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ضخؼيًٖ اهػًٖ خولّا يّمّيٕ اهؿبتق يؽاء اهىهلؼاء األأً أفٖؼ لتّغٔ كتل نل فٕء 
يً اهؼؿبئل  ٍ ؿٖليًّكوٌٕ تبهخؼضبة ّاهذٌبء ضٖد ( تغهج اهؼكق ةاهكالث ) اهيًًٌّ 

هنٌٕ نختح يً يؼضوج خبؼٖعٖج خؼختن تفخؼث اهٓ إٌٔ هؿح يفخًٖب أّ ّايهًب غًٌٖٖب , ّاهخًوٖلبح 
ّهٖؾ فٕ ٌٖخٕ يً تبة , ضخؼى اهيلغؾ اهغٌٖٕ ّأسوَ أيً ٌبضٖج أعؼْ أٌب , ث اهغًٖ أٌـ

, أسغٌٕ أؿًٓ اهٓ إيالء اهيلغؾ , تل يوٓ اهًنؾ , كؼٖة أّ تًٖغ اإلؿبءث اهٓ اهيلغؿبح 
ث اهخبؼٖعٖج اهخٕ ٌفأ تخعوٖكَ يً تًل يب يوق فٕ األػُبً يً هتؾ أّ ؿّء فِى هويؼضل

ؿأضغذنى نيلغيج يً اٗهٖج اهخٕ خلبؿى تِب اهضبنى يى ّإؿخنيباًل هيّمّيٌب اهؿبتق  .فِٖب 
 .ّتًغُب ؿٌغعل اهٓ يبهى اهفخبّٔ , ؼسل اهغًٖ اهؿونج يوٓ اهفًة 

نبً اهضبنى ٖؿخيغ ؿونخَ يوٓ األؼل , يٌػ تغاٖج ٌفأث اهضمبؼث اإلٌؿبٌٖج ّخفنل األغٖبً  
نبٌّا ا خبؼٖظ اهتفؼٖج فؿٌسغ اهنذٖؼ يً اهيوّم ًهػهم هّ خكفص. يً اهؼة اهيًتّغ تخفّٖل 

أّ ٌسغ .  ( أٌب ؼتنى اٗيوٓ فبيتغٌّٕ ) نتًّ اهٌبؾ اٖظّ, فٕ ٌفؾ اهّكح (  ًاأؼتبة) 
ً ّٖؿف ّغاؤّغ أّاإلؿالى يوٓ ؿتٖل اهيذبل ًٖخؼف ة.. فٕ ٌفؾ اهّكح ( أٌتٖبء ) يوّنًب 
  .تٖبء ًيوّنًب أّا ًنب ًّؿوٖيب



تيؼّؼ اهّكح ّخنّؼ اهضٖبث اهتفؼٖج ّخًلغ يٌبضِٖب هى ًٖغ تئينبً فعق ّاضغ أً ٖضٖن 
( اهؼيبٖج اهؼّضٖج ) هػهم إٌفكوح , أّ يياًل تنل سّاٌة اهًيوٖج ؼّضًٖب ّإسخيبيًٖب  ًايوى

الضلج هفنل اهؼايٕ اهؼّضٕ ُّػا يب ؿٖؤؿؾ فٕ فخؼاح ( إغاؼث اهيسخيى ) هويسخيى يً 
 ( . اهلبئغ اهؿٖبؿٕ ّاهًؿنؼٔ ) أيب يغٖؼ اهيسخيى فؿٖأعػ إؿى ( اهؽيٖى اهغٌٖٕ ) يوٓ أٌَ 

ٖفخؼل أً ٖتلٓ ُػاً اهفعكبً يخضغاً نأٌِيب ّاضغ نٖوج ييوٖج كٖبغخِيب  ًاٌهؼٔ
هخغاعل  غٖؼ أٌَ ّيً ّاكى ييوٕ غبهتًب يب خذّؼ تٌِٖيب يفنالح نتؼْ ّػهم, اإلسخيبيٖج 
 . ّإعخالف أؿوّة اهضل , ٍ اهضبكلهيفنوج فٕ اّختبًٖ ّسِج اهٌهؼ , ضلل اهًيل 

( فكل اهؿونبح ) تِغف ضل ُػا اهخمبؼة اهيضخى اهّكّو ّكوح اهيسخيًبح اهٓ يؼضوج 
خنًّ كؼاؼاخِب ُٕ أيوٓ كؼاؼاح اهغّهج ّيوؽيج , ّخًًٖٖ هسبً يؤُوج هنل ّاضغث يٌِب 

ّيى ُػا فًيوٖج اهلٖبغث اإلسخيبيٖج هٖؿح تِػا .  هوضنبى أٌفؿِى فال ٖخى خسبّؽُب إال تكًّتج 
  .إػ ٖؿخنٖى اهؿٖبؿٕ ّؼسل اهغًٖ غم األؿبفًٖ هتًمِيب إػا هى ٖخفلب ألٔ ؿتة نبً اهختؿٖن 

ّيب غاى اهضبنى ؿٖفلغ , اهًؼتٖج يٌِب يوٓ ّسَ اهعكّق .. يسخيًبح اإلؿاليٖج فٕ ال
هػهم نبً يوَٖ أً ٖلبؿى ؼسل اهغًٖ فٖئًب يً , نؼؿٕ اهضنى هّ مبو يً ٖغٍ عٖن األيً 

فٕ يلبتل أً ٖلّى ؼسل , ؿونبخَ ضخٓ ًٖنٕ هؼسل اهغًٖ هػث اهفًّؼ تبهخأذٖؼ فٕ اهيسخيى 
 ,تأفًبل يً فأٌِب أً خعل تبأليً ً ال ٌٖبنف اهضبنى اهؿٖبؿٕ األّهٓ أ: ًٖ يِيحاهغًٖ ة

ّاهذبٌٖج أً ٖلّى ؼسل اهغًٖ تيؿبيغث اهضبنى اهؿٖبؿٕ تيب ٖؿخنٖى يوَٖ يً أسل اهؿٖنؼث 
يٌغ ُػٍ اهٌلنج ؿٌكل اهٓ يؼضوج أً ٖيؿم اهضبنى اهؿٖبؿٕ تلّث تبهسبٌة  . يوٓ اهيسخيى 

فٕ يلبتل أً ٖخعوٓ هؼسل اهغًٖ يً كنًج هضى ..  األيٌٕ اهػٔ ِٖغغ نؼؿٕ ؽيبيخَ ّؼئبؿخَ
 . ّأيٌٕ تػهم اهذلبفج .. خلى فٕ اهعبكؼث اهؼعّث هويسخيى 

هًل يً أتؼؽُب خلبؿى آل ؿًّغ يى ( اهغٌٖٕ _ اهؿٖبؿٕ ) هغٌٖب أيذوج نذٖؼث يوٓ ُػا اهخلبؿى 
يونج اهًؼتٖج آل يتغ اهُّبة اهؿونخًٖ اهغٌٖٖج ّاهيغٌٖج يٌغ خأؿٖؾ يب أنوق يوَٖ إؿى اهى

فيلبتل أً ٖضنى آل ؿًّغ ؿٖنؼخِى األيٌٖج ّاإلكخكبغٖج اهؿًّغٖج يوٓ أؼل ٌسغ ّاهضسبؽ 
 . اهًكّؼ اهّؿنٓ ذلبفج نبٌّا كغ ؿيضّا ٗل يتغ اهُّبة تئيبغث اهيسخيى اهٓ , يوٓ اهتوغ 



ٌفأح اهضؼنج اهغٌٖٖج اهضغٖذج تفنوِب األّمص يٌػ ٌِبٖبح اهلؼً اهخبؿى فلغ فٕ يكؼ أيب 
يٌبّئًب هوِٖيٌج يفؼ ّخفنوح يوٓ كّؼخِب يٌغ يفخخص اهلؼً اهًفؼًٖ ّنبٌح خؤغٔ غّؼًا 

هػهم ًٖغ اهنذٖؼًّ أً يٌفأ ضؼنج األعّاً اهيكؼٔ اهيسخيى يوٓ ( اهنبفؼث ) اهتؼٖنبٌٖج 
هضًٖ كوة األيؼٖنبً اهنبّهج يوٓ ؼؤّؾ , يؼٖنٕ أاهيؿويًٖ فٕ يكؼ نبً تغفى 

فئهخف اإلؿاليًّٖ ضّل اهلٖبغث , اهتؼٖنبًٌٖٖ فأعؼسُّى يً يكؼ ّضّهُّب اهٓ سيِّؼٖج 
) ً خخضّل اهٓ سيِّؼٖج أاهلغؼ األيؼٖنٕ اهيؼؿّى هيكؼ تًغ ػهم نبً هنً , اهسغٖغث 

يؼٖنٖج فٕ أهخٌفٖػ أسٌغاح  خخلبؼة يى اإلخضبغ اهؿّفٖٖخٕ ّخفخؼٔ يٌَ اهؿالش( إفخؼانٖج 
اهيخلبؼة يى ( اإلفخؼانٕ ) هِػا إٌلوة يتغ اهٌبكؼ , فيبل أفؼٖلٖب ّاهسٌّة اهًؼتٕ 

أّ , ّخفؼغ اهتبكًّ , يوٓ اإلعّاً اهيؿويًٖ فأيغى يٌِى يً أيغى اهفّٖيٖج اهؿّفٖٖخٖج  
 . ٌبيح عالٖبُى 

ؿويًٖ تلٖبيِى تئضؼاق إٌغهًح ضؼنج األعّاً اهىيتبفؼث  1967ُؽٖيج ضؽٖؼاً أذٌبء 
, ّخضيٖل اإلخضبغ اهؿّفٖٖخٕ نل يؿؤّهٖج عؿبؼث اهضؼة .. اهؿفبؼث اهؿّفٖٖخٖج فٕ اهلبُؼث 

فلبى اهؼسل .. ؿضة ّؼكج اهيٌبّؼث يً ٖغ يتغ اهٌبكؼ  األيؼٖنٕ يوّٓتػهم خًبٌّّا يى 
 .يوٓ اهفّؼ تئػايج عنبتَ اهتبنٕ تبهخٌضٕ يً اهضنى 

يٌَ ّفٕ إفبؼث , أٌّؼ اهؿبغاح ( اهيؤيً ) يبح يتغ اهٌبكؼ فخؿوى اهضنى يً تًغٍ اهؼئٖؾ 
هنً ُػٍ , كبى تخلؼٖة اهسيبيبح اإلؿاليٖج ّؼيبٖخِب , اهٓ إٌلالتَ يوٓ ؿٖبؿج ؿوفَ 

و اهؿبغاح يوٓ يًبُغث نبية ضًٖ ّّقعؼْ يى اهغؼة أاهسيبيبح اإلؿاليٖج خًبٌّح يؼث 
يكؼ ٖنًّ يوٓ غًّ أً  ثاإلؿاليٕ ثاهًؼتٕ اهضهٖؼثيبغث يكؼ اهٓ إلٍ فلبيح تلخلغٖفٖغ 

  . هخؼاسى يً خّكٖى اهيًبُغث ا

نبً اهخنتٖى يى إؿؼائٖل كغ أكتص أيؼًا ّاكًًب ال يالكج , تّكّل ضؿٌٕ يتبؼم هوضنى 
ضخٓ هّ كبى .. خيًٌَ يً اهخؼاسى يٌَ .. ّتغل اهضسج ٌُبم أهف , هوؼئٖؾ اهسغٖغ تَ 

 . اهذّؼث ةّهٖؾ .. تبإلٌفسبؼ اهيكؼٔ اهيسخيى 

هنٌَ  ًاسغٖغ ًاغّؼأً خوًة هوسيبيبح اهغٌٖٖج اهيكؼٖج فٕ ُػٍ اهيؼضوج نبً اهينوّة أيؼٖنًٖب 
اهٓ غّل اهعوٖز  ّاهلؼمبّٔ ٌيّػر ّامص يوٓ ُػٍ كؿى يٌِب  خؼضٖلخى ف, عبؼر يكؼ 



ّخؼضٖل يغغ آعؼ يٌِى اهٓ , ّخؼضٖل كؿى آعؼ اهٓ أّؼتب يذل أتّ كخبغث ّسيبيخَ , اهفئج 
تئؿخًيبهِى أّ , اهّالٖبح اهيخضغث األيؼٖنٖج يذل عبهغ يتغ اهؼضيً ّاهسيبيبح اهيؼختنج تَ 

ؿخبً ضٖد غبغؼح أيغاغ نتٖؼث يً اهيكؼًٖٖ اهسِبغ مغ اهنفبؼ اهؿّفٖٖح فٕ أفغبًفٕ 
إال .. ّهى ٖتق فٕ يكؼ يً ؼسبل اهغًٖ , اهلخبل ٌُبم ى اهٓ لخًتلٖبغث أٖيً اههّاُؼٔ ل

  .مؼ اهٌبؾ ّإهٖنى تًل األيذوج ًٌَٖٖ يوٓ اهػٔ ٌٖفى اهضبنى ّ

    

 : اهيذبل األّل 

( غٖيّنؼؿٕ ) هى أؿخيى نل ضٖبخٕ اهٓ نويبح أذبؼح ضفٖهخٕ يذويب نبٌح خذٖؼ ضفٖهخٕ نويج 
ّ ( اهؼعبء ) أّ نويج .. ....ؼكى ّاضغ فٕ اهًبهى  اهيسؼىيً ال فل فٍّ سّؼر تّـ اإلتً 

اهيِى أٌَ ٌخٖسج هِػٍ اهؿٖبؿج فئً اهيّانً . يً فى اهؼٖؾ ضؿٌٕ ( ؿٖبؿج اهؼعبء ) 
 2004هػهم إٌنولح فٕ يكؼ يبى .. فؼعؼط ّإؼخعٓ يبٗعؼ .. اهيكؼٔ أكبتَ اهؼعبء 

ألٌِى يوٓ ّفم اإلٌفسبؼ .. نبهة فِٖب اهيكؼًّٖ تّكف ؿٖبؿج اهؼعبء ( . نفبٖج ) ضؼنج 
تبإليخكبيبح فٕ اهفّاؼو  2007يبى ضًٖ ّكوح ضؼنج نفبٖج اهٓ ػؼّخِب . يً اهخعيج 

ّاإليخلبالح اهّاؿًج اهٌنبق اهخٕ ّكوح اهٓ إيخلبل ؽيٖى , ّاإلضخسبسبح , ّاهيهبُؼاح 
ّيج يبػا خخّكًًّ نبٌح كٌتوج اهضم... ّغوٖبً اهفبؼو اهيكؼٔ ( أٖيً ٌّؼ ) اهضؼنج ٌفؿَ 

  اهيمبغث ؟ 



 

ؼئٖؾ كؿى اهضغٖد فٕ نوٖج أكّل اهغًٖ فٕ سبيًج  أنولح اهضنّيج اهيكؼٖج ّيوٓ هؿبً
 ُّٕ, كٌتوج يؿٖوج هومضم ّاهغيّو تًٖ اهيخهبُؼًٖ  2007يبٖؾ  20ّتخبؼٖظ األؽُؼ 
 . فخّْ إؼمبو اهنتٖؼ كٌتوج 

ّسوة يوٓ اإلؿالى , غّْ إٌفسبؼ ُػٍ اهفخّْ سيٖى اهًبهى اإلؿاليٕ .. يً عالل اإلٌخؼٌح 
تًٖ اهٌؿبء ّاهيؿويًٖ مضم عوق اهلل أسيًًٖ يً ُػٍ اإلؽغّاسٖج اهخٕ خخضغد يً اهًفج 

 (يضستبح يٌلتبح ) هضبل ّاكى افٕ  ًُتٌٖيب ّاهًفؼًٖ  ّاضغفٕ اهًلغ األّل يً اهلؼً ال
فٕ ضًٖ ٌؿّث يكؼ عالل  ,تأيؼ اهيفخٕ ّ.. يً خضح (  احيؼكّو احيؼمّو) يً فّق 

ّتؿتة .. ٖعوتً األهتبة تسيبهًِ ّأٌبكخًِ ّخضؼؼًُ نً ذالذٌٖبح ّأؼتًٌٖبح اهلؼً اهيبمٕ 
 . يفخًِ هى ٖسغ اهيفخٕ ػهم اهّكح غايًٖب هفخبّٔ اهخؼمٖى ّاهخؼكٖى 

فلغ خى ؿضتِب يً , فًل  ًٌٖٕ كّح فلن تغًّ( عوة ) ّألً ُػٍ اهفخّْ ُٕ كٌتوج 
هنً اهفبؼو اهيكؼٔ هى ٖؽل ٖخضغد تِب ضخٓ اهّٖى .. األؿّاق تًغ ّٖيًٖ يً إنالكِب 

ّٖنفٕ أً ختضذّا يً اهكّؼ خضح يٌّاً إؼمبو اهنتٖؼ يوٓ يّكى گّگل هخًؼفّا نٖف أً 
ؼ ُػٍ اهفخّْ هى خؽل خفغل اهنذٖؼ يً نالى ّخفنٖؼ اهفبؼو اهيكؼٔ يفخخج إٖبٍ يً اهخفنٕ

 . فٕ يفبنوَ األكوٖج 

 
 



 : اهيذبل اهذبٌٕ 

يكبتج خِؼٖة اهٓ ؽيٖى ضًٖ خّسَ خِيج كغيح اهًغٖغ يً األفالى اهيكؼٖج ضنبٖج اهفؼنج 
 اهكتٕتبإليخؼاف يوٓ ٌفؿَ ُّنػا ٖخضيل اهًكبتج ( كتٖبً ) فٖلّى ّاضغ يً ,  يعغؼاح
 . تٌٖيب اهيسؼى األكوٕ ؽيٖى اهًكبتج ٖتلٓ ضؼًا نوٖلًب .. اهًلّتج 

نؼؼخِب اهضنّيج اهيكؼٖج أذٌبء ضكبؼ ّإسخٖبش .. ٌفؾ ُػٍ اهضنبٖج اهخٕ أكتضح ييوج 
ّال ٖينً .. ضّكؼح غؽث تنيبفج إؿؼائٖوٖج يكؼٖج خضح ؿيى ّتكؼ نل اهًبهى . غؽث 

خؿخلتل اهّفّغ ُٕ اهلػؼ فٕ ُػٍ اهلمٖج ّألٔ ضسج يِيب نبٌح أً ختؼؼ هيكؼ غّؼُب 
يذٖؼث إؿخِسبً اهميٖؼ , ّتبألضمبً , يوٓ أؼل يكؼ , اإلؿؼائٖوٖج تفأً اهضكبؼ 

( اهكتٖبً ) نبً ٌٖتغٕ أً ٖنوى ّاضغ يً ّيوَٖ .. اهًبهيٕ ّاهًؼتٕ ّاهفبؼو اهيكؼٔ 
( عغٍ يغاؾ ييل يً ) يٌغُب خنّو اهفٖظ نٌنبّٔ فٖظ األؽُؼ ّ.. ّٖفٖل اهضنبَٖ نوِب 

نٌنبّٔ تلٖبى .. يً اهضنّيج اهيكؼٖج ييذوج تؼئٖؿِب  ّأنل اهؿة ّاهفخٖيج يّمًب
 .فٕ يؤخيؼ ضّاؼ األغٖبً اهػٔ يلغ فٕ ٌّّٖٖؼم تيكبفضج فيًًّ تٖؼٖؽ 

ّفٕ فغث أؽيج .. َُِِِِِ يب ٖذٖؼ اهمضم فًاًل أً ختؼٖؼ نٌنبّٔ هخوم اهًيوج اهؿّغث  
ّنأً ؿٖغٌب اهفٖظ نبً .. يؼف تأً ُػا اهفعق ُّ تٖؼٖؽ ضكبؼ غؽث كّهَ تأٌَ هى ٖنً ٔ

 ّهٖؾ ضبمؼًا.. يبيَ أؼاٖص فؼش أّ ضفوج غٖؿنّ ّيينً ٖؼكق فِٖب يى أٔ فعق ٖلف 
ّضخٓ .. يً اهؿالى هونالى هوسوّؾ هوخًلٖة .. غٖبً نل فٕء فَٖ يضؿّة أهيؤخيؼ ضّاؼ 

  . تؿتة أّ يً غًّ ؿتة .. هيغبغؼث اهلبيج 

خلبؼٖؼ كضفٖج ف..  ٌَ ال ًٖؼف تٖؼٖؽ أٖنػة ضًٖ كبل ةاهفٖظ نٌنبّٔ نبً  ّهنٕ ًٌؼف أً
يب ػنؼٍ فٖظ األؽُؼ يً أً اهؼئٖؾ اإلؿؼائٖوٕ  ٌفحٌفؼح فٕ كضٖفج يًبؼٖف  إؿؼائٖوٖج

ٌَ أًّ تٖؼٖؽ ُّ اهػٔ تبغؼ تيكبفضخَ يوٓ ُبيـ يؤخيؼ ضّاؼ األغٖبً تبأليى اهيخضغث ّوفى
ُّ اهفٖظ ، تل  أً ػهم هٖؾ كضٖضباهكضٖفج يؤنغث هى ٖنً ًٖؼف تٖؼٖؽ (   ٔ اهفٖظأ )

تًنؾ يب كؼش تَ يً أٌَ هى (  غافئًب) ، ّأسؼْ يًَ ضّاؼا  هيكبفضخَخًٌٓ تٌفؿَ اهػٔ 
.  ، ّتضؿً ٌٖج يبتؼث ّسبءح تبهيكبغفجنبٌح ، ّأً اهيكبفضج  ٖنً ًٖؼف تٖؼٖؽ يً كتل

سل أيً ( فٖل اهضنبٖج ) ُّ .. ٖظ األؽُؼ تػهم ّيوٓ ُػا ٖتلٓ اهخفؿٖؼ اهّضٖغ هلٖبى ـ



فًالً  اهوٕ إعخفّا   .يً اهؿة ّاهفخٖيج ؼئٖؿِب فعق ييذوج ةضيبٖج اهضنّيج اهيكؼٖج 
  .ّييبؼ ٖب يكؼ , يبخّا 

 

 

 : اهيذبل اهذبهد 

خٌغؼر سيًِٖب خضح خكٌٖفًٖ ال ذبهد فخبّٔ اهفٖظ اهًاليج اهغنخّؼ يوٕ سيًج يفخٕ يكؼ 
ّفخّْ خؼكٖى اهتنبؼث  , يذل فخّْ اهكالث تتغهج اهؼكق ( فخبّٔ اهؽٖف اإلسخيبيٕ : ) هِيب 

ّاهفخّْ األعٖؼث اهخٕ , يذل فخّْ اهختؼم تتّل اهٌتٕ ٌّعبيخَ ( فخبّٔ اهسغل اهًلٖى ) ّ
 .  ؽّار اهٌتٕ يضيغ يً يؼٖى اهًػؼاء فٕ اهسٌجكغؼح كتل فخؼث يً 

هّ أٌم ّيذل يب نبً نٌنبّٔ يًٖؼفـ تٖؼٖؽ هيب ؼاش ّكبفضَ .. سيًج ٖب يكٖتج ٖبفٖظ 
ّكبل هَ ناليًب غافئبً خنًّ أٌح أٖمب يخًؼفـ أً يكؼ يوٓ ضبفج تؼنبً اإلضخلبً تًٖ األكتبن 

نٖة  .ّستح اهنّتج فٕ اهيًنّتج .. هيب سٖح ّأفخٖح تفخّْ خنضوِب ييٖخِب .. ّاهيؿويًٖ 
ّأستؼم يسوؾ اإلفخبء  ؼغى .. ّل ّاهٌعبيج ّيغٌٖبُب ّكوٌب اهتّل يوٌٖب يـ يوِٖى فخّْ اهة

ّخخٌٖل خخِتة ..  ػهم يوٓ ؿضة فخّْ سغهم اهًلٖى فٕ تّل ٌّعبيج سفح يً كتل كؼًّ
يً اهوٕ كتوِٖب خؽّر فِٖب ٌتٖم فٕ اهسٌج اهؿٖغث يؼٖى  ٌٖل ّخغٔ فخّْ سغل يلٖى ذبٌٖج أ

ُػا اهّكح تبهػاح هَٖ ؟ إَٖ يكؼ ّخذٖؼ ٌليج ّضفٖهج األكتبن يوٓ اهيؿويًٖ فٕ .. اهًػؼاء 
 اهغؼل ؟ 

ّأً .. ضًٖ كؼأح ُػٍ اهفخّْ ختبغؼ اهٓ ػٌُٕ يتبفؼث أً اهؼٖؾ ضؿٌٕ يبح .. ضلٖلج 
غ إفبيج اهفّمٓ فٕ اهيسخيى اهيكؼٔ هضًٖ ٖخى اهضؽة اهضبنى يً نؼٖق ُػٍ اهفخّْ ٖؼٔ



ّإال ُل خًلوًّ .. ؽ ُػٍ األٖبى ايً ٖغؼٔ ؟ نل فٕء سب.. إؿخنيبل خٌفٖػ يؿؼضٖج اهخّؼٖد 
؟ يينً ًٖنٕ فخّْ خخٌبكل يى اهخكّؼ ( يـ يبهيَ  اليَو)  ٍىالفٖظ ؟ ّغنخّؼ ؟ ّو

غًّ غايٕ  ( األكتبن ) تَ هٌكف اٗعؼ يً فىهوفعكٖبح اهيلغؿج غًٌٖٖب يٌغ ااهيٖذّهّسٕ 
نيّح اهؼٖؾ ضؿٌٕ يذاًل ؟؟؟ يب اهغايٕ اهٓ ُػا اهسغل اهًلٖى ّفٕ ُػا اهّكح .. كبُؼ 

    هّال اهفغٖغ اهلّٔ ؟؟... تبهػاح 

 

يً كتل اهضبنى ّؼسل اهغًٖ اهيكؼٖبً ٖلى يوٓ اهيكؼًٖٖ ّضغُى هيب هّ نبً ُػا اهخغهٖؾ 
ً اهيكؼًٖٖ ُى أّهٓ تبهؼغ يٌب يوٓ يذل ُػٍ اهخؼُبح أأيؼٌب ػهم نتٖؼ إُخيبى تئيختبؼ 

اهيكؼٔ ٖيخغ أضٖبٌبً  هوخأذٖؼ فٕ ّاكى ّخكّؼ سيٖى ؼسل اهغًٖ هنً غّؼ .. ّاهعؽيتالح 
 . هػهم إكخمٓ نفف ُػا اهغّؼ ّإهٖنى اهضنبٖج , أيج اإلؿالى 

يؼٖنٖج يً اهيًؼّف أً يكؼ اهسيِّؼٖج ّيٌػ أّل ّٖى هخأؿٖؿِب ُٕ ؼايٖج هويكبهص األ
تًغ أضغاد ؿتخيتؼ ّفمبٖص اهخًػٖة فٕ غّاٌخبٌبيّ .  فٕ اهفؼق األّؿن ّاهًبهى اإلؿاليٕ 

ذى إضخالل اهًؼاق ّاهيػاتص اهتفؼٖج اهيفٌٖج اهخٕ ختكق تلّث فٕ ستًٖ اإلٌؿبٌٖج اهخٕ ّكًح 
أكتص اهيؿوى فٕ نل .. ذى فمبئص اإلٌخِبنبح اهخٕ خلى فٕ ؿسًّ تّنب ّأتّ غؼٖة .. فَٖ 
ّضًٖ ّكل ضغ اإلضخلبً .. اً يً اهًبهى ضبٌلًب يوٓ اهّالٖبح اهيخضغث األيؼٖنٖج ّؿٖبؿخِب يم

تسًل اهيؿويًٖ .. اهٓ أفغٍ فنؼح اهّالٖبح اهيخضغث األيؼٖنٖج ّيً أسل يكوضخِب ُٕ 
ً ٖوًة أم ال ٖينً ٌفٖؾ إضخلبًهنً اهػٔ ٖأخٕ هح, ٌٖفؿًّ يً إضخلبٌِى تًل اهفٕء 

ّاضغ ٖوفِب ّاهذبٌٕ ٖؿولِب ّاهذبهد ٖكتِب ( اهنتج ) ييوٖج خفتَ نتظ تل الاهوًتج تؿػاسج 
 . اهػٔ ؿٖأنوِب فٕ فى اهيؿوى ( هػٖػث سغاً  ) هنٕ خنًّ 



, أّيؽ اهٓ كضٖفج غٌيبؼنٖج يغيّؼث ّيخنؼفج تٌفؼ تًل اهؼؿّيبح اهيؿٖئج هوٌتٕ يضيغ 
اهنويج )) ضغ يياًل تلّل ؿٖغٌب اهضؿً أً ٖفًؼ تِب أً خيؼ غًّ أّنبً ٖينً هِػٍ اهكّؼ 

هِػا كبى .. ّهنً ألً اهًيوٖج يغؼّؿج ّيعنن هِب (( فنأٌِب يب كٖوح .. اهخٕ يب ؿيًٌبُب 
تخولف ُػٍ اهؼؿّيبح ّنأٌِب تؼنج ضوح اهيؽؼّيًٖ فٕ أّؼتب تًل اإلؿاليًٖٖ اهيكؼًٖٖ 

ذّا يٌِب فٕ اإلػايبح يوِٖى يً اهؿيبء فلبيّا تبهنخبتج يٌِب فٕ اهكضف األّؼتٖج ّخضغ
فلبى , ؼفًّا فٕ ُػٍ اهؼؿّى يػنؼث اهٓ األؽُؼ فٕ يكؼ األّؼتٖج ّتًغًٖ ّضخٓ خخٌٖل أنذؼ 

اهكضٖفج ث إٖبُب تخؽيى ضيوج يبهيٖج هوؼغ يوٓ خوم شاهفٖظ نٌنبّٔ تنل ضنبٖج اهيكبف
 .اهيغيّؼث 

ٖوج اهكًق اهخٕ اليٕ اهيضخلً ّنبٌح يذل ّؾؾإؿخلنتح ُػٍ اهضنبٖج إُخيبى اهفبؼو اإل 
.. عؼسح اهيهبُؼاح اهًبؼيج اهخٕ يبح فِٖب يً يبح ّسؼش يً سؼش .. أضغذح اإلٌفسبؼ 

ّنل ػهم هٖؾ تئخسبٍ اهؿتة .. ّّكًح فِٖب ضؼائق نذٖؼث , ّغيؼح فِٖب يتبٌٕ يغٖغث 
.. يؼٖنٖج ّؿٖبؿخِب مغ اهيؿويًٖ األكوٕ اهػٔ أغْ اهٓ اإلضخلبً ُّّ اهّالٖبح اهيخضغث األ

ُّػا أتؿن أٌّاو ... يغغ فٕ األؿتّو  100مغ كضٖفج يغيّؼث ال خٌفؼ أنذؼ يً ّإٌيب 
 فِل أٌخى ّايًّ هػهم أِٖب اهيؿويًّ ؟؟ , كٖبغث ّخّسَٖ اهؼأٔ أذٌبء األؽيبح 

غ هؼاأهٖؾ األفمل هم ّأليج اهيؿويًٖ يً خؼؤؾ ضيوج .. ّتًغًٖ خًبل ٖب فٖظ نٌنبّٔ 
أً خخؽيى ضيوج هخٌهٖف نخة اهخؼاد اإلؿاليٕ ييب يوق .. يوٓ اهؼؿّيبح اهيؿٖئج هوٌتٕ 

ّاإلٖضبء اهسٌؿٕ فِػا هٖؾ تِب يً خؼُبح ؟ إػا نبً يضيغ ّٖكى تبهضؿٖج ّاهفِّاٌٖج 
ّهنً تؿتة اهفلِبء األسالء اهػًٖ ال ٖؼًّ فٕ اهؽّار إال .. تؿتة ؽّاسبخَ اهنذٖؼث 

أال خؿٕء ُل خسغ اهؼؿّيبح يؿٖئج هوٌتٕ ؟ نٖة .. الخِب ّأّمبيِبّٖخفًٌٌّ ضباهيمبسًج 
ّأٌَ نبً ٖنّف .. هوٌتٕ ضنبٖج اهيعتّل اهػٔ ؼّْ أً يضيغ هَ كّث سيبو ذالذًٖ ؼسل 

( اهتعبؼٔ كضٖص ) يوٓ ٌؿبئَ اهخؿى فٕ ؿبيج ّاضغث ؟ ّاهؼّاٖج يػنّؼث فٕ نخبة يٌّاٌَ 
اهخٕ ٖؿخضق ؼاِّٖب إضبهخَ اهٓ هسٌج أنتبء  أٔ كضٖص فٕ ُػٍ اهؼّاٖج اهؿّتؼ فٖبغؼا.. 

 ألٌِب ؼّاٖج يعخوج ال خكغؼ إال يً يبسؽ سٌؿًٖب.. يؼال يلوٖج أأيؼال تّهٖج ّخٌبؿوٖج ّ
 . ّ ؿٌغُب أّ يكغؼُب أّيِيب نبً أكوِب .. أّ يسًٌّ 



فويبػا خمضنًّ اهٌبؾ يوَٖ ّيوٌٖب تيٌضَ يذل ُػٍ اهكفبح ( ّيب يضيغ إال ؼسل يذونى ) 
ؿٌج يً إيؼأث خنتؼٍ يب  25اػتج ؟ هّ نبً يضيغ تِػٍ اهضؿٖج اهًبهٖج هيب خؽّر ُّّ إتً اهم

, يَ ألٌِب يؼمح يوٓ أتَٖ يتغ اهلل هوؽّار يٌِب أّنبغح خنًّ .. ؿٌج  25اهٓ  15تًٖ 
ّنبٌح ُٕ فٕ ضغّغ  48نبً ُّ تًيؼ عغٖسج ضًٖ يبخح . هنً يتغ اهلل فّمل يوِٖب آيٌج 

 48_  25) نٖف إضخيل ُػا اهفِّإٌ اهػٔ خخضغذًّ يٌَ أً ٖفٌٕ ؽُؼث ييؼٍ .. اهؿتًًٖ 
ؼسل ؟    30فٕ ضمً إيؼأث يسّؽ ؟ ال تل نٖف إضخيوخَ ُٕ ّضغُب ُّّ تلّث سيبو ( 

 .فال يلل هَ .. فئً يلل .. ضغد اهًبكل تيب ال ًٖلل 

سيبو اهؼسل اهًبغٔ ؟ ّنٖف كؼؼ اً ( كّث ) كبؾ اهؼأّ اهِيبى  تأٔ أيٖخؼ أّ فّهخيٖخؼ
إتً اهٌتٕ ؟ ّهيبػا تًغ أً إكتص  31أّ  29ّهٖؾ  30ؼسل ؟ ّهيبػا  30يضيغ ٖيوم كّث 

ٌؽل يوَٖ ّضٕ اهٌتّث أى ّضٕ اهفضّهج ؟؟ ضتًب أأكتص تِػٍ اهفضّهج ؟ ُل ستؼٖل األيًٖ  48
هنٌٕ أتخغٕ فمص ؽٖف نالى اهؼّاث ّاهيفخًٖ .. ؿبءث هَ ال أؼٖغ اإل.. ّنؼايج ّخلغٖؿًب هوٌتٕ 

ضخٓ كٖل .. فِؤالء ضفّا خؼاذٌب تبألنبػٖة ّأضوّا هٌب ضخٓ يب ٖضؼيَ اهغًٖ تنويبح كؼٖضج 
ّهٌخؼم نالى كغبؼ , أٔ عؼر يً اإلؿالى (( يً نوة اهؼعكج فلغ خؽٌغق )) فٕ نل ػهم 

اهفبفًٕ ّ, تً ضٌتل ٖسٖؽ اإلؿخيٌبء  فأضيغ: اهؼّاث ٌٌّهؼ اهٓ أكضبة اهيػاُة اهنتؼْ 
ََّيب اْهَعِيُؼ )) ُّػا مغ كّهَ خًبهٓ ٖسٖؽ اهيؼاٌُج يٌغ هًة اهفنؼٌز  ٌُّا ِإ ًَ آَي َِب اهَِّػٖ ُّ َٖب َأ
َّاْهَأِؽالُى ِؼِسٌؾ ٌَْكبُة  َّاْهَأ ِِٖؿُؼ  فٕ تًل اهضبالح ( اهوّان ) ّاهيبهنٕ ٖتٖص اهفلبش ,  (( َّاْهَي

ّأتّ ضٌٖفج ٖسٖؽ فؼة اهعيؼ , ٔ اهلؼأً اهنؼٖى خضؼى ػهم أفغ اهخضؼٖى ّيٌغنى ؿّؼث هّن ف
ّاهفًٖج ٖسٖؽًّ , تٌٖيب ٌسغ اهلؼآً كغ يًٌِب يوٓ يؼاضل ذى ضؼيِب فٕ تًل اهضبالح 

فٕ نل ؽيبً ّينبً إال فٕ  ثهنٌِب يضؼىُّّ غيبؼث غٌٖٖج يّسّغث فٕ اإلؿالى ؽّار اهيخًج 
نل ُػٍ اإلتبضبح سًوح . ّكغ ضؼيِب اهٌتٕ يوٓ اهيؿويًٖ تًغ غؽّث عٖتؼ  ضبالح عبكج سغًا

اهيؿويًٖ فٕ ؽيبٌِى األّل ٖخٌغؼًّ يوٓ خوم اهفخبّْ تأتٖبح يً اهفًؼ خٌؿة اهٓ اهفبيؼ 
 : أتٕ اهًالء اهيًؼٔ خلّل 

 اهوًة تبهفنؼٌز غٖؼ ضؼاِى اهفبفًٕ يً األئيج كبئل

 ؼّٔ يً األضنبِىفٕ نل يب ٔ ّأتّ ضٌٖفج كبل ُّّ يكغق

ًّ يً األٖبى فؼة اهيذود ّاهيؼتى سبئؽ  فبفؼة يوٓ ي



 ّتػام ٖؿخغٌٓ يً األؼضبى ّاهضتؼ أضيغ ضل سوغ ييٖؼث

 فٕ تنً سبؼٖج ّهِِؼ غالى خنؼيًب شّأتبش يبهم اهفلب

 ّأؼْ اهؼّافل كغ أسبؽّا يخًج تبهلّل ال تبهًلغ ّاإلتؼاى 

  تلّل إيبى فٕ نل يؿأهج فبفؼة ّهن ّاؽً ّكبيؼ ّاضخسز

نٖف ٌخكؼف ؟ ّؼغٔ يوٓ ػهم أً .. أيبى نل ُػا اهنى يً اهفخبّْ : كغ ٖؿأل ؿبئل 
اإلٌؿبً إػا أؼاغ اإلهخؽاى ضلًب فتفنؼخَ اهؿوٖيج ٖؿخنٖى أً ًٖؼف أًٖ ٖلى اهضق ّهػهم كبل 

( ٖوًة ) أيب إػا نبً اهؿبئل ٖؼٖغ أً ((  فح كوتم ّإً أفخبم اهٌبؾ ّأفَخّمإؿح)) يضيغ 
ًّ ؿٌجيوٓ نل يً .. ّهًٌج اهلل .. اهفخبّٔ إعخبؼّا يٌِب يب خفبؤًّ ( خّة خًٖ ) فوغٖنى   ؿ
  .يوَٖ ّؽؼُب ّّؽؼ يً ييل تِب اهٓ ّٖى اهلٖبيج .. ّإً فبء اهلل , ؿٖئج 

   


