٚتندَ ِٝؿٗ ّٛاملكا ١َٚعٝح تقبح غا ١ٜعز ساتٗا ٜذلتب عً ٘ٝأخطا ٤نجرل ٠يف
ايؿِٗ ٚايضٚ ،١ٜ٩يف املٛقـ ٚايغًٛى ايعًُٚ ،ٞخًٌ يف إراص ٠ايكضاص ٚتكزٜض املقًش.١
ْعِ ،املكا ١َُٗ ١َٚدزاً  ٖٞٚاحملٛص ايضٝ٥ػ ملؾضٚعٓا ،يهٓٗا يٝغت ٖ ٞاشلزفٚ ،إمنا ٖٞ
ايغبٚ ٌٝايطضٜل يتشكٝل اشلزفٚ ،ايٛع ١ًٝا٫عذلاتٝذ ١ٝيًتشضٜض.
ثايجاً ،محاؼ يٝغت فُٛع ١عغهض ،١ٜبٌ ٖ ٞسضن ١ؼضص ٚطين ؽاًَ ،١املكا ١َٚقٛص عًُٗا
ايضٝ٥ػٚٚ ،عًٝتٗا ا٫عذلاتٝذ ١ٝيًتشضٜض ٚؼكٝل املؾضٚع ايٛطين ايؿًغطٝينٚ ،تعٌُ يف سات
ايٛقت يف كتًـ اجملا٫ت ٚاملٝارٚ ،ٜٔشلا أٖزاؾٗا ٚصٜ٩تٗا ايغٝاع ٖٞٚ .١ٝسضن ١ؽعب ١ٝتعٝؿ
ُٖ ّٛؽعبٗا ،يف ايزاخٌ ٚاـاصزٚ ،تزاؾع عٔ َقاؿ٘ٚ ،تعٓ ٢غزَت٘ – قزص اعتطاعتٗا  -يف
كتًـ دٛاْب اؿٝا ٠اي.١َٝٛٝ
صابعاً ،يكز سقضْا املكا ١َٚيته ٕٛمز احملتٌ اٱعضا ًٞٝ٥ؾكط ،ؾُكاَٚتٓا ٖ ٞمز ايعز ٚايشٟ
وتٌ أصمٓا ٜٚعتز ٟعً ٢ؽعبٓا َٚكزعاتٓاٚ ،يٝػ مز أسز آخض .بٌ مٔ مل ْغتدزّ املكا١َٚ
ست ٢مز َٔ أٜٸز عزْٚا ٚرعُ٘ ٚأَز ٙبهٌ أعباب ايكٚ ٠ٛايغ٬ح ايؿتاى ايشٜ ٟكتٌ ب٘ ؽعبٓا.
نُا اعتُزْا عٝاع ١سقض املكا ١َٚراخٌ ؾًغطني ٚػٓب مماصعتٗا يف اـاصز ،يٝػ عذظاً،
ٚيهٔ ْقزص يف سيو عٔ تكزٜض رقٝل يًُقًشَٛٚ ،١اطْ ١بني كتًـ ا٫عتباصات.
خاَغاً ،مٔ ْتبٓ ٢بٛمٛح عٝاع ١عزّ اعتعُاٍ ايغ٬ح ٚايك ٠ٛإ ٫يف َٛادٗ ١احملتٌ ٚايعزٚ
اـاصد ٞايشٜ ٟعتز ٟعًٓٝا ٖٞٚ ،املكا ١َٚاملؾضٚعٖ ٚ .١شا ٜعين عزّ اعتعُاٍ ايغ٬ح ٚايك٠ٛ
يف ايؾإٔ ايزاخً ٫ٚ ٞيف َعاؾ ١اـ٬ؾات ايغٝاعٚ ١ٝايؿهض ،١ٜؾع٬ز اـ٬ؾات راخٌ ايقـ
ايٛطين ٜتِ عٔ طضٜل اؿٛاص ٚايتٛاؾل ٚا٫ستهاّ إىل ايؾعب عدل ايزميكضاطٚ ١ٝفٓارٜل
ا٫قذلاع.
َٚا سقٌ يف قطاع غظ َٔ ٠أسزاخ َ٪عؿ ١قبٌ عٓٛات يٝػ خضٚداً عٔ ٖش ٙايغٝاع ،١٭ٕ
اؿاي ١كتًؿ ١متاَاً ،بٌ َعانغ ،١ؾٗٓاى ؾضٜل ؾًغطٝين صؾض ْتا٥ر اْ٫تداباتٚ ،عع٢
يْ٬ك٬ب عًٗٝا ،أ ٟعً ٢ايؾضع ١ٝايؿًغطٚ ،١ٝٓٝاعتك ٣ٛعًٓٝا – يٮعـ  -بايعز ٚايقْٗٞٛٝ
ٚبا٭َضٜهإٚ ،اعتعٌُ ايغ٬ح مزْا ،ؾُٔ سكٓا ايطبٝع ٞإٔ ْزاؾع عٔ أْؿغٓا امطضاصاً،
خاف ١أْٓا ْؿعٌ سيو َٔ َٛقع ص٥اع ١اؿه ١َٛايؾضع ١ٝاييت تؾهًت يف أعكاب اْتدابات
رميكضاطْ ١ٝظٚ ،١ٜٗاعتُزٖا اجملًػ ايتؾضٜع ٞاملٓتدب.
بُٓٝا عٓزَا نٓا خاصز ايغًطَٓ ،١ش ٚ 1994ستٚ ،2116 ٢صغِ إٔ تًو ايغًط ١اعتكًت
اٯ٫ف َٓاٚ ،عشبتِٗ تعشٜباً ؽزٜزاًٚ ،قتًت عزراً َِٓٗ يف عذْٗٛا٫ٚ ،سكت املكاٚ ١َٚع٬سٗا
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ٚصداشلاْٚ ،غكت َٚا تظاٍ تٓغل أَٓٝاً َع ايعز ٚايقٗ ،ْٞٛٝإ ٫أْٓا آْشاى مل ْضر عً ٢سيو نً٘
باعتعُاٍ ايغ٬ح أ ٚايك ٠ٛيف ٚدٗٗاٚ ،بكٓٝا مقض َكاَٚتٓا مز احملتٌ ايقٗ ْٞٛٝؾكط،
ٚاعتعًُٓا َعٗا يف املكابٌ عٝاع ١نـ ايٝزٚ ،سقض َعاصمتٓا شلا ٚإراص ٠خ٬ؾٓا َعٗا بايٛعاٌ٥
ايغًُ ،١ٝايغٝاعٚ ١ٝاٱعٚ ١َٝ٬اؾُاٖرل.١ٜ
عارعاً ،تبٓٓٝا يف اؿضن ١ع ٝاع ١عزّ ايزخ ٍٛيف أَ ١ٜعاصى داْب ١ٝيف املٓطك ،١خ٬ؾاً ملا ؾعً٘
غرلْا يف َضاسٌ عابكٚ .١مل ْغتدزّ ايكٚ ٠ٛايغ٬ح مز أ ١ٜرٚي ١أ ٚطضف عضب ٞست ٢ي ٛآساْا،
ٚسافضْا ٚأعا ٤إيٓٝا ،أ ٚاعتكٌ إخٛآْا ٚعشبِٗ ،أ ٚطعٔ َكاَٚتٓا يف ظٗضٖا ،أ ٚسضٸض عًٓٝا،
ؾايعضب ِٖ إخٛآْا ٚأًٖٓا ٚعُكٓا ا٫عذلاتٝذ ٫ٚ ،ٞميهٔ إٔ ْغ ٤ٞإي ِٗٝست ٢ي ٛأعاٚ٤ا إيٓٝا.
ٚقز ايتظَٓا بٗش ٙايغٝاع ١طٛاٍ ايغٓٛات املامٚ ،١ٝعٓبكًَ ٢تظَني بٗا بإسٕ اهلل ،٭ٕ َعضنتٓا
ايٛسٝز – ٖٞ ٠سقضاً  -مز ا٫ست ٍ٬ايقٗ.ْٞٛٝ
عابعاًٚ ،قز عٴـٓٓٝا يف بٓا ٤املكاٚ ١َٚبؾهٌ أعاع،ٞبايذلنٝظ عً ٢بٓا ٤اٱْغإ املكا ّٚإمياًْ ٝا
ٚتضبٜٛاً ْٚؿغٝاً ٚؾهضٜاًٚ ،إهار رصد ١عاي َٔ ١ٝاْ٫نباط ايتٓعٚ ُٞٝايغًٛنٚ ،ٞا٫يتظاّ
باينٛابط ايؾضعٚ ١ٝا٭خ٬ق ١ٝيًُكاٚ ،١َٚتُٓ ١ٝايكزص ٠عً ٢ايقدل ٚايقُٛر ٚايتشٌُ
ٚايعٌُ يف أقغ ٢ايعضٚف ،إىل داْب ايٛعٚٚ ٞمٛح ايضٚ ١ٜ٩اشلزف يز ٣املكاتٌٚ ،إخ٬ل ايكقز
ٚايٓٚ ،١ٝاَتظاز ايبعز ايزٜين ٚايٛطين يٝؾهٌ ساؾظاً قٜٛاً َٚناعؿاً يف َغرل ٠اؾٗار ٚاملكا،١َٚ
ؾاجملاٖز ٜكاتٌ يف عب ٌٝاهلل مز عز ٙٚاحملتٌ ،رؾاعاً عٔ ٚطٓ٘ ٚأصم٘ َٚكزعات٘ٚ ،عٔ ؽعب٘
ٚأَت٘ٚ ،عٔ أًٖ٘ ٚعضم٘.
أَا عٔ اٱماؾات اييت قزَتٗا اؿضن ١يف اؾاْب اؾٗارٚ ٟايٓناي...،ٞ
ؾ٬بز َٔ اٱؽاص ٠ابتزا٤ٶ إىل ْكط ١أعاعٚ ١ٝدٖٛض ٖٞٚ ،١ٜإٔ محاؼ لشت بؿنٌ اهلل يف بٓا٤
ٚتعظٜظ َؾضٚعٗا املكا ّٚصغِ أْٗا دا٤ت يف ايظَٔ ايقعبٚ ،يف َضسً ١غابت ؾٗٝا نجرل َٔ
ايعٛاٌَ ٚايؾضٚط املٛمٛع ١ٝيٓذاح ايجٛصات ٚسضنات ايتشضص َٔٚ ،أبضطٖا اْتٗا ٤اؿضب
ايباصرٚ ،٠غٝاب اؿًٝـ ايزٚيْٚ ،ٞؾْ ٤ٛعاّ رٚي ٞقا ِ٥عً ٢ايكطب ايٛاسز ٖٞٚ ،ايٜ٫ٛات
املتشز ٠ا٭َضٜه ١ٝاؿًٝـ ا٭ ٍٚيًهٝإ ايقٗ ،ْٞٛٝثِ رخ ٍٛايعامل َضسً ١اؿضب عً٢
اٱصٖابٚ ،إيقام تُٗ ١اٱصٖاب باٱعٚ ّ٬عضنات املكا.١َٚ
ْ ٚنٝـ إىل سيو ٖٛٚ ،يف ايػايب بعض ْتا٥ذ٘ ٚاْعهاعات٘ ،إٔ املكا ١َٚيف ؾًغطني َٓٚش ؾذل٠
تعٝؿ ساي ١سقاص خاْلٚ ،قض َٔ ١َٚعاسات دٛاص فزٜك ١أ ٚسًٝؿ ١تٛؾض شلا ايعُل
ٚايزعِ ايًٛدغيت َٔٚ ،قاعز ٠خًؿ ١ٝآَٓ ١تغُح شلا عض ١ٜاؿضنٚ ١املٓاٚصٖٚ .٠شا نً٘ أر ٣إىل
ايقعٛب ١ايبايػ ١يف اعتُضاص ايهؿاح املغًح بطضٜكت٘ ايغابك ،١خاف ١ايعٌُ َٔ اـاصز إىل
ايزاخٌ ،بٌ إىل فعٛب ١تكز ِٜايزعِ ايًٛدغيت يًُكا ١َٚيف ايزاخٌ َٔ اـاصز.
يف ظٌ ٖشا ايتشز ٟايهبرل َٔٚ ،أدٌ اعتُضاص َؾضٚع املكاٚ ١َٚايتػًب عً ٢ايعٛا٥ل ٚاؿقاص،
صنظت اؿضن ١عً ٢اعذلاتٝذ ١ٝتٛعٝع َؾاصن ١ؽعبٓا ايؿًغطٝين يف ايزاخٌ ٚانضاط٘ يف
املكاٚ ١َٚاملٛادٗ ١بزصداتٗا املدتًؿ ،١بز٤اً باؿذض؛ ؾهإ اٱبزاع يف منٛسز اْ٫تؿام ١ا٭ٚىل ثِ
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ايجاْٚ ،١ٝاييت ؽاصى ؾٗٝا اؾُٝع ،قٚ ٣ٛؽدقٝات ٚمجاٖرل ،يٝعدل سيو عٔ َضسً ١دزٜزَٔ ٠
ايٓناٍ ايؿًغطٝينٚ ،أؽهاٍ دزٜزَٚ ٠بتهض َٔ ٠املكاٚ ١َٚاملٛادٗ ١املؿتٛسَ ١ع ا٫ست.ٍ٬
نُا دض ٣اعتُار اعذلاتٝذ ١ٝأخض ٖٞٚ ،٣ايبٓا ٤ايشات ٞيًُكا ١َٚاملغًش ١يف ايزاخٌ ،ػٓٝزًا
ٚتزصٜباً ٚتغًٝشاً َٓٚاٚصَ ،٠ع بشٍ نٌ اؾٗٛر يتشق ٌٝايزعِ املايٚ ٞايؿين ٚايتغًٝح َٔ
اـاصز بكزص اٱَهإٚ .سني اؽتز اؿقاص أنجضْ ،ؾأت ٚتطٛصت ؾهض ٠تقٓٝع ايغ٬ح يف ايزاخٌ
َٔ املٛار ا٭ٚي ١ٝاملتاسٖٚ ،١هشا ...
أ ٟأْٓا يف ظٌ ٖش ٙايتشزٜات اشلاٚ ١ً٥اؿقاص ٚامل٬سك ،١قبًٓا ايتشزٚٚ ٟادٗٓا ٙبؾذاع١
ٚإفضاص َٔ ،خ ٍ٬اٱبزاع ٚا٫بتهاص ٚايتٜٓٛع ٚايتذزٜزٚ ،ا٫عتُار عً ٢ايشاتٚ ،ا٫عتعاْ ١باهلل
تعاىل يف نٌ ساٍَٛٚ ،افً ١ايبشح عٔ ا٭فزقاٚ ٤اؿًؿاَٚ ٤ا ٜتٛؾض َٔ رعِ ٚإعٓارٚ .قًٓا يف
أْؿغٓا ،ست ٢ي ٛبكٓٝا ٚسزْا يف املٝزإٚ ،اْكطعت نٌ أعباب ايزعِ َٔ اٯخض ،ٜٔؾإْٓا
عُٓن ٞيف َؾضٚعٓا املكاٚ ،ّٚئ ْعذظ ٚئ ْغتغًِٚ ،ئ ْتٛقـ عٔ املٛادٗٚ ١املكا،١َٚ
ٚعٓعٌ مضٸض أَت ٓا عً ٢رعُٓا ٚاملؾاصنَ ١عٓا يف ٖشا ايٛادب ٚايؾضفَ ،غتأْغني بكٛي٘
تعاىل يضعٛي٘ ايهض ِٜعً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغ“ ّ٬ؾكاتٌ يف عب ٌٝاهلل  ٫تٴـهَـًَــ إْ ٫ؿغوٚ ،سضٸض
املَٓ٪ني ،عغ ٢اهلل إٔ ٜهـ بأؼ ايش ٜٔنؿضٚاٚ ،اهلل أؽز بأعاً ٚأؽز تٓه . ”٬ٝنٓا ْك ٍٛسيو صغِ
قٓاعتٓا ٚثكتٓا بأفاي ١أَتٓا ٚأْٗا ئ تتدً ٢عٔ َغٚ٪يٝاتٗا ػا ٙقنٝتٗا املضنظ ١ٜؾًغطني،
َٛٚادٗ ١املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝايش ٟتزصى دٖٛضٚ ٙأبعار خطض ٙعًٗٝا ٚعً ٢املٓطكٚ ١ايعامل.
 َٔٚاٱماؾ ١نشيو اييت قزَتٗا محاؼ يف اؾاْب اؾٗارٚ ٟايٓناي ،ٞايتذزٜز يف املكا ،١َٚيف
أعايٝبٗا ٚتهتٝهاتٗا ٚأرٚاتٗا َٔٚ .سيو تٛعٝع ايعًُٝات ا٫عتؾٗارٚ ١ٜتطٜٛضٖا يتتش ٍٛإىل
ع٬ح ؾتاى مز ايعزٜ ٚنضب ْعضٜت٘ ا٭َٓ ١ٝيف عُكٗا َٔٚ .سيو أٜناً تقٓٝع ايغ٬ح يف
ايزاخٌ ٚؼ ًٜ٘ٛإىل َؾضٚع عًُٚ ٞسكٝك ٞميهٔ ا٫عتُار عًٚ ٘ٝيَ ٛضسًٝاً يف ظٌ فعٛبات
اؿق ٍٛعً ٢ايغ٬ح َٔ اـاصز َٔٚ ،أبضط ا٭َجً ١عً ٢سيو تقٓٝع ايقٛاصٜخ ،ؾبعز إٔ تعاٌَ
َعٗا ايبعض يف ايبزا ١ٜباعتٗاْ ١يبزاٝ٥تٗا ٚقزٚرَ ١ٜزٜاتٗا ٚؾعايٝتٗا آْشاى ،تطٛصت إىل
َضاسٌ َتكزَ ١بؿنٌ اهلل ٚؽهًت إطعاداً سكٝكٝاً يًعزٚ ٚتأثرلاً َتظاٜزاً عً ٢أَٓ٘.
 َٔٚاٱماؾات املُٗ ،١تطٜٛض قزص ٠املكا ١َٚعًَٛ ٢ادٗ ١ا٫دتٝاسات اٱعضاٚ ،١ًٝٝ٥ايٓذاح يف
ايزؾاع عٔ املٓاطل ٚاملزٕ ايؿًغط ١ٝٓٝنُا ٖ ٛايُٓٛسز املتُٝظ يف قطاع غظٚ،٠احملاٚي ١ايبطٛي١ٝ
يف ك ِٝدٓني ،سٝح اعتٴعًُت يف عب ٌٝسيو كتًـ ايطضم ٚا٭عايٝب املعضٚؾٚ ،١أمٝـ إيٗٝا
َٛمٛع ا٭ْؿام ٚاٱبزاع ؾٗٝا ٚاعتعُاشلا عًْ ٢طام ٚاعع يف ايزؾاع ٚاملٛادٗ .١بٌ ٚفٌ ا٭َض
إىل سز فُٛر املكا ١َٚيف َٛادٗ ١سضب سكٝكٚ ،١ٝرسض ايعزٚ ٚإؾؾاٍ أٖزاؾ٘ ،نُا سقٌ يف
سضب ايعز ٚايقٗ ْٞٛٝعً ٢قطاع غظ ،2119 – 2118 ٠اييت ناْت يف اؿكٝك ١أندل سضب
تؾٓٗا “إعضا ”ٌٝ٥عً ٢ا٭صض ايؿًغط.١ٝٓٝ
 َٔٚاٱماؾات نشيو ،ا٫صتكا ٤باملكا ١َٚإىل َضسً ١ايكزص ٠عً ٢اٱلاط ٚؼضٜض دظ َٔ ٤ا٭صض.
ؾاملكا ١َٚايؿًغط ١ٝٓٝبأدٓشتٗا ايعغهضٚ ١ٜعًُٝاتٗا ا٫عتؾٗارٚ ١ٜايٓٛعٚ ،١ٝايتأثرل ايهبرل
ْ٫تؿام ١ؽعبٓا ايجاْ ،١ٝمتهٓت بؿنٌ اهلل َٔ إدباص ايعز ٚايقٗ ْٞٛٝعً ٢ايضس ٌٝعٔ قطاع
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غ ظٚ ٠تؿهٝو َغتٛطٓات٘ٚ ،سيو ٭َ ٍٚض ٠يف تاصٜخ ايهٝإ ايقٜٗ ْٞٛٝؿعًٗا َٴـذدلاً عً ٢ا٭صض
ايؿًغط.١ٝٓٝ
ٖٚشا ٜعين بٛمٛح ،إٔ املكا ١َٚايؿًغط َٔ ١ٝٓٝخ ٍ٬تطٜٛض ايكزصٚ ٠ايظخِ ٚا٭رٚات،
ٚايتذزٜز ٚتٜٓٛع ا٭عايٝب ٚايتهتٝهات َٔٚ ،خ ٍ٬اٱفضاص ٚايعٓار ٚايٓؿػ ايط ،ٌٜٛأفبشت
خٝاصاً سكٝكٝاً يؾعبٓا ميهٔ ايضٖإ عًٚ ،٘ٝايجك ١بكزصت٘ عً ٢ايقُٛر ٚايزؾاع عٔ ايؾعب،
ٚبكزصت٘ عً ٢اٱلاط ٚي ٛخط ٠ٛخط ،٠ٛصغِ ؾاصم اٱَهاْات اشلاٚ ٌ٥اعتُضاص اـًٌ يف َٝظإ
ايكَ ٣ٛع ايعز.ٚ
نُا عٴٓٝت اؿضن ١ظاْب َِٗ يف ػضبتٗا نشضنَ ١كا ٖٛٚ ،١َٚاملضاٚس ١بني تقعٝز املكا١َٚ
ٚتٗز٥تٗا ،مبا ٜضاع ٞظضٚف ؽعبٓا ٚأسٛاي٘ٚ ،مبا ىزّ املقًش ١ايعاَٚ ١ايتكزٜض ايغٝاعٞ
ايغًٚ .ِٝقز ته ٕٛايتٗز ١٥سات ١ٝأ ٚغرل َعًٓ ،١سغب اينضٚصٚ ٠اؿادٚ ،١نذظ َٔ ٤إراص ٠قضاص
املكاٚ ،١َٚقز ته ٕٛايتٗزَ ١٥عًٓٚ ١باتؿام ق ٣ٛاملكاَ ،١َٚكابٌ َطايب قزر ،٠نٛقـ
ايعزٚإ ايقٗٚ ْٞٛٝصؾع اؿقاص... ،اخل.
ؾٓشٔ ٚؾقا ٌ٥املكاَ ١َٚاصعٓا سيو عٔ ٚعٚ ٞؽذاعٚ ١ؼُٸٌ يًُغٚ٪ي ١ٝػا ٙؽعبٓا
َٚقاؿ٘ٚ ،يهٔ ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ َاصعٓا سيو عً ٢قاعز ٠ايتُغو باملكاَٛٚ ١َٚافً١
تطٜٛضٖا باعتباصٖا خٝاصْا ا٫عذلاتٝذ ٞيًتشضٜض.
ٚقز قزٸَت اؿضن ١يف َٝزإ املعضنٚ ١عً ٢طضٜل املكاٚ ١َٚايتشضٜض ،نُا قزٸّ غرلٖا َٔ أبٓا٤
ؽعبٓا  َٔٚؾقا ٌ٥املكا ١َٚايؿًغط ،١ٝٓٝنٛنب ١نبرلٚ ٠عع َٔ ١ُٝايؾٗزا َٔ ٤خرل ٠قٝاراتٗا
ٚصَٛطٖا ٚنٛارصٖاٚ ،عً ٢صأعِٗ ايؾٝخ أمحز ٜاعني َ٪عػ اؿضنٚ ،١عبز ايعظٜظ ايضْتٝغ،ٞ
ٚمجاٍ َٓقٛصٚ ،مجاٍ عًٚ ،ِٝإبضاٖ ِٝاملكارَٚ ،١إزلاع ٌٝأب ٛؽٓبٚ ،ف٬ح رصٚطٜٛٚ ،٠عـ
عضنذٚ ،ٞععٝز فٝاّْٚ ،ظاص صٜإٚ ،غرلِٖ َٔ َ٦ات ٚآ٫ف ايؾٗزا ٤ايهضاّ.
نُا قزَت أزلا٤ٶ َ٫ع ١يف تاصٜخ ايعٌُ ايعغهض ٟايؿًغطٝين َٔ ،ايكار ٠املبزعني يف ؾٕٓٛ
املكاٚ ١َٚايكتاٍ مز ايعز ٚايقٗ ،ْٞٛٝنعُار عكٌ ٚو ٢ٝعٝاـ ٚف٬ح ؽشارٚ ٠قُٛر أبٛ
ٖٓٛرٚ ،عؾضات آخضٜ ٫ ٜٔتغع املكاّ يشنض أزلا ،ِٗ٥يهٔ أزلا ِٖ٤عتعٌ قؿٛص ٠يف ايشانض٠
ايؿًغطٚ ١ٝٓٝتاصٜخ ايٓناٍ ايؿًغطٝينَٚ ،هاْتِٗ عٓز اهلل – بإسْ٘ تعاىل – أزلٚ ٢أدٌٸ.
ٖٓٚاى داْب آخض ٚإماؾْٛ ١ع ١ٝبايػ ١ا٭ُٖ ٖٞٚ ،١ٝإرخاٍ ايبٴـعز اٱع َٞ٬ايزٜين يف املعضن١
إىل داْب ايبٴـعز ايٛطين ٚايك ،َٞٛبهٌ َا ميجً٘ ايز ٜٔاٱع َٞ٬يف سٝا ٠ايؾعب ٚا٭ََٚ ،١ا
ميٓش٘ يٲْغإ اجملاٖز َٔ صٚح ٚقٚ ٠ٛعٓؿٛإٚ ،تعظٜظ ايزاؾع م ٛاملكاٚ ،١َٚايكزص ٠عً٢
املظٜز َٔ ايتشٌُ ٚايقدل ٚايقُٛرٚ ،قزص ٠اٱع ّ٬نشيو عً ٢تعب ١٦اؾُاٖرل ٚؼضٜنٗا
ٚؼضٜهٗا ٚإثاصَ ٠ؾاعضٖا يف َٛادٗ ١احملتًني.
نُا إٔ ٖشا ايبٴـعز اؾٖٛض ٟعٌُ عًَ ٢ناعؿ ١استؾار مجاٖرل ا٭َ ١ايعضبٚ ١ٝاٱع١َٝ٬
ٚرعُٗا يًؾعب ايؿًغطٝين ٚفُٛرَٚ ٙكاَٚت٘ٚ ،خاف ١يف ا٭سزاخ ايهبرل ٠ناؿضب ٚاؿقاص
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عً ٢غظَٚ ٠ا ٜتعًل بايكزؼ ٚا٭قق .٢ؾاملؾاعض اٱع َٔ ١َٝ٬أِٖ ايضٚابط اييت تضبط مجٛع
ا٭َٚ ١مجاٖرلٖا ٚنبٗا ٚصَٛطٖا بؿًغطني ٚايكزؼ ٚاملغذز ا٭ققٚ ،٢تضبطِٗ ظٗار ايؾعب
ايؿًغطٝين ْٚناي٘ ،ؾهإ رخ ٍٛسضن ١محاؼ بٜٗٛتٗا اٱع ١َٝ٬ايٛامش ١إىل َٝزإ املعضن١
بٗشا ايجكٌ ايهبرل ،عاَ ً٬أعاعً ٝا يف إثاص ٠ايظخِ ايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬ايٛاعع ٚاعتزعا ٘٥يقاحل
ايكنٚ ١ٝاملكا ١َٚايؿًغط.١ٝٓٝ
* ٚنٝف تٓعس ٕٚإىل َطأي ١ايتطاٌٖ يف إزاق ١ايدَا٤؟
 ٖٓاى مٛابط ؽضع ١ٝفاصََ ١عضٚؾ ١بؾإٔ ايزَاٚ ٤أصٚاح ايٓاؼ ،ؽزر عًٗٝا ايكضإٓ ايهضِٜٚايغٓ ١ايٓبَٚ ،١ٜٛا ؽزر ايضع ٍٛفً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ عً ٢ؽ ٤ٞنُا ؽزر يف َٛمٛع ايزَا،٤
سٝح أنز عًٗٝا َضاصاً خاف ١يف خطب ١سذ ١ايٛراع ،ؾهاْت بشيو قٛصاً أعاعٝاً يف رعتٛص ا٭َ.١
نُا إٔ ٖٓاى قٛاعز أخ٬قٚ ١ٝأعضاؾاً ٚطٓ ١ٝتتعاقز عًٗٝا ايؾعٛب ٚتتٛاؾل عًٗٝا يتٓؾ ٤ٞعًُاً
راخًٝاً يف فتُعاتٗاٚ .نٌ سيو مما ٜٓبػ ٞايتظاّ اؾُٝع ب٘ ر ٕٚػاٚط.
ٚمٔ يف اؿضن ١سضٜق ٕٛعً ٢سيو أؽز اؿضل َٔ ،خ ٍ٬تجبٝت ٖش ٙاينٛابط ٚايكٛاعز
ايؾضعٚ ١ٝا٭خ٬قٚ ١ٝايٛطٓٚ ،١ٝتٛع ١ٝأبٓا ٤اؿضنٚ ١تجكٝؿِٗ بٗاٚ ،إيظاَِٗ بايتكٝز بٗا يف
عًٛنِٗ ايعًُٚ ،ٞاحملاعب ١عً ٢أ ١ٜػاٚطات أ ٚكايؿات.
٫ٚؽو أ ٕ ايتؾزٜز عًٖ ٢ش ٙاملغا ٌ٥أسٛز َا ٜه ٕٛي٘ اؾُٝع يف اٱطاص ايعغهضٚ ٟيز ٣سٳُٳً١
ايغ٬ح ،عٝح ٜ ٫ٴغتعٌُ ايغ٬ح إ ٫يف فاي٘ ايطبٝع ٞمز ايعز ٚاحملتٌ .ؾايش ٜٔوًُ ٕٛايغ٬ح
قز ٜزؾعِٗ ؽعٛصِٖ بايك ٠ٛإىل ايتغاٌٖ باعتعُاي٘ أسٝاْاً ر ٕٚساد ١سكٝكٚ ،١ٝنًُا طارت
ب ١٦ٝايتٛتض ايزاخً ٞيف أ ٟفتُع ،طارت استُا٫ت ايتغاٌٖ ٚايتذاٚط يف اعتعُاٍ ايغ٬ح.
٫ٚبز َٔ اٱؽاصٖٓ ٠ا ،إىل إٔ قغ ٠ٛايتذضب ١ا٭َٓ ١ٝيًغًط ١ايؿًغط ١ٝٓٝيف ايتغعٝٓٝاتٚ ،ع٤ٛ
أرا ٤أدٗظتٗا ا٭َٓٚ ١ٝؾغارٖا ٚتٓهًٗٝا بايٓاؼ ٚخاف ١عضنات املكاٚ ١َٚيف َكزَتٗا محاؼ،
ٚتعش ٜب ايكٝارات ٚايضَٛط ٚإٖاْتٗا ،نٌ سيو أٚصخ َؾاعض عاخطٚ ١آَ٫اً ؽزٜزٚ ،٠دضٚس ًا يف
ايٓؿٛؼ  ٫تهار تٓزٌَ دضٸا ٤تًو ايتذضب ١ايكاع ،١ٝمما دعٌ ايب ١٦ٝايزاخً ١ٝيف اجملتُع
ايؿًغطٝين يف ايزاخٌ يٝغت عً ٫ٚ ١ُٝيف سايتٗا ايطبٝع ،١ٝبٌ َتٛتضَٚ ٠غتؿظٚ ،٠طار َٔ
اؿظب ١ٝاينٝكٚ ١ايتعقب يًشات ٚيًؿق ٌٝعً ٢سغاب املقًش ١ايٛطٓ ١ٝايعاَٖٚ .١ش ٙعٛٝب
٫بز إٔ ْعٌُ مجٝعاً عًَ ٢عاؾتٗاْٚ ،تعاَ ٕٚعاً ْٚتشٌُ املغٚ٪يَ ١ٝعاً يف عب ٌٝايتدًك َٓٗا،
٭ٕ سيو َقًش ١ايٛطٔ ٚايكنَٚ ،١ٝقًشتٓا مجٝعاًٚ ،٭ٕ اعتُضاص تًو ايعٛٝب ٚايعٛاٖض ماص
باؾُٝعٚ ،ماص بايكنٚ ١ٝاملقًش ١ايٛطٓ.١ٝ
إٕٸ اَت٬ى ايغ٬ح ٚايؾعٛص بايكٚ ٠ٛنجض ٠ايعزر ،تٛصخ أفشابٗا يف ايػايب طٖٛاً ٚإعذاباً ٚاعتزارًا
بايٓؿػٚ ،تػض ِٜٗبايتغاٌٖ يف اعتعُاٍ تًو ايكٚ ٠ٛسيو ايغ٬حٚ ،قز تزؾعِٗ إىل اصتهاب
ا٭خطاٚ ٤ايتذاٚطات عل اٯخض .ٜٔبٌ إٕ اٱْغإ بطبٝعت٘ ٜطػ ٢سني ٜغتػين أٜ ٚك ،٣ٛنُا
قاٍ عبشاْ٘ ٚتعاىل “ ن ٬إٕ اٱْغإ يٝطػ ٢إٔٵ صآ ٙاعتػٓ ،”٢مما ٜٛدب تٗشٜب سيو ٚؾُ٘
ٚمبط٘ ،عدل ايٛاطع ايزٜين ٚا٭خ٬قٚ ٞايٛطينٚ ،عدل تؾضٜع اينٛابط ٚايكٛٝر ٚايكٛاْني
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ٚايعكٛباتٚ ،احملاعب ١عً ٢ايتذاٚطات ٚاملدايؿات.
ٚمٔ يف اؿضن ١مناصؼ ٖشا ايٓٗر بؾك ،٘ٝايٛاطع ايزٜين ٚا٭خ٬قٚ ٞايٛطينٚ ،اينٛابط
ٚايكٛٝر ٚاحملاعبٚ ١املعاقب ١يف ساٍ ايتذاٚطات ،ؾٗشَ ٙغاَ ٌ٥تعًك ١بايزٚ ٜٔايؾضع ٚاملقًش١
ايٛطٓٚ ١ٝسكٛم ايٓاؼ .نُا أْٓا مضل عً ٢ع ١َ٬ايٓٛاٜا ٚتٓك ١ٝايزٚاؾع يز ٣املكاتًني،
يٝه ٕٛاؾٗار ٚايعٌُ ٚايغًٛى راُ٥اً خايقاً يٛد٘ اهلل تعاىل َٔٚ ،أدٌ ايٛطٔ ٚاملقًش١
ايٛطٓ ،١ٝبعٝزاً عٔ اشلٚ ٣ٛؽٗ ٠ٛاْ٫تكاّ ،أ ٚتقؿ ١ٝاؿغابات ،أ ٚايزٚاؾع ايؾدق.١ٝ
ٚصغِ نٌ سيو ،تبكٖٓ ٢ايو بعض ا٭خطاٚ ٤ايتذاٚطات ؼقٌ بني اؿني ٚاٯخض ،ؾا٭خطا٤
دظ َٔ ٤طبٝع ١ايبؾضٚ ،اٱْغإ بطبٝعت٘ خطّا ،٤يهٔ (ٚخرل اـطا٥ني ايتٛاب )ٕٛنُا قاٍ
عً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغ.ّ٬
ٚايتذاٚطات ٚا٭خطا ٤ؼقٌ يف ػاصب ا٭َِ ٚايؾعٛب مجٝعاً ،نُا ؼقٌ يف دٛٝـ ايعامل
ٚبطضٜكْ ١ض ٣بؾاعتٗا ٚظًُٗا يًؾعٛب املغتنعؿٚ ١احملتً ،١نُا يف ايعضام ٚأؾػاْغتإ عً٢
عب ٌٝاملجاٍ .يهٓٓا نأَ ١عضبٚ ١ٝإعٚ ،١َٝ٬عهِ َبار ٨رٜٓٓا ٚأخ٬قٓا ٚإصثٓا اؿناص،ٟ
متاز إٔ ْأخش أْؿغٓا راُ٥اً بأعً ٢رصدات اْ٫نباط ا٭خ٬قٚ ٞايغًٛنٚ ،ٞباؿظّ ػاٙ
ا٭خطاٚ ٤ايتذاٚطات ،ؾأخ٬قٓا يٝغت قً ١ٝؾُٝا بٓٓٝا ؾكط ،بٌ عاملٚ ١ٝإْغاْ ١ٝمناصعٗا َع
اؾُٝع ،بقضف ايٓعض عٔ أرٜاِْٗ ٚأعضاقِٗ ٚأيٛاِْٗ.
ست ٢يف عٗز ايضع ٍٛقُز فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ سقًت بعض ايتذاٚطات ٚا٭خطا ،٤يهٔ
ع٬دٗا نإ ساطَاً ٚعضٜعاًٚ .ايكضإٓ ايهض ِٜعاجل ٚاسزَٗٓ ٠ا عً ٢عب ٌٝاملجاٍ ،يف قٛي٘ تعاىل“ :
ٜا أٜٗا ايش ٜٔآَٓٛا إسا مضبتِ يف عب ٌٝاهلل ؾتبٛٓٝا ٫ٚ ،تكٛيٛا ملٔ أيك ٢إيٝهِ ايغ ّ٬يغت
ََٓ٪اً ،تبتػ ٕٛعٳضٳض اؿٝا ٠ايزْٝا ،ؾعٓز اهلل َػامن نجرل ،٠نشيو نٓتِ َٔ قبٌ ؾُٔٸ اهلل عًٝهِ
ؾتبٛٓٝا ،إٕ اهلل نإ مبا تعًُ ٕٛخبرلا”.
ٚايضع ٍٛعً ٘ٝايقٚ ٠٬ايغ ّ٬نإ ساطَاً يف َعاؾ ١تًو ايتذاٚطات عً ٢قًتٗاٚ ،ا٭سارٜح
ايٓب ١ٜٛايٛاصر ٠يف سيو َعضٚؾ ،١٭ٕ ا٫مٝاط يًُبارٚ ٨ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٖ ٛا٭فٌ يف ايز،ٜٔ
ٚا٭عاؼ يف سٝا ٠ا٭َ.١
َٔ ٖٓاٚ ،ايتظاَاً َٓا باينٛابط ايؾضعٚ ١ٝا٭خ٬قٚ ١ٝايٛطٓٚ ،١ٝاقتزا٤ٶ بايكضإٓ ايهضِٜ
ٚايغٓ ١ايٓب ١ٜٛايؾضٜؿٚ ،١٭ْٓا ْعتدل ا٫يتظاّ بشيو ٚادباً ؽضعٝاًَٚ ،قزص خرل ٚبضن١
ٚتٛؾٝلٚ ،ؼكٝكاً يًُقًش ١ايٛطٓ ١ٝيؾعبٓا ٚقنٝتٓا ،ؾإٕ عٝاعتٓا يف اؿضن ١تك ّٛعً ٢عزّ
إقضاص ا٭خطاٚ ٤ايتذاٚطاتٚ ،عزّ إمؿا ٤ايؾضع ١ٝعًٗٝا َٔ أَ ٟقزص ناْت ،بٌ ْعتدلٖا كايؿ١
يٓٗر اؿضنٚ ١ؾهضٖا ٚايتظاَٗاٚ ،ماعب عًٗٝا عظّْٚ ،عاقب املدايؿني ٚاملتذاٚط.ٜٔ
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َطتكبٌ املٓطك١
* َا زؤٜتهِ ملطتكبٌ املٓطك ١خالٍ ايطٓٛات اخلُظ ايكادَ١؟
 املٓطك ١اي ّٛٝتعٝؿ َضسً ١كاض نبرلٚ ،ايغٓٛات اـُػ ايكارََ ١ضؽش ١٭ٕ تؾٗزاعتُضاصاً شلشا املداض ٚقٚ ٠ٛاتغاعاً ي٘ٚ ،يعً٘ ٜغؿض يف ايٓٗا ١ٜعٔ تػرلات إهاب٫ٚٚ ١ٝرات
َبؾض ٠بإسٕ اهلل ،ست ٢ي ٛناْت عغضٚ .٠يزٜٓا ثكٚ ١أٌَ نبرل بإٔ املغتكبٌ يف ايغٓٛات ايكارَ١
ٜغرل بإسٕ اهلل يقاحل ا٭َٚ ،١يقاحل َؾضٚع املكاٚ ١َٚايكن ١ٝايؿًغط .١ٝٓٝا٭َ ١ب ٬ؽو تعٝؿ
اي ّٛٝسايْٛٗ ١ض ٚفعٛرٚ ،يهٓ٘ فعٛر َتعب باينضٚصٚ ،٠قز ٜضاؾك٘ ايهجرل َٔ ايٓظف ٚا٭مل،
يشيو ٜتطًب ْؿغاً قٜٛاًٚ ،امل ظٜز َٔ ايعظّ ٚاٱصارٚ ٠اٱفضاصَٚ ،ناعؿ ١ايعٌُ ٚايبٓأَ ٤
ْاسٚ ،١ٝتقعٝز املكاٚ ١َٚاملٛادٗ ١مز ا٭عزا ٤احملتًني َٔ ْاس ١ٝأخض.٣
* ايبعض ٜس ٣إٔ قسا٤تهِ ٖرَ ٙتفاٚ ١ً٥ال تستهص عً ٢أضظ ،عًَ ٢اذا تبٓ ٕٛتٛقعاتهِ؟
 قضا٤تٓا يٝغت ساملٚ ،١بايتأنٝز يٝغت َٗظ .١َٚقضا٤تٓا ٚاقعٚ ١ٝتغتٓز إىل نجرل َٔ اؿكا٥لٚايؾٛاٖز ٚامل٪ؽضات َٔٚ .سيو ،إٔٻ َؾضٚع املكا ١َٚيف املٓطك ١تطٛص تطٛصاً ًَشٛظاً ٚأثبت
سنٛصٚ ٙؾاعًٝت٘ ،يٝػ ٖشا ؾشغب ،بٌ فُز ٖشا املؾضٚع ٚسكل لاسات َُٗ ،١صغِ أْ٘
ٜعٌُ يف ظٌ ظضٚف غرل َٛاتٜٛٚ ،١ٝاد٘ ؼزٜات نبرل ،٠أُٖٗا اـًٌ يف َٝظإ ايك ٣ٛاٱقًُٞٝ
ٚايزٚيٚ ،ٞساي ١اينعـ ٚاْ٫كغاّ اييت تعٝؾٗا ايز ٍٚايعضبٚ ١ٝاٱع.١َٝ٬
ٜٓ َٔٚعض إىل ٚاقع املكا ١َٚيف ؾًغطني ٚيبٓإ ٚايعضام ٚأؾػاْغتإٜ ،عًِ إٔ املكا ١َٚأفبشت
صقُاً فعباً يف املٓطكٚ ،١باتت اـٝاص اؿكٝك ٞايش ٟتضأٖ عً ٘ٝؽعٛب ا٭َ ١ملٛادٗ ١ق٣ٛ
اشلٚ ،١ُٓٝملكا ١َٚا٫ستٚ ٍ٬ايزؾاع عٔ أصمٗا ٚأَٓٗا َٚقاؿٗاٚ ،محا ١ٜاعتك٬شلاٚ ،صر
ايعزٚإ ايشٜ ٟكع عًٗٝا َٔ أ ١ٜرٚي ١يف ايعامل ،ست ٢ي ٛناْت بكٚ ٠ٛددلٚت ايٜ٫ٛات املتشز٠
ا٭َضٜه.١ٝ
إٕ املكا ١َٚيف املٓطك ،١مل تقُز ٚتٓذح يف إلاط خطٛات َٔ ايتشضٜض نُا يف غظٚ ٠دٓٛب
يبٓإ ؾشغبٚ ،تقُز يف َٛادٗ ١سضٚب نبرل ٠ؾشغب ،بٌ يكز أٚقعت ٖش ٙاملكا - ١َٚيف
عاساتٗا املدتًؿ - ١ايك ٣ٛايػاطٚ ١ٜايطاَع ١يف اشل ١ُٓٝاملباؽض ٠عً ٢املٓطك ،١يف ٚصط ١نبرل٠
َٚأطم ؽزٜز ،عٝح باتت َنطض ٠إىل إعار ٠سغاباتٗا .ؾؾعٛب املٓطكَٚ ١كاَٚاتٗا ٚتنشٝاتٗا
اؾغ – ١ُٝبؿنٌ اهلل -أصغُت تًو ايكٚ ٣ٛايز ٍٚايهدل ٣عً ٢إعطا ٤بعض ا٫عتباص شلش ٙا٭َ،١
بعز إٔ أغضتٗا أغًب ايغٝاعات ايضزل ١ٝاينعٝؿ ١يز ٍٚاملٓطك ١باملظٜز َٔ ايطُع ؾٓٝا
ٚا٫عتٗاْ ١بٓاٚ ،عزّ ٚمعٓا يف ا٫عتباص عٓز صعِ عٝاعاتِٗ اـاصدٚ ١ٝقضاصاتِٗ املُٗ١
غقٛل املٓطك.١
إٕ اؿضب ايقٗ ١ْٝٛٝعً ٢غظٚ ، ٠سارث ١أعط ٍٛاؿض ،١ٜنؾؿتا عٔ ؽ َِٗ ٤ٞيف َغاص ايقضاع،
 ٖٛٚإٔ ا٭ََ ١ا طايت تض ٣يف ؾًغطني قنٝتٗا ا٭ٚىلٚ ،إٔ ؽعٛب ا٭ََُٗ ١ا بًػت ساي ١اٱسباط
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يزٜٗا ،ؾإْٗا قارص ٠عً ٢اعتعار ٠ايعاؾٚ ١ٝايتشضى ايٛاعع امل٪ثض يف طَٔ قٝاع ،ٞعٓزَا تهٕٛ
ٖٓاى قناٜا سكٝك ١ٝيٮََٛٚ ،١ادٗات دزَ ١ٜع ايعزٖٚ .ٚش ٙاؿ ١ٜٛٝايهآَ ١يف ا٭َٚ ،١اييت
تتذً ٢يف بعض احملطات ٚا٫ختباصات ايغاخٓ ٖٞ ،١اييت ؽهًت أسز ايعٛاٌَ ٚا٭عباب ٚ -ؾل
َعًَٛات َعتدل – ٠اييت رؾعت ر ً٫ٚغضب ١ٝيًنػط عً« ٢إعضا »ٌٝ٥يًتعذ ٌٝبٛقـ اؿضب
ا٭خرل ٠عً ٢غظ ،٠ؽٛؾاً َٔ تزاعٝات سيو ايػنب ايعضبٚ ٞاٱع َٞ٬اؾاصف ٚتأثرلات٘ املكًك١
عً ٢ايٛاقع ايغٝاع ٞايضأٖ يف املٓطكَٚ ١قاحل ايػضب ؾٗٝا.
نُا إٔ مث ١ؼ٫ٛت إهاب ١َُٗ ١ٝدضت يف ايغٓٛات ا٭خرل ٠يف َٛاقـ عزر َٔ ايز ٍٚايعضب١ٝ
ٚاٱع ،١َٝ٬ؽهًت مبذُٛعٗا – إىل داْب ق ٣ٛاملكا – ١َٚسايَ ١تظاٜز َٔ ٠ايك٠ٛ
ٚا٫عتك٬يٚ ،١ٝا٫مٝاط ملؾضٚع املكاَٚ ١َٚقاحل ا٭َٚ ،١صؾض اـنٛع يٲَ٤٬ات ٚاينػٛط
اـاصد .١ٝؾباٱماؾ ١إىل ر ٍٚاملُاْع ١اؿًٝؿ ١يًُكاٚ ١َٚايزاعُ ١شلاٚ ،اييت – أٖ ٟش ٙايز- ٍٚ
أسضطت تكزَاً ًَشٛظاً عً ٢فعٝز رٚصٖا يف املٓطكٚ ،١إىل داْب ر ٍٚعضب ١ٝأخض ٣تطٛص
َٛقؿٗا ٚعبٸضت بقضاسٚ ١ؽذاع ١عٔ رعُٗا يًُكا ١َٚايؿًغطٚ ،١ٝٓٝخٝاص ايؾعب ايؿًغطٝين
ايزميكضاط ٞايش ٟأؾضطت٘ اْتدابات  ،2116ؾكز ؽٗزت اٯ ١ْٚا٭خرل ٠فعٛراً ٚامشاً َٚتظاٜزاً
يذلنٝا ٚرٚصٖا اٱقً ،ُٞٝيف َغاص إهابٜٓ ٞظع م ٛاعتك٬ي ١ٝايكضاص ايغٝاعٚ ،ٞايٓٗٛض
ا٫قتقارٚ ،ٟتعظٜظ ايتذضب ١ايزميكضاطٚ ،١ٝاْ٫ؿتاح عً ٢ا٭َ ١ايعضبٚ ١ٝاٱعٚ ،١َٝ٬ايزخٍٛ
بؾهٌ ٫ؾت ٚؾاعٌ عً ٢خط قن ١ٝؾًغطنيٚ ،قناٜا املٓطك ١ا٭خضٚ ،٣تبين َٛاقـ ؽذاع١
ٚق ،١ٜٛمما ٜؾرل إىل ساي ١ؼ ١َُٗ ٍٛيف املٓطكٚ ١عً ٢فعٝز ا٭َ ،١تعظط اػاٖٗا م ٛايٓٗٛض
ٚايتػٝرل إىل ا٭ؾنٌ.
 ٫ٚؽو إٔ ٖٓاى إرصاناً ٚامشاً يًذُٝع ،ست ٢ملٔ ٜٓهض سيو َهابض ،٠إٔ اعذلاتٝذ ١ٝايتغ١ٜٛ
ٚاملؿاٚمات ؾؾًت ؾؾ ً٬سصٜعاًٚٚ ،فًت إىل طضٜل َغزٚرٚ ،سيو بعز قضاب ١عؾض ٜٔعاَاً َٔ
اعتُارٖا خٝاصاً ٚسٝزاً جملٌُ ايغٝاع ١ايعضب ١ٝايضزل ١ٝايكا ١ُ٥عًَ ٢ا ٜغُ ٢با٫عتزاٍٚ ،إٔ
اٱراصات ا٭َضٜه ١ٝاملتعاقبٚ ،١اييت صأٖ عًٗٝا ٖ ٤٫٪ملغاعزتِٗ يف إلاح ٖش ٙا٫عذلاتٝذ ،١ٝمل
تؿعٌ شلِ ؽ٦ٝاً ،بٌ أسضدتِٗ ٚخشيتِٗٚ ،ناْت تعط ِٗٝفضر نٚٚ ّ٬عٛرَٛٚ ،اعٝز اْتعاص
َت٬سكَٚ ١تػرل ،٠بُٓٝا ناْت َٚا طايت تعط ٞايهٝإ ايقٗ ْٞٛٝايزعِ ٚايتأٜٝز ٚاملٛقـ
املٓشاط عٝاعً ٝا ٚعًُٝاً.
ٚصغِ إٔ أفشاب ٖش ٙا٫عذلاتٝذٜ ٫ ١ٝضٜز ٕٚا٫عذلاف ايضزل ٞبايؿؾٌ ،ستٜٓ ٫ ٢ؾأ ؾضاؽ
ٜغتزع ٞايبشح عٔ ايبز ،ٌٜإ ٫إٔ املداض اؾاص ٟيف املٓطك٫ ١بز إٔ ٜزؾع اؾُٝع م ٛايبشح
عٔ اعذلاتٝذ ١ٝبز ،١ًٜأنجض دزٚ ١ٜاسذلاَاً يًشاتٚ ،أقزص عًَٛ ٢ادٗ ١ايٛاقع ايش ٟتؿضم٘
«إعضاَٜٝٛ »ٌٝ٥اً عً ٢ا٭صضٚ ،تتشز ٣ب٘ اؾُٝعَ ،عتزيني ٚغرل َعتزيني .أَا عٝاع ١اْ٫تعاص
ٚاملضاٚس ١يف املهإٚ ،اؾُٛر عً ٢ايغٝاع ١ايضآٖٚ ،١ػضٜب اـٝاصات ايؿاؽًٚ ،١إعار ٠إْتادٗا
أنجض َٔ َض ،٠ؾًِ تعز ممهٓ ٫ٚ ١قتًُ.١
ؾن ً٬عٔ إٔ ايغٝاع ١ايعضب ١ٝايضزل ١ٝيف أغًبٗا ،تبز ٚيٮعـ عادظ ٠عٔ َٛانب ١ايتػرلات اييت
ٜؾٗزٖا اٱقًٚ ،ِٝفعٛر ٫عبني دزرٚ ،تٓاَ ٞأرٚاص ٫عبني آخضَٚ ،ٜٔا ٜؿضم٘ سيو َٔ
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ؼزٜات عً ٢ايعضب ٚأَِٓٗ َٚقاؿِٗٚ ،ايزٚص اٱقً ُٞٝيزٚشلِ ،خاف ١ايهبرلَٗٓ ٠ا.
ٚصٴغِ إٔ أَضٜها َا تظاٍ تًك ٞبجكًٗا امل٪ثض ٚايناغط عً ٢نجرل َٔ ر ٍٚاملٓطك ،١إ ٫إٔ ٖٓاى
اعتٝا ٤خؿٝاً َٓٗا بزأ ٜتظاٜز يزٖ ٣ش ٙايز ،ٍٚست ٢ايقزٜكَٗٓ ١ا ٭َضٜها ،٭ْٗا باختقاص
ؽششلِ  ٫ٚتغعؿِٗ يف ايكناٜا اييت تِٗ ايز ٍٚايعضب ،١ٝخاف ١بؾإٔ ايقضاع ايعضبٞ
اٱعضاٚ ،ًٞٝ٥تضاع ٞايهٝإ ايقٗٚ ْٞٛٝر ٍٚاملٓطك ١ا٭خض ٣عً ٢سغابِٗ ،مما ٜظٜز َٔ
سضدِٗ أَاّ ؽعٛبِٜٗٚ ،نعـ َٔ قزصتِٗ عً ٢ا٫عتُضاص يف تغٜٛل اعذلاتٝذ ١ٝا٫عتزاٍ
ايغٝاع ٞايكا ١ُ٥عً ٢ايتغٚ ١ٜٛاملؿاٚماتٚ ،ايزؾاع عٓٗا.
 َٔٚايؾٛاٖز اييت تعظط ايجك ١يزٜٓا بإٔ َغتكبٌ املٓطك ١يقاؿٓاٚ ،مع ايهٝإ ايقْٗٞٛٝ
املذلادع .فشٝح أْ٘ َا طاٍ َتؿٛقاً عغهضٜاًَٚ ،ا طاٍ َٝظإ ايكٜ ٣ٛعٌُ يقاؿ٘ ،يهٓ٘ ايّٛٝ
ٜعاْ ٞايهجرل َٔ دٛاْب ايؿؾٌْ .عِ ٖٛ ،قارص عً ٢ؽٔ اؿضٚب ،يهٓ٘ َٓٚش ؾذل ٠ط ١ًٜٛعادظ
عٔ ؼكٝل اْ٫تقاص ؾٗٝا.
إٕ نٌ ٖش ٙا ؿكا٥ل آْؿ ١ايشنض ،مبا تعهغ٘ َٔ َضاص ٠أسٝاْاً َ َٔٚبؾضات ٚاعز ٠أسٝاْاً أخض،٣
َٚع تٓاَ ٞايٛع ٞيز ٣ؽعٛب املٓطك ،١خاف ١ايعضبَٗٓ ١ٝا ،يف ظٌ اٱع ّ٬ايؿنا ٞ٥املؿتٛح،
ٚعزّ ايكزص ٠عً ٢إخؿا ٤اؿكا٥لَٚ ،ع تٓاَ ٞعٛر ٠ؽعٛب ا٭َ ١إىل ٖٜٛتٗا ايعضب ١ٝاٱع١َٝ٬
ا٭فٚ ،١ًٝدشٚصٖا اؿناصٚ ،١ٜايكًل املتظاٜز يزٜٗا س ٍٛايٛمع ايضأٖ يٮَ ١ايعضب،١ٝ
َٚقرلٖا َٚغتكبًٗاٚ ،أَٓٗا ايكٚ ،َٞٛرٚصٖا اٱقًٚ ُٞٝايزٚيٚ ،ٞقناٜاٖا ا٭عاعٚ ١ٝيف
َكزَتٗا قن ١ٝايقضاع ايعضب ٞايقٗ..،ْٞٛٝ
نٌ سيو ،يف تكزٜضٜ ،ٟزؾع ا٭َ ١رؾعاً إىل تػٝرل سكٝكٚ ٞنبرل ،أفبح ستُٝاً ،مما هعًين
ٚأَجاي ٞعً ٢ثك ١إٔ املغتكبٌ خ ٍ٬ايغٓٛات ايكارَ ١عٝه ٕٛبإسٕ اهلل يقاحل أَتٓا ،صغِ املؾٗز
ايضأٖ املجكٌ باملضاصٚ ٠اٯٚ ّ٫اشلُٜٚ .ّٛعظط سيو إٔ ٖش ٙاملٓطك ،١نُا تؾٗز سكا٥ل ايتاصٜخ،
ناْت تٓذح راُ٥اً ٚيف ْٗا ١ٜاملطاف يف اعتعار ٠طَاّ املبارصٖٚ ،٠ظمي ١ايكٚ ٣ٛاؿُ٬ت ا٭دٓب١ٝ
ايػاطٚ ١ٜاملعتز.١ٜ

َطتكبٌ املػسٚع ايصْٗٞٛٝ
* َٔ خالٍ قسا٤تهِ ملطاز املػسٚع ايصَٗٚ ْٞٛٝا آٍ إيٚ ٘ٝاقع٘ ايسأٖ ..نٝف تٓعس ٕٚإىل
َطتكبٌ ٖرا املػسٚعٜ ٌٖ ،تكدّ ٚصٛال إىل حتكٝل “إضسا ٌٝ٥ايهرب ،”٣أّ ٜتكٗكس ٜٓٚهفئ؟
 َعطٝات ايٛا قع تعظط ايكٓاع ١بإٔ املؾضٚع ايقَٗ ٫ ْٞٛٝغتكبٌ ي٘ يف املٓطكٖٓ .١اى تضادعسكٝك ٞشلشا املؾضٚع ايش ٟنإ ايتٛعٸع أسز خقا٥ق٘ املُٗ ٖٛٚ ،١اي ّٛٝمل ٜعز قارصا عً٢
َٛافً ١ايتٛععَٚ .ا بٓا ٤اؾزاص (صغِ إرصاى تزاعٝات٘ ايغًب ١ٝعً ٢ايؾعب ايؿًغطٝين)،
ٚاْ٫غشاب َٔ دٓٛب يبٓإ  َٔٚقطاع غظ ،٠إ ٫أَجً ١عًُ ١ٝعًٖ ٢شا ايذلادع ٚاْ٫هؿا.٤
52

“إعضا ”ٌٝ٥اييت ناْت تؾٔ اؿضٚب عً َٔ ٢سٛشلاٚ ،تٓتقض ؾٗٝا بغٗٛيٚ ،١تتُهٔ َٔ ْكٌ
املعضن ١إىل أصض ايعز ،ٚبات عُكٗا عاس ١أعاع ١ٝيًشضٚب ٚتزاعٝاتٗاٚ ،يًُكا ١َٚايؿًغط١ٝٓٝ
سني ناْت تنضب يف نٌ َهإ ؾ ٖٞٚ ،٘ٝساي ١قابً ١يًتهضاصَٚ .ا ٜغُ ٢باؾبٗ ١اٱعضا١ًٝٝ٥
ايزاخً ١ٝباتت َٗزر ٠يف نٌ سضب أَٛ ٚادٗٚ ،١تزؾع مثٔ َػاَضات قٝارتٗا.
ؾن ٬عٔ سيو ،ؾإٕ اؾ ٌٝايقٗ ْٞٛٝاؿانِ اي ّٛٝيف “إعضاٚ ،”ٌٝ٥عًَ ٢غت ٣ٛنجرل َٔ قٝارات٘
ايعغهضٚ ١ٜايغٝاعٚ ١ٝا٭َٓ ،١ٝمل ٜعز ميًو قزصات اؾ ٌٝا٭ ٍٚايش ٟبٖٓ ٢شا ايهٝإ ٫ٚ ،إصار٠
ايكتاٍ اييت ناْت يز .ٜ٘ؾن ً٬عٔ اعتؾضا ٤ساي ١ايؿغار يف ايطبك ١اؿانُٚ ،١تظاٜز سا٫ت
اْ٫تشاص ٚايتٗضب َٔ اـزَ ١ايعغهضٚ ،١ٜتضادع أرا٪َ ٤عغاتٗا ا٭َٓ.١ٝ
َٓش عاّ  1967مل تهغب “إعضا ”ٌٝ٥سضباً سكٝك ،١ٝإ ٫ادتٝاسٗا ملز ١ٜٓبرلٚت عاّ .1982
ٖٚشا َ٪ؽض َِٗ عً ٢تضادع قزص ٠املؾضٚع ايقٗٚ ،ْٞٛٝأْ٘ َ ٫غتكبٌ ي٘ٚ .بتكزٜض ٟإٔ
َؾضٚع “إعضا ٌٝ٥ايهدل ”٣اْتٗ ،٢٭ٕ ايعز ٚايقٗ ْٞٛٝببغاط ١مل ٜعز قارصاً عً ٢ؼكٝك٘ٚ ،إٔ
“إعضاَ ”ٌٝ٥ام ١ٝيف ْؿػ املغاص ايش ٟاْتٗت إي ٘ٝرٚي ١دٓٛب إؾضٜكٝا ايعٓقض ٖٞٚ ،١ٜقٓاع١
تتظاٜز ست ٢عٓز نجرل َٔ ايغٝاعٝني ٚاملضاقبني احملاٜز.ٜٔ
بعز أنجض َٔ  61عاَا عً ٢قٝاّ ٖشا ايهٝإٚ ،عٓزَا ٜه ٕٛايغ٪اٍ يز ٣ايؾاصع اٱعضا ًٞٝ٥يٝػ
عٔ أَٔ “إعضا ”ٌٝ٥ؾشغبٚ ،إمنا عٔ َغتكبًٗا َٚقرلٖا ،ؾٗشا تطٛص َِٗ ٚخطرلٚ .عٓزَا
ٜؾو اجملتُع اٱعضا ًٞٝ٥يف أعاؼ ٚدٛرٚ ،ٙيف َغتكبً٘ٚ ،يف دزَ ٣ٚؾضٚعٜ٘ ،ه ٕٛايعزٸ
ايعهغ ٞقز بزأ بإسٕ اهلل.
يٝػ ناؾٝاً إٔ ْكٖ ٍٛشا ايهٚ ،ّ٬يهٔ املطًٛب إٔ ْبين عًٚ .٘ٝمٔ ْ ٫زع ٛبٗشا ايه ّ٬إىل
ا٫عتٗاْ ١بك ٠ٛايهٝإ ايقٗٚ ْٞٛٝقزصات٘ ،ؾايعاقٌ ٖ ٛايشٜ ٫ ٟغتٗني بعز ،ٙٚؾُا طاٍ ٖشا
ايهٝإ ميًو نجرلاً َٔ عٓافض ايكٚ .٠ٛيهٔ ٖش ٙايكضاٚ ٠٤ايض ١ٜ٩ايٛاقع ١ٝاملغتٓز ٠إىل نجرل َٔ
اؿكا٥ل ٚامل٪ؽضاتٜٓ ،بػ ٞإٔ تزؾعٓا إىل عزّ اـنٛع يًتٗزٜزات اٱعضا ٫ٚ ،١ًٝٝ٥إىل ؽضٚطٗا
يًتغ ١ٜٛايغٝاعٚ ،١ٝإٔ تزؾعٓا إىل عزّ ايتعاٌَ َع املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝنأْ٘ قزص َكزٚص َ ٫ؿضٸ
َٓ٘ .ايبز ٌٜعٔ عٝاع ١اـنٛع أ ٚساي ١ايعذظ ٚاْ٫تعاص ٚايػضم يف َغتٓكع املؿاٚمات
ٚايتغ ١ٜٛاٯعٔ ٖٛ ،اعتُضاص املٛادَٗ ١ع ايهٝإ ايقٗ ْٞٛٝمُٔ اٱَهاْات ٚاـٝاصات املتاس،١
ٚاـٝاص اؿكٝك ٞاملتاح ٖ ٛاملكا١َٚ؛ ٚايؾعب ايؿًغطٝين قارص بإسٕ اهلل عًَٛ ٢افً ١املكا،١َٚ
يهٓ٘ وتاز إىل إعٓار ا٭ََٚ ١ؾاصنتٗا ٚرعُٗا.
* بدأ اجلدٍ ٜدٚز يد ٣ايعدٜد َٔ األطساف ايدٚي ،١ٝح ٍٛإذا ناْت (إضساَ )ٌٝ٥ا تصاٍ تػهٌ
ذخسا اضرتاتٝجٝا حيكل املصاحل ايػسب ١ٝيف املٓطك ١أّ ال  ..بسأٜهِ ٌٖ مث ١فسص ١ألٕ تعٝد
بعض األطساف ايدٚي ١ٝايٓعس ظدَٛ ٣ٚاصً ١دعُٗا غري احملدٚد يًهٝإ ايصْٗٞٛٝ؟
 أسز دٛاْب ايك ٠ٛعٓز «إعضا »ٌٝ٥نإ قزصتٗا عً ٢تغٜٛل ْؿغٗا عٓز ايػضب باعتباصٖا دظ٤أَ اؿناص ٠ايػضبٚ ١ٝاَتزارا شلا ،ؼٌُ قُٗٝا ٚمنط سٝاتٗا ْٚعاَٗا ايغٝاع ٞايزميكضاطٞ
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يًشهِ .نُا ناْت تكزّ ْؿغٗا ٚتغتزص عطـ ايػضب عًٗٝا باعتباصٖا مش ١ٝيًٓاط .١ٜايّٛٝ
«إعضا »ٌٝ٥مل تعز نشيو؛ خاف ١بعز تكضٜض غٛيزعتٚ ٕٛبعز دضاُٗ٥ا يف اؿضب عً ٢غظَٔٚ ،٠
قبٌ يف يبٓإٚ ،بعز دضميتٗا عل أعط ٍٛاؿض ،١ٜسٝح طايت اعتزا٤اتٗا َ٦ات ايضعاٜا َٔ
عؾضات ايز ٍٚمبا ؾٗٝا ر ٍٚغضب .١ٝاي« ّٛٝإعضا »ٌٝ٥أفبشت تعٝؿ ساي َٔ ١اْهؾاف فٛصتٗا،
ٚاٖتظاط املدلص ا٭خ٬ق ٞايش ٟناْت تظعُ٘ ٚتضٚٸد٘ عابكاً« .إعضا »ٌٝ٥تغكط أخ٬قٝاً ٜٓٚهؾـ
ٚدٗٗا اؿكٝك ٞايكبٝحٖٚ ،شا تطٛص َِٗ يًػا.١ٜ
ساي ١ا٫ستنإ ايػضب ٞيـ»إعضا »ٌٝ٥تعضمت شلظٸ ٠نبرل ٠خاف ١يز ٣ؽعٛب ايػضب ٚنب٘ٚ ،سيو
بؿعٌ دضاُٗ٥ا املتؿاقُ ١يف بؾاعتٗاٚ ،بؿعٌ ايقُٛر ايؿًغطٝين ايش ٟنؾؿٗا عً ٢سكٝكتٗا،
ٚأبضط عزاي ١ايكن ١ٝايؿًغطٚٚ ١ٝٓٝدٗٗا اٱْغاْ .ٞبُٓٝا املؿاٚمات َعٗا ت٪ر ٟإىل ػٌُٝ
فٛصتٗا ،٭ْٗا تغتدزَٗا نع٬قات عاَٚ .١سني ؽغض «إعضا »ٌٝ٥قنٓٗا ايزٚي ٞؾإْٗا تًشل
بٓؿغٗا خغاص ٠ؾارس ،١٭ْٗا يٝغت ْبتا طبٝعٝا يف املٓطك ،١إمنا تعٝؿ عً ٢رعِ اجملتُع
ايزٚيٚ ،ٞغاف ١ايػضبْ َٔ .ٞاس ١ٝأخض ،٣ايعكٌ ايػضب ٞميذز ايكٜٚ ٠ٛعؾكٗاٜٚ ،بٓ ٢عًٗٝا
عٝاعات٘ٚ .اي ّٛٝمل ٜعز ايهٝإ ايقٜٗ ْٞٛٝعٗض أَاّ ايػضب مبعٗض ايكارص عً ٢ؾضض َا ٜضٜز
يف املٓطكٖٚ ،١شا ٜعين إٔ ثك ١ايػضب بكزصٖ ٠شا ايهٝإ عً ٢ؾضض خٝاصات٘ عً ٢املٓطك ١بايك٠ٛ
تذلادعٖٚ .شا ب ٬ؽو ٜٗظٸ فٛص« ٠إعضا »ٌٝ٥يز ٣ايػضب ٚرٚصٖا ايٛظٝؿ َٔٚ ،ٞسٝح نْٗٛا
اعتجُاصاً صاعاً ي٘ ،بٌ باتت عب٦اً عًٚ ،٘ٝباتت نُـًَـؿٗا نبرلٖٚ ،٠شا ع٪ٝثض بايتزصٜر يف تعاطٞ
ايػضب َع املؾضٚع ايقٗ ْٞٛٝيف املغتكبٌ.
نٌ ٖش ٙايعٛاٌَ تعٗض ؽٝدٛخَ ١بهض ٠شلشا املؾضٚعٚ .ايؾٝدٛخ ١عار ٠عٓزَا تعٗض َبهضًا يف
أ ٟدغِ ،ؾإْٗا تزٍ عًٚ ٢دٛر خًٌ سات ٞيف أعاؼ ايته ٜٔٛأ ٚيف عٛاٌَ املٓاع ١ايشات ،١ٝنُا
تزٍ عًٚ ٢دٛر ب ١٦ٝقٝط ١صاؾن ١ي٘ ؾضمت عًٖ ٘ٝش ٙايؾٝدٛخٚ .١ر ٕٚأرْ ٢صٜب إٔ
ايقُٛر ايؿًغطٝين َٚكاَٚت٘ٚ ،فُٛر ا٭َٚ ١رعُٗاٚ ،املٛادٗات املتٛافًَ ١ع ٖشا املؾضٚع،
ٚعزّ اـنٛع ٱصارتَ٘ ٖٛ ،ا دعً٘ ٜٓهؾـ ٚتعٗض عٛصات٘ ،يشيو ؽاذ املؾضٚع َبهضاٚ ،مل ٜعز
قارصا عً ٢ايكٝاّ بٓؿػ املػاَضات ايغابكٚ ،١ؼكٝل سات ايٓذاسات اييت سككٗا يف املام.ٞ
باختقاص ،املؾضٚع ايق ٗ ،ْٞٛٝنهٌ َؾاصٜع ا٫ستٚ ٍ٬ا٫عتٝطإ ٚايعزٚإ عدل ايتاصٜخ٫ ،
ؽضع ١ٝي٘ٚ ،بايتايَ ٫ ٞغتكبٌ ي٘ ،٭ْ٘ غضٜب عٔ َٓطكتٓا ٫ٚ ،وٌُ َكَٛات ايبكا،٤
ٚعتذض ٟعً ٘ٝسات ايغٓ ١اييت دضت عً ٢املؾاصٜع املؾابٗ ١ي٘ َٔ قبٌٚ .مٔ أَ ١عع،١ُٝ
تعتظ بٓؿغٗا ٚرٜٗٓا ٚأصمٗا ٚتاصىٗا ٚسناصتٗا ٜٖٛٚتٗاٚ ،تعتدل ؾًغطني ٚايكزؼ قًبٗا
ايٓابضٚ ،ري ٌٝسٝاتٗا ٚبكاٗ٥ا ،يشيو ئ تقدل عً ٢ايهٝإ ايقٗ ْٞٛٝطٚ ،ً٬ٜٛعتٗظَ٘ نُا
ٖظَت اؿُ٬ت ايقًٝبٚ ١ٝايظسـ املػٛي َٔ ٞقبٌ بإسٕ اهلل.

«ٚتًو ا٭ٜاّ ْزاٚشلا بني ايٓاؼ» فزم اهلل ايععِٝ
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