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جميع حلىق املؤلف محفىظـت لذي داس الكخب الىطىيت واملكخباث بىصاسة 

خ:( 999/2012) الثلافت سكـم  .م02/10/2012 -هـ  22/01/1110 بخـاٍس

ىه أو حسجيلـش أي جضء من هزا الكــــىص وشـــوال ًج ت، ــت وظيلــه بأًـــــخاب، أو جخٍض

شه أو جشجمخه دون مىافلت خطيت معبلت من املؤلف، ومن ًخالف  أو جصٍى

  ٌ  عشض هفعه للمعاءلت اللاهىهيت أمام اللضاء.رلك 

 

 ٔالتٕظٖعزاض الٍدبٛ لمطباعٛ ٔالٍؿط 
 
 

ٗٛـــل ٔاملطاجعــالتٍػ 
 محمـد رفيـق عطـاهللا   

 محمـىد وليــد جـــبر  
 

 ٗالفــــي الػـتضى 
 جهاد حسام الديه المدهىن   
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مَا ا لَّإِ مْهُفَالَخَ هْمَ مْهُزُّضُال يََ يهَزِاهِقَ مْهِوِّدُعَلِ قِّى احلَلَعَ يهَزِاهِي ظَتِمَّأُ هْمِ ةٌفَائِطَ الُزَال تََ "

 ،"كَلِذَكَ مْهُوَ اهللِ زُمْأَ مْهُيَتِأْى يَتَّحَ ةِلَكَاألَ هَيْبَ اءِوَاإلِكَ مْهُوَ اءٍوَأْلَ هْمِ مْهُابَصَأَ

 ". سِدِقْاملَ تِيْبَ افِنَكْأَوَ سِدِقْاملَ تِيْبَ: "بِالَ؟ قَمْهُ هَيْأَ! وَاهللِ ىلَسُا رَىا: يَالُقَ
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 لٕحٛ ؾطف ٔقاٟىٛ خمٕز
 

خ  مىطلت إلاكامت اظم الشهيذ م  الاظدشهادجاٍس

ذ ؤبى ه٣ُــــــــغةؤخمض مدمــــــــــض   .1  15/02/1990 مسُـــــــــم ٞع

 03/05/1991 مسُـــــــم ظبالُا ٚؿان مهبــــــاح ؤبى هضي  .2

 08/05/1992 مسُـم الىهحراث َـــاع١ ٖبض الٟخـــاح صزان  .3

 24/05/1992 مسُم الىهحراث ًاؾــغ خمـــــاص الخؿىـــاث  .4

 24/05/1992 ٚـــــــؼة الضعط مـــغوان ٞــــغط الؼاًـــــٜـ  .5

 24/05/1992 مسـُــم اإلاٛاػي  مدمـــض خؿــــً ٢ىضًـــــــل  .6

 15/07/1992 زاهُــىهــــــــ ًاؾـــــغ ؤخمــض الىمغوَــي  .7

 30/10/1992 زاهُــىهــــــــ هكـــام خؿىـــــي ٖامـــــغ  .8

ـــا ؤخمـــــض   .9  20/04/1993 ٚؼة الخٟــــــاح الكىعبجيػ٦ٍغ

خــــىن  ٖمــــاص ميؿـــــي ههــاع  .10  08/05/1993 ٚؼة الٍؼ

 08/05/1993 ٚؼة الخٟـــــــاح ؤبــــى اللبــً ؤخمض خؿُــــً  .11

 08/05/1993 ٚؼة الخٟـــــــاح اللبــً ؤبـــىؤخمض ؤهـــــىع   .12

 08/05/1993 ظبالُامسُـــــم  خؿـــــً ببغاهُـــم خمىصة  .13

 08/05/1993 بُــــذ الهُــــا بؿــام مدمــــــض ال٨ــــــغص  .14

ــــــــــــــــذ ٖاقـــــــــــىع ًىوـ ببغاهُـــــم   .15  30/05/1993 ٞع

 27/06/1993 زاهُــىهــــــــ مدمــــض بؾماُٖـــل نُام  .16

 27/06/1993 زاهُــىهــــــــ ظمُـــل ببغاهُــــــم واصي  .17

 01/07/1993 مسُـــــم ظبالُا مدمــــض ؤخمــــض الهىـــضي  .18

 12/09/1993 ٚــــــؼة الضعط ؤًمـــً نــــالح ُٖا للا  .19

 24/09/1993 ئمسُــم الكاَ الىجــــــاع ٖىى بهـــــاء الضًـً  .20

 26/09/1993 ٚؼة الغيـــىان ؤقــــــٝغ بكـحر مهـــضي  .21

ج الؿُــضمىؾــــى ظاؾـــغ   .22  03/10/1993 مسُـــــم البًر
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خ  مىطلت إلاكامت اظم الشهيذ م  الاظدشهادجاٍس

ىاوي   .23 ج خامـــض ؾالــــم ال٣ٍغ  03/10/1993 مسُـــــم البًر

 24/11/1993 مسُــــــم ظبالُا ٖمـــاص خؿــــً ٣ٖـــــــل  .24

 14/12/1993 ٚـؼة الخٟــــاح ؤؾامـــت خمضي خمُـــــــض  .25

 24/01/1994 زاهُــىهــــــــ ٖبض الغخمــً خمـــــــضان  .26

 08/03/1994 زاهُــىهــــــــ ببغاهُم زلُــل ؾالمــــــت  .27

 27/03/1994 زاهُــىهــــــــ مدمض مهُٟــى قهــىان  .28

 17/03/1994 زاهُــىهــــــــ َه مدمــض ؤبى مؿامــــذ  .29

 23/05/1994 زاهُــىهــــــــ ٖهٟــــــــــىع  ببغاهُم ظهـــــــاص  .30

 09/10/1994 ٚــــؼة الـــضعط ٖبـــــــاؽخؿً مدمىص   .31

 09/10/1994 مهــــغ الٗغبُت ٖهام مهىا الجىهـــــغي   .32

 14/10/1994 ٚؼة الغيـــىان نالح ظاص للا ظـاص للا  .33

 25/12/1994 زاهُــىهــــــــ ؤًمً ٧امل عايــــــــــــي  .34

 02/04/1995 ٚــــؼة الغمـــا٫ ٦ما٫ بؾماُٖل ٦دُـــــــل  .35

 02/04/1995 ئٚـؼة الكاَـــ خاجم خؿً خؿـــــــــــان  .36

 02/04/1995 ٚؼة الغيـــىان الضٖـــــــــــــــــــ ؤخمض ؾُٗض  .37

 09/04/1995 ئٚؼة الكاَـــ ٖماص مدمىص ؤبى ؤمىهــت  .38

ت ؤخمض عو٢ـــــــــت  .39  25/06/1995 زاهُــىهــــــــ مٗاٍو

  1995ؾبخمبر  الغيـــىان ٚؼة ببغاهُم زلُل الىٟـــــــــاع  .40

 05/01/1996 هابلـــ -عاٞاث  ًديى ٖبض الل٠ُُ ُٖاف  .41
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ـت ؤخمـض ؾُٗض عو٢ـت )ؤبى ٖبُـضة(  202 ........................................................... الكهُض مٗاٍو

 211 ................................................ الكهُض َاع١ ٖبض الٟخاح خؿـً صزـــان )ؤبى خظًٟـت(

 222 ....................................................... الكهُض ًـاؾـغ خمــاص ٖلُــان الخؿىــاث )ؤبـى َــاع١(
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 312 ............................................. الضًً ٖـىى بؾماُٖـل الىجـاع )ؤبى ٖـىى( ءالكهُض بها
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 تكسٖي
ٖاقذ الشىعة الٟلؿُُيُت مدُاث مٟهلُت ؤلهبذ ٖىٟىان الكٗب الٟلؿُُني، 

 لضًمىمت الىًا٫ الٟلؿُُني اإلامخض ٖبر ج٣لباث اإلاغاخل الهٗبت وال٣اؾُت.
 
 و٧اهذ و٢ىصا

الشالر ألازحرة ٖاقذ مالخم هؼا٫ وجدضًاث ظمت،  الشىعة الٟلؿُُيُت في ٣ٖىصها

وفي اإلا٣ابل ه٣لذ الشىعة بلى مغاخل مخ٣ضمت بك٩ل مدؿإع ظٗلذ منها ؤ٣ًىهت للىًا٫ 

ا في ؤطهان ألاخغاع في 
 
ا عاسس ضث ٢ًُت ٞلؿُحن ٖىىاه  الٗالمي يض الاخخال٫ والٓلم، ٚو

 هٓحرها.الٗالم بإؾغه للهمىص والشباث والابضإ والخطخُت التي ٖؼ 

ت  غ والٗىصة لٟلؿُحن ٖبر قتى اإلاغاخل في ال٣لب مً هظه الغمٍؼ و٧ان قهضاء الخدٍغ

ألاهمىطط، وظىهغ هظه اإلاغخلت ٧ان بكهضاء ال٣ؿام الظًً زايىا مالخم الجزا٫ الٗؿ٨غي 

الث ظغاثمه وزانت الُلُٗت ألاولى منهم والظًً مشلىا و٢ىص اإلاغخلت  وؤطا٢ىا الاخخال٫ ٍو

 ٣ًضم مىا٦ب الكهضاء اإلاؿخٗغة، وا
 
 بلى ؤن ًهبذ ال٣ؿام ظِكا

 
لتي حٗاْمذ ونىال

ىمي، ول٨ىه في اإلا٣ابل ًد٤٣ مٗاصلت ظضًضة في بًالم الٗضو " إِنْ تَكُىوُىا بك٩ل مًُغص ٍو

 .(104)اليؿاء: " وَتَزْجُىنَ مِهَ اللَّهِ مَا ال يَزْجُىنَ تَأْلَمُىنَ فَئِوَّهُمْ يَأْلَمُىنَ كَمَا تَأْلَمُىنَ

مىا ؤهه الجِل الظي  و٧ان زُاب قهضاء ال٣ؿام اإلاخٗاْم: ًا ؤحها ال ٣ًهغ... ٖػ

مت بلى جبضًل  ىاوجا٢ذ ؤعواخ ؤظؿامىاا ىبٗض ؤن ؾغظ ٢هغها٦م .. خُاة الظلت بدُاة ٦ٍغ

وهضاء الخ٤ لِـ ٌؿ٨خه  ن٣ٟاث جهُٟت،وهاع الشإع لِـ ًُٟئها ٨ُم خغام ٖلؤعيىا 

ىصجىا با١...  ٞد٣ىاوا٢٘،   ..خخمُتٖو

ُل ألاو٫ مً قهضاء ٦خاثب ال٣ؿام  هظا ال٨خاب ًجم٘ ٧ى٦بت هىعاهُت مً الٖغ

٤ الجهاص في  الظًً خملىا الغاًت في مغخلت الٛغبت، وزايىا ٚماع اإلاٗاع٥، وق٣ىا ٍَغ

 مغخلت الٗؿغة. 
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ؿُغ ؾحرتهم الُٗغة بإؾلىب ؤصبي ظظاب ألار ص. ؤبى مهٗب، الظي ٖاٌل هظه  ٌه

ؤلؿىت ؤصخابها، وؤٖاص نُاٚتها ٢ُٗت ؤصبُت، ٞبضث ؾحرة الكهُض اإلاغخلت وصوجها مً 

ٗاه٤ الؿماء.
ه
 مٗؼوٞت مىٟهلت ل٣امت ح

جىز٤ُ ؾحرة ومؿحرة قهضاء ال٣ؿام عنُض ؤمحن لكٗب البُىالث الظي ٖاه٤ 

غ  ا هدى الخدٍغ ضم 
ه
خىن، وؤ٢ؿم الٗهض والُمحن للمط ي ٢ ٞلؿُحن واوٛغؽ ٞيها ٦إشجاع الٍؼ

 اث وجؼاًضث مىا٦ب الكهضاء ٖبر قتى اإلاغاخل.مهما حٗاْمذ الخطخُ

الخدُت الُٗغة ألعواح قهضاء ال٣ؿام ٖكا١ السلىص، و٧اٞت قهضاء قٗبىا وخغ٦خىا 

 و٦خاثبىا.

 ً والك٨غ بلى ألار الخبِب ص. ؤبى مهٗب، ول٩ل مً ؾاهم في الخىز٤ُ والخضٍو

اًت لهظه اإلاٗؼوٞت ألاصبُت الجمُلت ٞجؼا٦م للا ٧ل زحر.  والٖغ

 إمساعٗن عبس الػالً ٍِٗٛز. 

 محاؽ –ضٟٗؼ حطنٛ املكأوٛ اإلغالوٗٛ 
 م.2019ٚؼة في الغاب٘ ٖكغ مً ًىاًغ 
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 اجملس الصٙ صٍعٕٓ
 

 ٚومخىٛ الضرب -1

ـــي الُــــىم ) ةي خـي الهـبر ـٞ ( 21 -)اإلاجاهــــض/ ٖالء ال٨غصي زغط  ،(م2/4/1988ٞو

 حهاظم بالؿالح ألابٌُ 
 
مجاهض ـي طل٪ )الـوقاع٦ه ٞ ،مسابغاثـمً عظا٫ ال زماهُتٖاما

زيُـــــً مـــــً امجاهــــضون مً ٢خل ـ٢ض جم٨ــً الو  ،مجاهض ظمُل ال٨غصي(ـؤخمض ال٨غصي وال

ً بجغوح مسخلٟت واؾدكهــــــض الشالزت ،الههُىهُتمسابغاث ـعظا٫ ال  .وؤنابىا ازىحن آزٍغ

 عىمٗٛ غجَ غـعٚ املطنعٙ -2

 )للا ؤ٦بر( 17 -مجاهض )ًاؾغ مدمىص السىاظـت ـال
 
( هاجٟا

 
ًضزل البىابت ألاولى  ،ٖاما

ًـللسجً وال ت البر١ ٣ًبٌ ًاؾغ ٖلى ؾ٨ُىه ،مٗضة الؾخ٣با٫ الؼاثٍغ ٛمضها في  ،وبؿٖغ َو

خ٣ضم ال ،ٞهىي ظشت هامضة ،ؤزغي في ْهغه ًدبٗها بُٗىتزم  ،عؤؽ الًابِ مجاهض هدى ـٍو

ً ٌٛمض ٞيهما ؾ٨ُى  ،نىب الـمجاهض اهُل٣ذ الغناناث الههُىهُتٞ ،هيابُحن آزٍغ

 .وؤنابخه بجغاح بلُٛت
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 عىمٗٛ اهلجطٚ الٍبٕٖٛ -3

ٟـــــت ٞـي ،م11/8/1988ًـــىم ألاخـــــض  ت الكٍغ ت  ،ط٦غي الهجـــــغة الىبٍى ٢امذ مجمٖى

م٩ىهت مً ؤعبٗت ؤبُا٫ مً ؤبىاء خغ٦ت خماؽ بمهاظمت مٗؿ٨غ للجُـــــل الههُىوي في 

ت هابلـ بالؼظاظاث الخاع٢ــــت واختر٢ذ زالر  ،ٞإنابىا ازيُـــــً مً ظىىص الٗضو ،مغ٦ؼ قَغ

 .مجاهضون لـو٢ض اوسخب ا ،مٗؿ٨غـي الـزُام ٞ

 عىمٗٛ املػتٕطٍٛ العضاعٗٛ -4

( هدى  22 -ؤخمض خؿحن ٖبض للا بكـــاعاث )مجاهـــض ـال اهُل٤ ابً خماؽ
 
ٖاما

ىت الؼعاُٖت الُـال ي الؿاب٘ ـمؿمــاة " مُدؿٗــا " ٞـي ٚىع ألاعصن والـهىصًت الىا٢ٗـــت ٞـمؿخَى

ً الشاوي )ؤ٦خىبغ(  وبضؤ بًُٗ الخاعؽ وهى  ،مجاهض ؾ٨ُىهـؤزغط الو ، م1988مً حكٍغ

 -بلى ؤن ؾ٣ِ الغ٢ُـب ؤو٫ )صًُٟض صاهُئُلي  ،ال بله بال للا(للا ؤ٦بر وهلل الخمض، )ًهُذ : 

( ظشت هامضة 28
 
ىحن لـوهىا اهدبه ؤخض ال ،ٖاما ب مضٞٗه الغقاف ٞهى   ،ما ًدضرـمؿخَى

 .ٞاؾدكهض ٖلى الٟىع  ،وؤَل٤ ٖلُه الىاع ،مجاهضـهدى ال

 عىمٗــــٛ االٌتكــاً -5

مجاهض )خمضان خؿحن ـزغط ابً خماؽ ال م13/12/1988ي ًىم الشالزاء ـٞو

ٜ)مجغم ـاٖتريه ال ما بنو  ،الىجاع( مجاهض بٗهاه ٖلى عؤؽ اإلاجغم ـها٫ الـختى اه (بحٌر

  ،مجغم ٖلى ألاعىـختى ؾ٣ِ ال
 
 ٦بحرا

 
وهكم عؤؽ اإلاؿخىًَ  ،ٞالخ٣ِ )خمضان( حجغا

)ٜ مجاهض الغقاف الظي ٧ان ًدمله ـال ٚخىموا ،مؿلمحن مً قغهـٞإعاح ال ،)٣ٌٗىب بحٌر

خُض  ،مى٣ُتـالتي ٧اهذ جمغ في جل٪ ال الههُىويو٦مً إلخضي صوعٍاث الجِل  ،اإلاجغم

 ما بدىػجه مً ـمٞاظإها ال
 
ا ً ،زحرةطجاهض مٟٚغ  ،٣ٞخل ؤخض الجىىص وظغح ازىحن آزٍغ

مجاهض )خمضان الىجاع( بنابت ٢اجلت بزغ بَال١ الىاع ٖلُه مً ب٣ُت ٖىانغ ـو٢ض ؤنِب ال

 .الضوعٍت
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 عىمٗٛ خطف اجلٍسٖني -6

ت )ـ٢امذ ال ُب )آفي ي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام بس٠ُ الغ٢ـ( 101ٞمجمٖى

ه ٞ ؾؿبىعجاؽ( صازل الٗم٤  ي مى٣ُت )ظىلـ( ٢غب مٟتر١ َغ١ هضايـؤزىاء و٢ٞى

ضه مً ؾالخه  ،م1989في الؿاب٘ ٖكغ مً قباٍ )ٞبراًغ(  الههُىوي وبٗض ؤن جم ججٍغ

ؤو٫ ٖملُت ًخم  هظه خُض ٧اهذ ،جهُٟخه والخسلو مً ظشخه ذجم   ،وؤوعا٢ه الغؾمُت

ه صون ئ وبزٟا ،الههُىويها ازخُاٝ ظىضي ب٩امل ؾالخه الصسص ي مً صازل الٗم٤ ـُٞ

 ،و٢بل ؤن ٤ًُٟ الٗضو مً هى٫ الهضمت ،ؤن ًخم٨ـــــً الٗضو الٛاقـــم مً الٗشىع ٖلُه

تـ٢امذ ال ً  ي ـبس٠ُ الجىضي )بًالن ؾٗضون( ٞ هٟؿها مجمٖى اع )ماًى( الشالض مً ؤ

ت ألامىُت الههُىهُت ٦خدض   م1989 وبٗض ٖملُـــاث الخٟخِل والبدض التي  ،ظضًض للىٍٓغ

ٖثر ٖلى ظشت الغ٢ُب )آفي ؾؿبىعجاؽ( صون  ،ظىض لها الٗضو آالٝ الجىىص و٢هاص ي ألازغ

٣ل و٢ض اٖخه  ،مً الٗشىع ٖلى ظشت )بًالن ؾٗضون( م1996ؤن ًخم٨ً الٗضو وختى ٖام 

 اثض زلُت الس٠ُ اإلاجاهض )مدمض قغاجدت(.٢

 عىمٗٛ ؾّساٞ وػجس الطضٕاُ -7

 ٖلى مجـــــــؼعة مسجـــــض الغيىان ب٣ُـــــإ ٚؼة ًىم عص  
 
مجاهض ـ٢ام ال ،م18/3/1989ا

غط  ( باؾخضعاط صوعٍت عاظلت مً خغؽ الخضوص  26 -)َال٫ ؾلُم ألٖا
 
بلى  الههُىويٖاما

مجز٫ ـما ا٢خدم ؤخض الجىىص الـول ،ي الُىم الخالــــــيـعظمهــــــــم بالدجاعة ٞمىاػ٫ بٗض ؤن ـؤخض ال

 
 
ىضما صزل الجىــــــضي الشاوي جل٣ى هى آلازغ َٗىاث  ،جل٣ى َٗىــــــت بؿ٨حن ؤعصجه ٢خُـــــال ٖو

ول٨ىـــــه جل٣ى ٖضة َٗىاث في نـــــضعه ٚحر ؤجها لم ج٨ً  ،ٞضزل ظىضي زالض لىجضجه ،٢اجلت

مجاهض الظي ؤنِب بغنانخحن ٢اجلخُـــً في ـخم٨ً مً بَال١ الىاع ٖلى الٞ ،اُٞت ل٣خله٧

 .اؾدكهض ٖلى الٟىع  ،عؤؾه ونضعه
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 (405حمألٛ قمب احلافمٛ ) -8

( ٖملُاجه باؾخضعاط ؤخض  26 -ابخضؤ ابً خماؽ اإلاجاهض )ؤخمض خؿحن ق٨غي 
 
ٖاما

 بمُغ٢تخُض يغبه ٖلى عؤؾه ٖضة يغباث  ،ي جل ؤبِبـظىىص الٗضو بلى م٩ان مىٗـــــــؼ٫ ٞ

و٧ان طل٪  ،وؾ٨ب ٖلى ظشخه ٖــــــضة ؤ٦ُاؽ مً ألاؾمىذ ،ؤل٣اه في بئرزم )ؤػمُل( ٣ٞخله 

م جىظه اإلاجاهض بلى مدُــــت الخاٞالث 9/9/1989ي ـي الُـــــىم الخالـٞو ،م8/9/1989ًىم 

ت ٞـال ا٢تربذ الخاٞلت مً مىدــــــضع  ما بنو  ،(405ي الخاٞلت )ـوع٦ب ٞ ،ي جل ؤبِبـمغ٦ٍؼ

٤ جل ؤبِب  وهاظم ؾاث٤  ،مجاهض ؾ٨ُىــــــهـال ال٣ضؽ ختى اؾخل   -سخ٤ُ ٖلــــــى ٍَغ

ٗىه ٖضة َٗىاث ٞ ،الخاٞلت   ـَو
 صٞ٘ ي البًُ والظعإ م٨ب 

 
 بدمــــــاؽ قضًض مداوال

 
را

وجم٨ً الؿاث٤ الــــظي  ،ٚحر ؤن الغ٧اب جم٨ىىا مً الؿُُــــغة ٖلُـــــه ،مىدضعـالخاٞلت بلى ال

 .٣ًاٝ الخاٞلت ٢بـــــــل ؤن ججزلـــــــــ٤بال٣ُاصة مً  عجلت بةمؿا٥ جمترؽ

 عىمٗٛ الؿٗذ عجمني -9

 إل 
 
 ،الههُىهــــــيخضي صوعٍاث الجِل ههب زالزـــــــت مً مجاهضي الجىاح الٗؿ٨غي ٦مُىا

ماهدؿًرً وههــــــ٠ ًٖ مؿخٗمــــغة "ي مى٢٘ ًبٗض مؿاٞت ٦ُلىمتـمجاهضون ٞـخُض عابِ ال  ،"ٍع

مجاهضون ؾُاعة ظُب ـٞاظإ ال م13/11/1989زىحن ؤلاًىم ي الؿاٖت الؿابٗت مً مؿاء ـٞو

اظلىها بُل٣ـــــاث مباقـــــغة مً عقاقـــــاث ال٨القى٨ـــــــٝى ،نهُىهُت ًـــان اللظ٣ٞه  ،ٖو ن اخل الجىض

وسخاب مجاهـــــــضون مـــًـ الاـؾخسضام ؾالخهمــــا، وجم٨ً الااها ٌؿخ٣الجها صون ؤن ًخم٨ىا مً ٧

 .بؿالم ٢بل ؤن جهــــل حٍٗؼؼاث الجِل الههُىهــــــي

 عىمٗٛ ططٖل خمٗي عػهط الكسٖي -10

وصاهم صوعٍت  ،مجاهض )ؾمحر مهُٟى ألاؾُت( ؾُاعة شخًـ٢اص ابً خماؽ ال

٤ مسُم ٖؿ٨ـــــــغ ال٣ضًم  ،الههُىويعاظلت للجِل  ٧اهذ ج٣ىم بإٖما٫ الضوعٍت ٖلـــــــى ٍَغ

ل ـٞ ــــــت ٦بحرة مـــــً الجىىص ٢بل  ،م1990ي السامـ مــــــً ببٍغ خُض جم٨ــــــً مً صهـ مجمٖى

ٖخ٣اله بزغ بنابخــــــه اؤن جخم٨ً ٢ىاث الاخخـــال٫ التي ٧اهذ مىدكغة ب٨شاٞت خى٫ اإلاسُم مً 
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مالػم ؤو٫ )الُى٨ـ ٞغلُىــــٜ( بجغوح ـو٢ض اٖتٝر الٗضو بةنابت ال ،ُحرة في عظلُهبجغوح ز

 .بجغوح مسخلٟت آزغونفي خحن ؤنِب زالزـــت  ،زُحرة

 عىمٗٛ ح٘ البكعـٛ -11

عج٨بتها ٢ىاث امجؼعة التي ـي الٗغو١ بزغ الـجهاٖض بغ٧ان الًٛب الٟلؿُُني ٞ

  ،م8/10/1990ًىم مباع٥ ـمسجض ألا٢ص ى الـي ؾاخت الـالاخخال٫ ٞ
 
وبٗض زالزت ٖكغ ًىما

غ مجؼعةـمً ال ي حي الب٣ٗت ـٞو ،ابً خماؽ )ٖامغ ؾٗىص ؤبى ؾغخان( خغب الؿ٩ا٦حن، ٞج 

ي  ،ي مضًىت ال٣ضؽـٞ ً وقَغ ٞغ٢ت  مًجم٨ً مً ٢خل زالزت مً الههاًىت )مجىضة ومؿخَى

 بجغوح ،م٩اٞدت ؤلاعهاب(
 
 ام وج ،مجاهض بجغاحـو٢ض ؤنِب ال ،وؤناب عابٗا

ه
 .هٖخ٣ال

 عىمٗٛ صّطٖج الٕقٕز -12

ً ٞـازخاع ال ي قــــإع ٖمان ـمجاهض ابً خماؽ )هُشم ق٤ُٟ ظملت( مدُت البجًز

ً ؤو٫ )ؤ٦خىبغ(  ،بمضًىــــــت هابلـ مجاهض ـختى ٧ان لها )ال ،م1990ٞـــــي الشالزحن مً حكٍغ

و٢ض  ،ًُٞٗ الجىضي الظي ٧ان ًغا٤ٞ الكاخىت َٗىاث ؤوصث بدُاجه ،مغناصـهُشــــــم( بال

ؤَل٣ها الجىىص الههاًىت الظًً  ،نابخه بشالر عناناثبمجاهض هُشم( بزغ ـاؾدكهض )ال

ــــت بال٣غب٧اهىا   .مً م٩ان الٗملُـ

 عىمٗٛ االٌطالقٛ -13

مجاهــض )مغوان الؼاٌٜ( ـوابً خماؽ ال ،مجاهض )ؤقٝغ بٗلىجي(ـم ابً خمـــاؽ النم  

٣ت الخماؾُت مجاهضان ـٞضزل ال ،ؤن ٣ًىما باالخخٟا٫ بظ٦غي اهُال٢ت الخغ٦ت ٖلى الٍُغ

 لؤلإلاىُىم )
 
 م14/12/1990مهىٗا

 
  15 ًسغظا بإ٢ل مً ( بٗض ؤن اج٣ٟا ؤال

 
ول٨ً ظغح  ،٢خُال

ا زالزعج   ـئمٟاظـمجاهض )ؤقٝغ بٗلىجي( الـال ت مً ل باوسخاب البُلحن بٗض ؤن نٖغ

 بالؿ٩ا٦حن مٛخهبحنـالالجىىص 
 
وجدُت  ،جاع٦حن وعاءهما قٗاعاث خماؽ ٖلى الجضعان ،َٗىا

لى بزــــغ هظه الٗملُت ٣ٞـــــضث خ٩ىمت الٗــضو  ،ب٦باع بلى قُش الاهخٟايت ؤخمض ًاؾحن ٖو

 .ـــــض( مجاه1700وقــيذ خملــــــت اٖخ٣ـــــاالث ٦بُـــــغة قملـــــذ ؤ٦ثر مً ) ،نىابهـــــا



 

 
20 

 

 عىمٗٛ نطٖات ٖٕفاه -14

و٢ض ؤٖض  ،( بلى ال٣ضؽتمجاهض )مدمض مهُٟى ؤبى ظاللـنل الو  ،م10/3/1991في 

 ؤله٣ها ٖلى بُىه
 
ا٫ بال٣ضؽ(ـي بخضي مدُاث الخاٞالث ٞـٞو ،ؾ٨ُىا اث ًٞى  ،ي )٦ٍغ

 ،ى م٣خل ؤعبٗت وبنابت السامـ بجغاحـي بلا ؤص  مم   ؛ًَٗ زمؿت مً ؤٞغاص الٗضو بؿ٨ُىه

ؤن الًُٗ  :و٢ا٫ في الخد٤ُ٣ الظي ؤظغي مٗه ،و٢ض جم٨ىذ ؾلُاث الاخخال٫ مً اٖخ٣اله

 .الى٢ذطل٪ ي ـ٧ان )لب٨ُغ( الظي ٧ان ؾحزوع صولت ال٨ُان الههُىوي ٞ

 عىمٗٛ ططٖل عػكالُ -15

ت مً الجىىصـصاهم ال ٧اهىا  ،مجاهض )ظمُل بؾماُٖل الباػ( بؿُاعة ؤظغة مجمٖى

٤ ٖؿ٣الن ٞ في الخاؾ٘ ٖكغ مً جمىػ  وطل٪ ،لخىنُلهم ؛اهخٓاع ؾُاعةي ـ٣ًٟىن ٖلى ٍَغ

 .م1991

ـــــــي( وبنابـــــت ظىضي آزغ بجغوح مسخلٟتخُض  ٠ )هضاٝ صٖع  ،جم٨ً مً ٢خل الٍٗغ

ُٚـــــغ ؤن صوعٍاث الٗضو التي ٢امذ  ،مجاهــــــض الاوسخاب مً م٩ان الٗملُتـو٢ض اؾخُإ ال

 .م٨ىذ مً بل٣اء ال٣بـــــٌ ٖلُــهبٗملُاث بدض وجمكُِ للمى٣ُــــــت ج

 عىمٗــٛ الجــأض -16

ذ ُٞه السُىاث ل٣ٗض ـٞ ضماجمغ ي الى٢ذ الظي حؿاٖع واؾخجابت لىضاءاث  ،مضٍع

٢اص ابً  ،ي ط٦غي )مجؼعة اإلاسجض ألا٢ص ى(ـم٣اومت ٞـخماؽ التي صٖذ للخهُٗض وال

ضان( بخضي ؾُاعاث الى٣ل الههُىهُت هدى )جل ـخماؽ ال ؤبِب( في مجاهض )عاجب ٍػ

ا٢ترب مً مدُت اهخٓاع الخاٞالث ٖلى مشلض )جل هاقىمحر( ختى  ما بنو  ،م11/10/1991

ت ٦بحرة مً ظىىص الجِل  ت ٞاث٣ت هدى مجمٖى ٧اهىا ٣ًٟىن ٖلى  الههُىوياججه بؿٖغ

ؤخض  بوؤنا ،ن منهمح٢خل ازىخُض  ،الههُىويي اهخٓاع خاٞالث الى٣ل الٗام ـمدُت ٞـال

 .بجغوح مسخلٟت ًآزٍغٖكغ 
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 عىمٗــــٛ ؾٗمـــٕ -17

ت )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ًىم ؤلا  م28/10/1991زىحن هاظمذ مجمٖى

ت مً ال ٣هم للمكاع٦تـخاٞلت ٌؿخ٣لها مجمٖى ىحن الههاًىت الظًً ٧اهىا في ٍَغ في  مؿخَى

ضو ـال  خُض ؤنِبذ ،ي جل ؤبِبـالل٩ُىص يض ماجمغ الؿالم ٞ مٓاهغاث التي ؤ٢امها مٍا

ا ؤصي بلى مم   ،٦م قما٫ ال٣ضؽ ٧20اهذ ٖلى بٗض خىالي  و٢ض ،الخاٞلت بناباث مباقغة

ً بجغوح وبناباث مسخلٟت ،م٣خل ازىحن مً ؤٞغاص الٗضو  .وبنابت زمؿت آزٍغ

 عىمٗٛ زٖط البمح -18

ت مً مجاهضي ال٣ؿام بىهب ٦محن ٖىض صًغ البلر ٞ ي الٟاجذ مً ـ٢امذ مجمٖى

ِ  م 1992ًىاًغ  ىاث ٢ُإ ٚؼة )صوعون قىقان( لًاب ىض مغوع ؾُاعجه  ،مً مؿخَى ٖو

بت ٖلى الٟىع،  م٣خلهمما ؤصي بلى  ،ؤَل٤ ؤخض ألابُا٫ الغنام ٖلُه مً مؿاٞت ٢ٍغ

اصع ألابُا٫ ال  .م٩ان ٢بل ونى٫ صوعٍاث الاخخال٫ـٚو

 عىمٗٛ قاٟس الؿططٛ -19

ت الكهضاء( ٞ  إلخضي ـههبذ )مجمٖى
 
 ؾُاعاثي )٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٦مُىا

ت ب٣ُإ ٚؼة ٤ الكُش عجلحن  ،ال٣ُاصة في ظهاػ الكَغ ال٣ُإ في  وؾِٖلى ٍَغ

ت في ٢ُإ ٚؼة ختى مغ   ما بنو  ،م4/5/1992 ث ؾُاعة ال٩ىلىهُل )ًىس ي ؤٞني( ٢اثض الكَغ

و٢ض اٖتٝر  ،مزم اوسخب ألابُا٫ بلى ٢ىاٖضهم بؿال  ،اجهمغ ٖليها الغنام ال٣ؿامي

م ؤن ال٩ىلىهُل ؤنِب بجغوح ٣ِٞ ؛الٗضو بالٗملُت  .ول٨ىه ٖػ

 عىمٗٛ بٗت الِٗا -20
خ٣ا٫ قُش الاهخٟايتـٞ ت الشالشت اٖل خضي ب٢امذ  ،ؤخمض ًاؾحن ي الظ٦غي الؿىٍى

اث ٞـال ٤ بِذ ـمجمٖى ني الٗضو ٖلى )ٍَغ ي )٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بخ٣ٗب ؤخض مؿخَى

ه  ،وؤَل٣ذ ٖلُه الىاع ،م1992آًاع )ماًى( الهُا( في الؿاب٘ ٖكغ مً  مما ؤصي بلى مهٖغ

ت بلى ٢ىاٖضها ؾاإلات ،ٖلى الٟىع  اصث اإلاجمٖى  .ٖو
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 وعطنٛ ح٘ الضربٚ -21

ت ٞضاثُت مــًـ ٦خاج٢امذ م مً ؤبىاء خغ٦ت  ،ثب الكهُــــض ٖؼ الضًً ال٣ؿــاممٖى

الٗكغاث مً ظىىص ذ " بالخهضي الصجإ ل٣ىة ٦بحرة يم  م٣اومت ؤلاؾالمُت "خماؽـال

ي مضًىت ٚؼة ـي الهبرة ٞـي خـٞ ،والىخضاث السانت ،وخغؽ الخضوص ،ظِل الٗضو

والٗضو  ،م(1992آًاع  24ي جمام الؿاٖت الشالشت مً ٞجغ ًىم ألاخض )ـوطل٪ ٞ ،الباؾلت

ــــــاص الكهـــــــــضاء ) ًاؾــــــــغ خمـ ُٞما اعج٣ى بلى الٗال  ،ٖتٝر بهال٥ ؤخض ظىىصه وظغح آزـــغا

 .ومدمـــــــض ٢ىضًــــــل( ،مــغوان الؼاًـــٜ ،الخؿىــــاث

 عىمٗٛ قتن احلاخاً -22

( ٞ 20مجاهض )ؤخمض ببغاهُم الٟلُذ( )ـباث ابً خماؽ ال
 
و٢ض زُِ  ،ي بِخهـٖاما

ىت )٦ٟاعصعوم(  ٞيها ضٖىهم٦ًخب ٖضة وناًا بلى ؤهله  خُض ،ل٣خل خازام مؿخَى

لب منهم ،للشباث ىض الهباح ) ،الؿماح والٟٛغان َو مجاهض ـالاججه م( 27/5/1992ٖو

ىت )٦ٟاعصعوم( ،هدى الكإع الٗام مجغم الخازام ـواهخٓغ هىا٥ ختى زغط ال ،خُض مؿخَى

ىتـمً ال  .و٢ض اٖخ٣ل مجاهضها بزغ بنابخه ،ي ٢لبهـواهُل٤ البُل ٌٛمض ؾ٨ُىه ٞ .مؿخَى

 عىمٗٛ فٍسم الؿططٛ -23

ت مً ٦خاثب الكهُض ٖ ؼ الضًً ال٣ؿام جُل٤ الىاع مً صازل ؾُاعة البُجى مجمٖى

غان  22ي ـٞ ت الاخخال٫ 1992خٍؼ ٣ًٟان ؤمام الٟىض١ الظي  ٧اهام ٖلى ازىحن مً قَغ

 لها في ٚــؼة
 
ت م٣غا  .مما ؤصي بلى م٣خل ؤخضهما وبنابت آلازغ بجغوح زُحرة ،اجسظجه الكَغ

 عىمٗٛ وضٍع ناضلٕ -24

الضًً ال٣ؿام ٣ًخدمىن مهى٘ حٗلُب ؤعبٗت مً مجاهضي ٦خاثب الكهُض ٖؼ 

ي الؿاٖت الشاهُت ـى )٧اعلى( ٖلى م٣غبت مً خاظؼ )هاخل ٖىػ( ٞـمؿم  ـالخمًُاث ال

غان  25والىه٠ مً بٗض ْهغ  ٣ىم زالزت منهم بًُٗ ازىحن مً  ،م1992خٍؼ ٍو

ىحن ختى الـال  .مىثـمؿخَى
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 ،الضًً ال٣ؿامو٢ض ٦خبذ خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(  قٗاعاث ل٨خاثب ٖؼ 

 .ي الاهخساباثـعابحن( بمىاؾبت ٞىػه ٞ إلسخا٢١الذ ٞيها ؤن الٗملُت هضًت م٣ضمت )

 عىمٗٛ اهلجًٕ املػمح عمٜ وٕقعني عػهطٖني -25

 يض مى٢ٗحن 
 
 ملخمُا

 
 اؾدكهاصًا

 
حكً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( هجىما

حن نهُىهُحن ٣ًٗان بلى الٛغب مً مٗؿ٨ـــــغ زان ًىوـ وفي آن واخض مؿاء ًىم  ،ٖؿ٨ٍغ

 م٘ ظىىص الاخخال٫ ،م25/7/1992مىا٤ٞ ـالؿبذ ال
 
 ٖىُٟا

 
 ،زاى ؤبُا٫ ال٨خاثب اقدبا٧ا

ت ـخُض اٖخـــــٝغ عاصًى الٗــضو ٞ ،ص٣ُ٢ت 20اؾخمغ أل٦ثر مً  ت باللٛت الٗبًر ي وكغجــــــه ؤلازباٍع

 .بةنابت زالزت مً ظىىصه بةناباث زُحرة

 عىمٗٛ باب املػاضبٛ -26

ت ـال٢ام  ٢غب  الههُىهُتمجاهض )نالح ٢غاٖحن( بمهاظمت ازىحن مً ؤٞغاص الكَغ

نضعه  يـٞوجم٨ً مً ًَٗ ألاو٫  ،( بؿ٨حن30/7/1992مٛاعبت بمضًىت ال٣ضؽ في )ـباب ال

ه ،ي بُىهـٞو  ٞؿ٣ِ مًغ   ـي زانغجه الُمىىـزم ًَٗ الشاوي ٞ ،مما ؤصي بلى مهٖغ
 
ظا

مجاهض ـم٩ان بةَال١ الغنام ٖلى الـي الـ٣ٞام ظىضي مً خغؽ الخضوص جىاظض ٞ ،بضماثه

  اعج٣ى بلى الٗـال ٞ ،ي عؤؾهـوؤنابه ٞ ،مترـمً مؿاٞت ج٣ل ًٖ ال
 
 .قهُضا

 عىمٗٛ ٔضؾٛ احلهي العػهطٙ -27

ى وعقت بصاعة الخ٨م ـي الضزى٫ بلـ)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( هجخذ ٞ

 ي السلُل ٖبر ـالٗؿ٨غي ٞ
 
مىا٤ٞ ـ٤ ظضاع ال٣اٖضة ٖىض ٞجغ ًىم الؿبذ الحؿل

لب الهمٜـوه ،م1/8/1992 ً ٖو مجاهضون بؿ٨ب جل٪ ـو٢ام ال ،ي جدمل ظالىهاث البجًز

خحنـال زم ٦خبىا  ،قٗلىهماؤ٧اهخا ج٣ٟان صازل الىعقت و  ،مىاص ٖلى ٖغبتي ظُب ٖؿ٨ٍغ

ضًً بلى ٢ىاٖضهم ٖلى ظضاع ال٨غاط اؾم )خماؽ( وعؾمىا قٗاعها ٢بل ؤن ًيسخبىا ٖاث

 .بؿالم
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 عىمٗٛ خطف اجلٍسٙ )ألُٕ نطفات٘( -28

اث )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بازخُاٝ الجىضي  ٢امذ بخضي مجمٖى

ــــــج( وبٗض ؤن ظغ   اوي( ٢غب )مسُــــــم البًر صجه مً لباؾــــه الٗؿ٨غي وناصعث )ؤلىن ٦ٞغ

ــــ٤  ه ٢غبئ وبل٣ا ،ي ع٢بخه وعؤؾــــهـه ٞجم َٗىه  ،هؾالخ   مدُـــــــــت للى٢ىص ٖلى ٍَغ

 .م1992ي الشامً ٖكغ مً ؾبخمبر ـمٗؿ٨غاث الىؾُى ٞـال

 عىمٗٛ التمٛ الفطٌػٗٛ -29

ي ـظىضي ٞ ي  مجاهض )مدمض ٖاٝع بكاعاث( ػ  ـي ٖملُت ٚحر مؿبى٢ت اعجضي الـٞ

بت مً الخلت الٟغوؿُت ،ظِل الاخخال٫ الههُىوي  ،واهُل٤ هدى مدُت اهخٓاع الجىىص ال٣ٍغ

ت ًىظض خُض  لخىُٟظ ٖملُت اؾدكهاصًت مخمحزة في  ؛الههُىهُتم٣غ ال٣ُاصة الٗامت للكَغ

هى ٣ًترب مً الجىىص اؾخى٢ٟه ؤخض يباٍ ن٠ خغؽ الخضوص  وبِىما ،م22/9/1992

 -مجاهض بال ؤن ؤٞٙغ مسؼن مً بىض٢ُت )بم ـٞما ٧ان مً ال ،ُٞه ٖلى ما ًبضو والظي ق٪  

 ٖلى الٟىع  ٞسغ   ،الًابِ( التي ًدملها في هظا 16
 
ٗا زم اقدب٪ م٘ الجىىص الظًً  ،نَغ

ول٨ً ظىىص  ،وبٗض ؤن هٟظث طزحرجه خاو٫ الاوسخاب بؿُاعة ٖابغة ،اخخمىا بالؿىع 

 
 
 .ىىا مً بل٣اء ال٣بٌ ٖلُهالاخخال٫ جم٨

 اإلبطاِٗى٘ يف اخلمٗن املػجسعىمٗٛ  -30
ت قهضاء ألا٢ص ى( مً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ج٣ىص  ٢امذ )مجمٖى

ت الىا٢ٗت بال٣غب مً ٦ه٠ ماقبُال ٖىض  30ؾُاعة باال٢تراب   مً الى٣ُت الٗؿ٨ٍغ
 
مترا

ش ؤلابغاهُمي الكٍغ٠ اإلاسجض  ،مجاهضون ؾُاعتهمـو٢ض ؤو٠٢ ال ،(م25/10/1992) بخاٍع

 بىض٢ُخه ـا ج٣ضم البِىم ،و٢ام ازىان منهم بٗملُت الخغاؾت
 
مجاهض )ٖماص ٣ٖل( خامال

ي بلى م٣خل مما ؤص   ،و٢ام بةَال١ وابل مً الىحران ٖليهم ،الغقاقت باججاه ظىىص الٗضو

ت بدمض للا مً الٗىصة بلى ـو٢ض جم٨ىذ ال ،ؤخض ظىىص الاخخال٫ وظغح آزغ مجمٖى

 .٢ىاٖضها بؿالم
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 عىمٗٛ وعػهط خاُ ٌٖٕؼ -31

م٣امت ٖلى مٗؿ٨غ ـمغا٢بت الـهاظم ه٣اٍ الـال٣ؿام( ج)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً 

ً ؤو٫ )ؤ٦خىبغ(  30ي ـظِل الاخخال٫ ٚغبي زان ًىوـ ٞ ٣ُٞخلىن ؤخض  ،م1993حكٍغ

 -م٩لٟحن بالخغاؾت ٢بل ؤن ًيسخبىا خاملحن مٗهم الكهُض )هكام خؿني ٖامغ ـالجىىص ال

 به   ،ي ٦بضهـؤؾض ٞلؿُحن( الظي ؤنِب بغنانت صمضم ٞ
 

 بجغاخه ه ابال
 
ؾدكهض مخإزغا

 .مؿدكٟـــىـي الـله ٞظغاخُت زال٫ بظغاء ٖملُت 

 عىمٗٛ الػٗاضٚ املفددٛ -32

ــــش   21/11/1992بخاٍع
ه
ُ   ض  ٗ  م )٦خاثــــب ال٣ؿــــــام( ح ســـــت جدمل لىخـت حسجُل ٟص  اعة مه ؾ

تـي )عاماث ؤٞٗا٫ بغماث ٚان( َاعصجـي خـٞو ،نهُىهُت ا مم   ،هم بخضي صوعٍاث الكَغ

 
ه
ي خحن ـٞ ،مجاهضًـــــًـو٢ض جم٨ــــــــً الٗضو مً اٖخ٣ا٫ ازىحن مً ال ،ى جغ٥ الؿُاعةـبل واغ  ايُ

اعةـ٢ام زبراء ال  ظؿُمت بٗضص مً ال ذو٢ض ؤخـــــضز ،مخٟجــــغاث بخٟجُــــغ الؿــُـ
 
مباوي ـؤيغاعا

 .مى٣ُتـي الـالؿ٨ىُت ٞ

 عىمٗٛ الؿٗذ ضضٕاُ -33

اث  ( 504)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بؿُاعة البُجى )ج٣ضمذ بخضي مجمٖى

ش مٗؿ٨غ الجِل الطسم الىا٢٘ ٚغبي الكُش عيىان ـي لـمضزل الكغ٢ـهدى ال بخاٍع

 ؤَل٤ ال 20ومً مؿاٞت  ،(م25/11/1992)
 
با  ج٣ٍغ

 
ض ًٖ ـمترا عنانت  25مجاهضون ما ًٍؼ

ٗت الُل٣اث هدى ظىىص الخغاؾت  .ؤصي بلى م٣خل ؤخضهم مما ،مً بىاص١ ؤوجىماج٨ُُت ؾَغ

 عىمٗٛ الؿجاعٗٛ -34

اث )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بىهب ٦محن لضوعٍت  ٢امذ بخضي مجمٖى

ب مً مى٣ُت بِذ الهُا في  ــــ٤ الٗام ال٣ٍغ نهُىهُت ٧اهذ حؿُــــغ مُمئىـــــت ٖلـــــى الٍُغ

مجاهضًً )ٖماص ـة الا٢تراب الضوعٍت لخ٣ذ بها ؾُاع  ٖىضو  ،م7/12/1992نبُدت ًــــــــــىم 

 وؤن   ،ؤخمض اههُى( ،ظمُل واصي ،٣ٖل
 
مما ؤصي بلى م٣خل ظمُ٘  ،ها بىحران عقاقاتهاـخ  ل
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مً الاوسخاب  مجاهضون ـالو٢ض جم٨ً  ،ي بدغ مً الضماءـع٧ابها الشالزت الظًً ؾبدىا ٞ

 .والٗىصة بلى ٢ىاٖضهم بؿالم

 عىمٗٛ احلأٔظ -35

 ؛ووٞاء  لغوح الكهُض )ٖهام بغاهمت( ،بمىاؾت الظ٦غي الؿاصؾت لخإؾِـ خماؽ

ت قهضاء ألا٢ص ى مً ٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام ي الشاوي ٖكغ ـٞ بٗملُت بُىلُت ٢امذ ؾٍغ

مجاهضون ـؤمُغ ال خُض ،بال٣غب مً مى٣ُت الخاووػ م1992مً ٧اهىن ؤو٫ )صٌؿمبر( 

ِ ن٠ وم٣خل ياب ،مما ؤصي بلى اه٣البها ،الؿُاعة بىابل مً هحران ؤؾلختهم الغقاقت

 .ي خحن ٧اهذ بنابت الجىضي الشالض مخىؾُتـٞ ،وظىضي

 عىمٗٛ الٕفاٞ لمؿٗذ أمحس ٖاغني -36

الم الٗاإلاُت ٞ م ٖلى هبإ 1992ي الشالض ٖكغ مً صٌؿمبر ٖام ـاؾد٣ُٓذ وؾاثل ؤلٖا

ي مضًىت ـٖملُت ؤؾغ ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام للغ٢ُب ؤو٫ )وؿُم َىلُضاهى( ٞ

ي ـمجاهض ؤخمض ًاؾحن ٞـباإلٞغاط الٟىعي ًٖ الكُش الَالبذ الاخخال٫ الههُىوي و  ،اللض

الخابٗت ل٨خاثب وخضصث الىخضة السانت  ،الههُىويَال١ ؾغاح يابِ اله٠ بم٣ابل 

 ؤ٢ص ى لخلبُت الال٣ؿام 
 
ضا مُالب الٗاصلت ـالؿاٖت الخاؾٗت مً مؿاء طل٪ الُىم مٖى

 ؾٝى ج٣ىم ال٨خاثب  مى٣ُُتـوال
 

ً   بال ؤن )عابحن(ٞما ٧ان مً  ،ب٣خلهوبال  خكض ٢ىاجه وق

ىض  ي يىء طل٪ـٞوٞـي نٟىٝ الـمىاَىحن،  خملت جٟخِل واٖخ٣االث مهلت ـهتهاء الاٖو

وجم الٗشىع ٖلى ظشت  ،٨خاثب ال٣ؿام تهضًضهاالخابٗت لمدضصة هٟظث الىخضة السانت ـال

٤ ال٣ضؽ  (َىلُضاهىا) دا -بٗض ًىمحن ٖلى ٍَغ ٟ   ،ؤٍع  و٢ض ه
 
  ظث الٗملُت

ه
 .ال٣ضؽ( )زلُت

 الؿاباك( -)اخرتام جّاظ األوَ الضٌّٕٗ٘  ــس متٗي العسٌاٌ٘عىمٗـٛ الؿّٗ -37

عصث خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ب٩ل ٢ىة وخؼم ٖلى ٢غاع ؤلابٗاص الٓالم 

خُـــض ٢امذ بخىظُـــه يغبت مىظٗت لجهاػ  ،( مً ؤبىاء خغ٦ت )خماؽ(400بد٤ ؤ٦ثر مً )

م٩لٟحن بمالخ٣ت ؤؾىص ـوانُُاص ؤخض يباٍ مسابغاجه ال ،هُىوي )الكابا٥(ألامً اله



 

 
27 

 

غ وجهُٟخـهممٛـال٨خاثب ال ت الكُش جمُم الٗضهاويبط جم ،اٍو )٦خاثب  الخابٗت لـ ٨ىذ مجمٖى

الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( مً ازترا١ ظهاػ ألامً الههُىوي بٗض ؤن اَمإن الى٣ُب 

 ،)ماهغ ؤبى ؾغوع( ال٣ؿامي م )الكابا٥( للمجاهض)خاًُم هدماوي( مً ظهاػ ألامً الٗا

  ً ي الى٢ذ الظي هجر ُٞه ـٞ ،مهلخت الٗضوـؤهه اؾخُإ ؤن ًجىضه ٦ٗمُل للٗمل ل ْو

   ،مجاهض بسضإ الى٣ُب الههُىويـال
ب له ولجهاػ )الكابا٥( الٗضًـــــض واؾخُإ ؤن ٌؿغ 

  ـمٗلىماث الـمً ال
 
مسابغاث الٗضو  خى٫ زُِ مهمتوالخهى٫ ٖلى مٗلىماث  ،لــــتمًل

وبٗض ؤن اؾدىٟظث خغ٦ت  ،٦خاثب ال٣ؿام ومجاهــــضي قـــٗبىاؤبىاء مالخ٣ت ـلوجدغ٧اتهم 

ىض الى٢ ،ها مً ٖملُت ازترا١ ظهـــــــاػ ؤمً الٗضوـ)خماؽ( خاظخ مدضص مً ْهغ ًىم ـذ الـٖو

ل٣ؿام( ؤوامغها بلى ؤنضعث )٦خاثب ا ،م٧1993اهىن الشاوي )ًىاًغ( ٖام  3مىا٤ٞ ـألاخض ال

ت المـال خُض جــــــم  ،ـــــت ومبرمجت بض٢ت لجهاػ )الكابا٥(مجاهضة بخىظُه يغبت مد٨مـجمٖى

ًـ ؾـــــه وخ٣ُبخه صون ؤن ًخم٨ـــؾدُالء ٖلى مؿضوالا  ،ي ق٣خهـجهُٟت هظا الًابِ ٞ

ت ما ظغي له بال بٗض ؤعب٘ ؾاٖاث مً جهُٟخه  .الٗضو مً مٗٞغ

 عىمٗٛ بٗت غاحٕض -38

مى٣ُت ـٖملُت جهُٟت يابِ الكابا٥ وما جبٗها مً ٖملُاث مضاهمت وجٟخِل ل

 ًٖ ال ؛بِذ لخم ومسُم ٖاًضة
 
ىا هظا الًابِـبدشا لم  ُٞما ،مجاهضًً الظًً نٖغ

  خجم
 ٞى٘ خماؽ مً الخ٣ضم مغة ؤزغي لخل٣ 

 
ٞخ٣ضم  ،مىاظهت والخطخُتـي الـً الٗضو صعؾا

ي بلضة بِذ ـ٣ؿام( هدى مدُت الى٢ىص ٞؤخض مجاهضي )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال

ج الى٢ىص ،ؾاخىع   لجىىص الاخخال٫ الظًً ًغا٣ٞىن نهاٍع
 
 مد٨ما

 
وطل٪ في  ،وههب ٦مُىا

وؤَل٤  ،م٨خبـمجاهض الـخُض ا٢خدم ال ،م1993الخاؾ٘ ٖكغ مً ٧اهىن الشاوي )ًىاًغ( 

ٞ 
 
ٗا ت مً مؿضؾه باججاه الجىضي الظي ؾ٣ِ نَغ ون ؤن ي م٩اهه صـٖضة ُٖاعاث هاٍع

اص بلـى الـو٢ض اؾخىل ،ًخم٨ً مً الغص  .ى ٢ىاٖضه بؿالمـمجاهض ٖلى ؾالح الجىضي ٖو
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 عىمٗٛ )جين طاه( -39

ت الكهُض  ،هظه الٗملُت جسخل٠ ًٖ ؾاب٣اتها  (ًاؾغ الىمغوَي)٣ٞض يغبذ مجمٖى

ٞ 
 
ا  ٖؿ٨ٍغ

 
ىت )ظني َا٫(ـ٢اثض ٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام هضٞا ٟٞي الؿاٖت  ،ي مؿخَى

م ازتر١ ازىان ٧1993اهىن الشاوي )ًىاًغ(  30السامؿت والىه٠ مً نباح ًىم الؿبذ 

لى به  ،ل٨ترووي الظي ًدُِ بمؿخٗمغة )ظاوي َا٫(مجاهضًً الؿُاط الاـمً ال ٗض ٖو

ت اهُل٣ذ عقاقاث اليكامى مٟاظئت ظىىص الضوعٍت  زمؿت ؤمخاع مً الؿُاعة الٗؿ٨ٍغ

ن اؾخىلُا ٖلى عقاف مً هٕى ؤمجاهضان بٗض ـو٢ض اوسخب ال ،صالظًً لم ًخم٨ىىا مً الغ 

ي ْهغه ـي خحن ؤنِب يابِ الضوعٍت بجغوح ٞـٞ ،ظالُلي ٌٗىص ألخض الجىضًحن ال٣خُلحن

  ،٢بل ؤن ًلىط بالٟغاع
ه
٪(و٢ض ٢  .والجىضي )ؾلُمان اللُل( ،خل الغ٢ُب )ؤو٫ ؤٍع

 عىمٗٛ حــ٘ األوــن -40

ض  اء وحكٍغ ي ألامل في زان ًىوـ ال ـؤؾغة ٞلؿُُيُت مً خ 35جضمحر مىاػ٫ ألابٍغ

٣ٞض ٢امذ )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(  ،ًم٨ً ؤن ًمغ صون ٣ٖاب ؤو عص مىاؾب

٤ قغ٢ يـٞ الىاع ٖلى ؾُاعة ؤخض ظىىص الاخخال٫ بةَال١ ي ـي خـؤزىاء ؾٟغه ٖلى ٍَغ

مما  ،م1993غ( قباٍ )ٞبراً 12الؿاٖت الشاهُت مً ٞجغ ًىم الجمٗت اإلاىا٤ٞ  ،الصجاُٖت

ؤزىاء اوسخابهم ج٣ابلىا م٘ ؾُاعة ي ـٞو  ،بك٩ل مباقغ ي نضعهـٞ ؤصي بلى بنابت ؾاث٣ها

ت ت الـوؤَل٣ذ ال ،ظُب ٖؿ٨ٍغ ٢بل ؤن  الههُىهُتمجاهضة الىاع ٖلى الضوعٍت ـمجمٖى

و٢ض اٖتٝر الٗضو  ،همـي صماثـخسبُىن ًٞجيسخب بؿالم بلى ٢اٖضتها جاع٦ت ظىىص الاخخال٫ 

 بنابت ظىضًحن ٣ِٞ بجغوح
 
 .بالٗملُت ػاٖما

 عىمٗٛ غٗفات ِاضغٍٗا -41

ت )قهضاء ألا٢ص ى( ٞ ي )٦خاثب ٖؼ الضًــــً ال٣ؿام( بمالخ٣ت بخضي ـ٢امذ مجمٖى

ـــ٤ )السلُـــل  الههُىهُتؾُاعاث الىخضاث السانت  اث ؤعب٘( ٞ -ٖلى ٍَغ ي السامـ ـ٦ٍغ

ىت  ما بنو  ،م1993ٖكــــغ مــً قباٍ )ٞبراًغ(  ؤنبدذ الؿُاعة ٖلى م٣غبت مً مؿخَى
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مما ؤصي بلى بنابت  ،)ُٟٚاث هاعؾِىا( ختى اهُل٣ذ عناناث ال٣ؿام باججاه الؿُاعة

تراٝ ؾلُاث الاخخال٫ ابخضاهم ،ازىحن مً ؤٞغاص الٗضو  اٖل
 
 .٧اهذ بنابخه زُحرة َب٣ا

 عىمٗٛ قضط املٍسٔب الػاو٘ -42

قباٍ )ٞبراًغ(  15مىا٤ٞ ـزىحن الص٣ُ٢ت مً نباح ًىم ؤلا 6:20ٖىض الؿاٖت 

ها٫ ـواه ،مدُتـي الـالظًً ًيخٓغون ٞ مٛخهبحنـال٢ؿامي ؤخض  م هاظم مجاهض  1993

 بؿ٨حن
 
مما ؤصي بلى م٣خل  ،ي زُابه وهى ًهغر " للا ؤ٦بر "ـ٧ان ٢ض ؤزٟاها ٞ ،ٖلُه َٗىا

ً مجاهض مً الٗىصة بلى ـخحن جم٨ً الي ـٞ ،الجىضي )ًدؼ٢ُل مؼعاحي( وبنابت ازىحن آزٍغ

 .٢اٖضجه بؿالم

 عىمٗٛ حمطٛ اخلضريٚ -43

٤ ٢غب مضًىت السًحرة ٞـٞ ي الؿاٖت الىاخضة ـي مدُت للخاٞالث ٖىض مٟتر١ للٍُغ

ُما ٧ان ازىان مً  ،م1993قباٍ )ٞبراًغ(  17مىا٤ٞ ـوالىه٠ مً ٞجغ ًىم ألاعبٗاء ال ٞو

ت ـاه٣ٌ ال ،بلى ٢اٖضتهما املى٣له ؛ظىىص الٗضو ًيخٓغان الخاٞلـــــت مجاهضون مً ؾٍغ

ض جىنُلهما  ؤجها جٍغ
 
 ،)ُٖىن ٢اعة( بؿُاعتهم ٖلى الجىضًحن الظًً ج٣ضما هدــــى الؿـــُاعة ْىا

 ًٖ الغن٠ُـهما ٞاٞخُاًغث ظشخ
 
 .ي الهىاء بُٗضا

 نىني الطواه -44
ت مً زالزت مجاهضًً مً ؤبُا٫ ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام  ههبذ مجمٖى

ت   لؿُاعة قَغ
 
ي الُىم ـي الغما٫ بمضًىت ٚؼة ٞـي خـؤزىاء مغوعها ٞ يـٞ نهُىهُت٦مُىا

ت بىابل ـخُض ؤمُغتها ال ،م1993قباٍ )ٞبراًغ(  25مىا٤ٞ ـالشاوي مً عمًان ال مجمٖى

 تٝر الىا٤َ الٗؿ٨غي الههُىوي بالهجىم.و٢ض اٖ ،مً هحران ؤؾلختها الغقاقت
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 تّاجي 504البٗجٕ  -45

اث )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٖلى متن ؾُاعة  اهُل٣ذ بخضي مجمٖى

م هدى 1993آطاع )ماعؽ(  4مىا٤ٞ ـي الخاصي ٖكغ مً عمًان الـالكهحرة ٞ 504البُجى 

ت ال ت عنام ـوؤَل٣ذ ال ،ي مضًىت ٚؼةـمسجض الٗباؽ ٞـمجاوع لـمغ٦ؼ الكَغ مجمٖى

ت ٢بل ؤن جيسخب البُجى ها٢لت ألابُا٫ بلى  بىاص٢ها ألاوجىماج٨ُُت باججاه مغ٦ؼ الكَغ

ذ ؤلاطاٖت  ،٢اٖضتهم  .بالٗملُت الههُىهُتو٢ض اٖتٞر

 ضوضاُ 17عىمٗٛ  -46

جدب٘  ،م1993آطاع )ماعؽ( ذ الٗاقغ مً ي ناصٞـي ط٦غي )ٚؼوة بضع( الخـٞ

ت ٧اهذ ج٣ل ظىىص اخخُاٍ مً )ٚىف ٠ُُ٢( بلى )جل الؿب٘( مجاهضون ـال  ،خاٞلت ٖؿ٨ٍغ

ت ٞمجاهضًً الخاٞلت ـوججاوػث ؾُاعة ال ٤ الكغ٢ يـالٗؿ٨ٍغ ي ـؤزىاء ؾحرها ٖلى الٍُغ

  ،بمضًىت ٚؼة
 
ًبىاص١ عقاقت ٖلى به  مً الغنام مً زالر وؤَل٤ ألابُا٫ وابال  ،ٗض متًر

صون ؤن ًخم٨ً الجىىص الظًً ٧اهىا صازلها مً  ٞإنِبذ الخاٞلت بناباث مباقغة و٢اجلت

 .و٢ض اٖتٝر الٗضو بةنابت زالزت مً ظىىصه بةناباث مسخلٟت ،الغص ٖلى مهضع الىحران

 عىمٗٛ ٔازٙ التفاح -47

 لجهاص الغؾى٫ 
 
 -معيىان للا ٖليه-وصخابخه ال٨غام  [نلى للا ٖلُه وؾلم]امخضاصا

ت )قهضاء ألا٢ص ى( ٞ ،ي ط٦غي )ٚؼوة بضع ال٨بري(ـٞو ي )٦خاثب الكهُض ٖؼ ـجدغ٦ذ مجمٖى

و٢امذ بىهب ٦محن  ،م1993آطاع )ماعؽ(  12الضًً ال٣ؿام( مؿاء ًىم الجمٗت 

ب مً مضًىت زلُل الغخمً ت ٢غب مٟتر١ واصي الخٟاح ال٣ٍغ  يـٞو  ،للضوعٍاث الٗؿ٨ٍغ

 ؤزىاء مغوع ؾُاعة ظُب نٛحرة جابٗت لجِل الاخخال٫
ه
 ٖلى مخنه ل  ٣  ، ج

 
ؤمُغتها  ،ظىىص ا زالزت

ت الممجـال ظمُ٘ ؤٞغاص  و٢ٕى مما ؤصي بلى ،لختها الغقاقتؾمجاهضة بىابل مً هحران ؤـٖى

ذ مٗاصًتـالضوعٍت ال مخدضر الٗؿ٨غي الههُىوي بجغح ـو٢ض اٖتٝر ال ،ما بحن ٢خُل وظٍغ

 .ظىضًحن ٣ِٞ
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 عىمٗٛ املطغٗسؽ التجاضٖٛ -48

ؤبُا٫ )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( مجاهض )ؾاهغ الخمام( ؤخض ـٖىض ٖىصة ال

ت 608ٞوهى ٣ًىص ؾُاعة مغؾُضؽ ) ،مً عام للا باججاه هابلـ ي نبُدت ًىم ـ( ججاٍع

ىحن ـغنض ازىحن مً ال٢ام هظا الـمجاهض ب ،م1993آطاع )ماعؽ(  15زىحن ؤلا مؿخَى

ىت قُلى ٞـًيخٓغان ٞ بت مً مٟتر١ مؿخَى ٣ـي مدُت اهخٓاع الخاٞالث ال٣ٍغ هما ي ٍَغ

ت ٞىلخإصًت زضمت الاخخُاٍ الؿ ؛مٗؿ٨غاثـألخض ال وما هي  ،الههُىويي بَاع الجِل ـٍى

ت ٞاث٣ت لُضهـ الجىضًحن الـبال زىان ٢لُلت ختى اهُل٤ ال  لمجاهض بؿُاعجه بؿٖغ
ه
ال خ  ظًً ٢

 .مى٣ُت ٖلى الٟىع ـمجاهض( مً مٛاصعة الـي خحن جم٨ً )الـٞ ،ي الخا٫ـٞ

 عجمنيالكػاً ٖعٕز إىل الؿٗذ  -49

ً مً ـٞ م 1993آطاع )ماعؽ(  15مىا٤ٞ ـالالـمباع٥ عمًان قهغ ي الشاوي والٗكٍغ

 لخ٨غع الٗملُت الكُش عجلحن هٟؿها؛مى٣ُت  ىـخاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام بلٖاصث ٦

ت البُىلُت ذ  و٢ض ،يض ؾُاعة ظُب ٖؿ٨ٍغ ول٨ً  ،بالهجىم ت الههُىهُتطاٖؤلا اٖتٞر

مذ هظه الؾلُاث الاخخال٫   ـٖػ
ه
 دض  مغة بإن الٗملُت لم ج

 
 .بناباث ر

 عىمٗٛ الكــــطاضٚ -50

ت   بال٣ــــــغب مً ٢ٍغ
 
جدغ٦ذ )٦خاثب الكهُـــــض ٖــــؼ الضًــــً ال٣ؿام( وههبذ ٦مُىا

ــــــ٤ الٗام بحن زان ًىوـ وصًغ البلر مً ص٣ُ٢ت  5:40ي الؿاٖت ـٞو ،ال٣غاعة ٖلى الٍُغ

مجاهضًً مً ـم زغظذ ؾُاعة ال1993آطاع )ماعؽ( 17مىاٞــــــ٤ ـنباح ًىم ألاعبٗاء ال

 لخُاعص ظُب ؛هاـم٨مى
 
 ٖؿ٨ٍغ ا

 
 نهُىهُ ا

 
مجاهضون بٟخذ هحران ـو٢ام ال ،ؤعبٗــــت ظىىص ل  ٣  ًه  ا

مما ؤصي بلى ؾ٣ٍى ظىىص  ،ججـــــــاه الجُب الٗؿ٨ـــــغي الههُىوياؤؾلختهم الغقاقت ب

ذما الٗـــــضو  اعج ،بحن ٢خُل وظٍغ  .همـواه٣ــــــالب ؾــُـ
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 عىمٗٛ اإلبعــاز الجالجـٛ -51

ت والش٣اُٞت ـٞ مت ببٗاص الىسبت الؿُاؾُــــت وال٨ٍٟغ ي ط٦غي الكهغ الشالــــــض لجٍغ

 ٖلى ال ،ي الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼةـمجاهض ٞـلكٗبىا ال
 
مجـــــؼعة التي اعج٨بها ظِل ـوعصا

ٗه ـيض ال الههُىويالاخخال٫  غص عنام ال٨خاثب ال ،ي زان ًىوــ٫ ٞـــــؼ  مضهُحن ال مٛىاعة ـٚػ

  ،ي مٟتر١ ال٣غاعةـٞ
 
خُض ههب ازىان مــــً م٣اجلـــــي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٦مُىا

ت مً هٕى ظُب )٢ُاصة( ٞ  ،م1993آطاع )ماعؽ(  18مىا٤ٞ ـعمًان ال 25ي ـلؿُاعة ٖؿ٨ٍغ

 بن  
 

 .ا ال٨محنهظـؾلُاث الاخخال٫ لم حٗتٝر ب بال

 ضوضاُ 27عىمٗٛ  -52

 27جدغ٦ذ )ؾٍغت قهضاء ُٖىن ٢اعة( مً ٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام ًىم الؿبذ 

و٢امذ بىهب ٦محن ٖلى قإع ٖبر  ،م1993آطاع )ماعؽ(  20مىا٤ٞ ـهـ ال1413عمًان 

ىاث اليهىصًت بالًٟت الٛغبُتـمسهو لغبِ الـالؿامغة ال ت ٖلى ـوعابُذ ال ،مؿخَى مجمٖى

 ًبٗض ٦ُلى متر مى٠ُٗ خاص 
 
 ظضا

 
 واخض ا

 
ت )بىع٢حن(ٖ ا ٖلى الٍُغ٤ الٛغبي بحن  ،ً ٢ٍغ

ئُل(  ىتي )ٖالُت ػاهاٝ، وؤٍع ىاث قما٫ الًٟت الٛغبُتاللخحن حٗخبران مؿخَى  ،ؤ٦بر مؿخَى

ىض الؿاٖت الشامىت مً مؿاء طل٪ الُىم ؤَل٤ ال  مً ؤؾلختهم ألاوجىماج٨ُُت ـٖو
 
مجاهضون وابال

ت ٧اهذ جدغؽ خاٞلت الغقاقت مً مؿاٞت زماه مسههت ُت ؤمخاع ٖلى صوعٍت ظُب ٖؿ٨ٍغ

بحن ٢خُل وظٍغذ صون ؤن ًخم٨ىىا ما  الههُىهُتجالمُظ حهىص، و٢ض ؾ٣ِ ؤٞغاص الضوعٍت  لى٣ل

ذ بطاٖت  ،مً الغص ٖلى مهضع الىحران  بم٣خل الغ٢ُب )ظُخاي اِٞكاع(. الٗضو و٢ض اٖتٞر

 عىمٗــٛ لٗمـٛ الكـــسض -53

 الههُىهُتمك٩لت ؾُاعاث الجُب ـٖؼ الضًً ال٣ؿام الٗالط ل٦خاثب الكهُض ؤوظضث 

ت  ،ي قىإع ظبالُا بك٩ل زىاجيـالتي ج٣ىم بإٖما٫ الضوعٍت ٞ مً ٣ٞض ههبذ مجمٖى

 لؿُاعحي الجُب 16 -ًدملىن ٦القِى٩ٝى وبىض٢ُخحن مً َغاػ )بم الـمجاهضًً 
 
( ٦مُىا

ي ـٞو ،الكهـــــضاء ةمالُــــــت مً م٣بر ي الجهت الكـٞ 12ي بلى٥ ع٢م ـاللخحن ج٣ىمان بالضوعٍت ٞ
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آطاع )ماعؽ( الظي ناصٞذ  20مىا٤ٞ ـالؿاٖت السامؿــــت والىه٠ مً نباح ًىم الؿبذ ال

 لُلخه 
 
ُما ٧اهذ الضوعٍت ألاولى ٖلى بٗض زمؿت ؤمخاع مً ال ،ال٣ضع ه لُلـــــــت والشاهُت  ،م٣برةـٞو

ي ؾُاعحي ـمجاهضون الجىىص ٞـهاظم ال ،ٖلـــــى مؿاٞت زمؿت ؤمخاع مً الضوعٍت ألاولى

مما ؤصي بلى م٣خل زالزت  ت،ي حؿٗحن َل٣ت مً ؤؾلختهم الغقاقوؤمُغوهـــــم بدىال ،الجُب

ذ و  ،منهم  بم٣خل الغ٢ُب )ًىؾ٠ قبخاي(. بطاٖت الٗضو اٖتٞر

 نىني عمٜ وفرتم الكطاضٚ -54

عمًان  29زىحن ههبذ ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٖىض مىخه٠ جهاع ًىم ؤلا

 لضوعٍاث الٗضو ٖىض مٟتر١ )ال٣غاعة( بحن 1993آطاع )ماعؽ(  22مىا٤ٞ ـهـ ال1413
 
م ٦مُىا

ذ وزان ًىوـ ت  ،مضًىتي ٞع ٖلى هظا  الههُىهُتوؤزىاء مغوع بخضي ؾُاعاث الكَغ

٤ بحن ٢خُل  هاـُٞ ً  م   و٢ٕىمما ؤصي بلى  ،مجاهضون بىابل مً الغنامـؤمُغها ال ،الٍُغ

ذ ذ ؾلُاث الاخخال٫ بالهجىم ،وظٍغ  .و٢ض اٖتٞر

 عىمٗٛ خمٗي املػاظٙ -55

ت مً ال مٛاػي ٖلى ـي مسُم الـمجاهضًً الىحران مً ٦محن ههبىه ٞـؤَل٣ذ مجمٖى

مما ؤصي بلى و٢ٕى  ،م23/3/1993ًىم الشالزاء  الههُىهُتؾُاعة جابٗت لجِل الاخخال٫ 

 .و٢ض اٖتٝر ظِل الاخخال٫ بالٗملُت ،ي نٟٝى الٗضوـٖضة بناباث ٞ

 عىمٗٛ ؾاضع باضٖؼ -56

آطاع )ماعؽ(  27ي الؿاٖت الشامىت والىه٠ مً نباح ًىم الؿبذ اإلاىا٤ٞ ـٞ

ت )قهضاء ُٖىن ٢اعة( 1993ٞ ي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ـم ج٣ضم ؤخض ألابُا٫ مً ؾٍغ

م ٧اهذ ج٣ى  ،ال٣ؿام بلى مؿاٞت زمؿت ؤمخاع مً ؾُاعة ظُب جابٗت ل٣ىاث خغؽ الخضوص

ـ ـبإٖما٫ الضوعٍت ٞ وؤَل٤  ،مضًىت َىل٨ـــــــغمـوؾِ ؾى١ السًاع ال٣ضًم لي قإع باَع

٣ٞخــــــل الجىضي )ظمـــــا٫  ،الغقاف ٖلى ؤٞـــــغاص الضوعٍت ؾالخهنلُت مً  ئبك٩ل مٟاج

 بلى ٢اٖضجه بؿالم
 
 .مهالخـــــت( زم جىاعي ًٖ ألاهٓاع ميسخبا



 

 
34 

 

 عىمٗٛ ؾاضع الريوٕك -57

ت  اث ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام بمهاظمت صوعٍت ٖؿ٨ٍغ ٢امذ بخضي مجمٖى

 4ي )قإع الحرمى٥( بمضًىت ٚؼة هاقم ًىم الؿبذ ـؤزىاء مغوعها ٞي ٞـل٣ىاث خغؽ الخضوص 

و٢ض ؤنِب ؤٞغاص الضوعٍت بةناباث مخٟغ٢ت  ،م1993آطاع )ماعؽ(  27هـ اإلاىا٤ٞ 1413قىا٫ 

ــــــت بلـــــٖىــــــجمـمـذ الـــــً اوسخبـــــي خُٞـ ،بٗض حٗغيهم لىابل مً الغنام ــ ــ ــ  .ى ٢اٖضتها بؿالمـ

 عىمٗٛ ؾاضع الٕحسٚ -58

 
 
ت ٞقي  ٖلى صوعٍت ٖؿ٨ٍغ

 
 مٟاظئا

 
ي ـذ )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( هجىما

ض ــــــــــــىم ألاخــــــــاح ًـــــي جمام الؿاٖت الؿاصؾت والىه٠ مً نبـقإع الىخضة بمضًىت ٚؼة ٞ

ُٞما  ،ؤٞغاص الضوعٍت ظمُ٘ غحو٢ض ظه  ،م1993 (آطاع )ماعؽ 28مىا٤ٞ ـهـ ال1413قىا٫  5

 .م٩انـال مجاهضون مً مٛاصعةـجم٨ً ال

 عىمٗٛ الؿّٗس حامت املعَٖ -59

ً( ٞـبٗض ًىم واخض مً اؾدكهاص )خاجم ال ٢ام ؤخض  ،مغ٦ؼي ـي سجً ٚؼة الـمٍؼ

ً ـؤبُا٫ ٦خاثب ال٣ؿام ب٣خل ال دل مؿخَى ( 38)قُٗا صٍو
 
وهى مً مؿخىَىت  ،ٖاما

ىاث )ٚىف ٠ُُ٢( زىحن ي الؿاٖت الؿابٗت مً مؿاء ًىم ؤلاـٞ ،)٦ٟاع ًام( بخضي مؿخَى

مدمُاث الؼعاُٖت البالؾد٨ُُت( ـي صُٞئت )الـؤزىاء وظىصه ٞي ـٞم 1993آطاع )ماعؽ(  29

ىت )ظان ؤوع(.التي   ًمل٨ها ٚغب مؿخَى

 عىمٗٛ ًٖٕ األضض -60

ي ـزلُت ال٣ضؽ( مً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٞالسانت ) زغظذ الىخضة

ىت  ،م1993آطاع )ماعؽ(  30ؾاٖاث الٟجغ ألاولى مً ًىم الشالزاء  ىض مٟتر١ مؿخَى ٖو

ت  ازىان، لىخٔ (جلمي الُٗؼع ) دان صازل ؾُاعة  لههُىهُتامً عظا٫ الكَغ ٌؿتًر

ىتـالضوعٍت ٖىض مضزل ال مجاهضًً بمىاػاة ؾُاعة ـوبٗض ؤن جى٢ٟذ ؾُاعة ال ،مؿخَى

ت ُحن اللظًً ؤنِبا  باججاهؤَل٤ ازىان مً ألابُا٫ الىاع ٖبر هاٞظة الؿُاعة  ،الكَغ الكَغ
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 ـي عؤؾُـبك٩ل مباقغ ٞ
 
بت ظضا ٣ٟٞؼ ؤخض  ،ال ٖلى الٟىع خ  ٣ٞه  ،هما مً مؿاٞت ٢ٍغ

تـال ُحن ووزاث٣ ،مجاهضًً بلى ؾُاعة الكَغ مجاهضون ـو٢ض ٖاص ال ،هماوؤزظ ؾالح الكَغ

 .ٚاهمحن محنـبلى ٢اٖضتهم ؾال

 عىمٗٛ وٗخٕال -61

هم ـي مؿحرجـي مغط الؼهىع ًخ٣ضمىن ٞـمبٗضون ٞـي الى٢ذ الظي ٧ان ُٞه ؤبُالىا الٞـ

ا(  ٖلى اؾخمغاع ججاهل مُالب ؛)مؿحرة ألا٦ٟان( بلى مٗبر )ػمٍغ
 
هم بالٗىصة الٟىعٍت ـاخخجاظا

  ـ٢ام ال ،همـهم و٢غاهم ومسُماجـى مضهـبل
 ً ي اؾدكهاصي ـهجىم بُىل مجاهض )ؾاهغ الخمام( بك

ىت ـهىص ٞـبؿُاعة ملٛىمت ٖلى م٣هى ًغجاصه الجىىص الُ بت مً مضًىت  (مُدىال)ي مؿخَى ال٣ٍغ

 ٧ل الُى١ ألامى ،(بِؿان)
 
 ،ي والٗؿ٨غي الظي يغبه الٗضو خى٫ )الًٟت الٛغبُت(ـمستر٢ا

م٣هى بٗض ْهغ ًىم ـٍخحن ٧اهخا مخى٢ٟخحن ؤمام الخُض اهٟجغث الؿُاعة وؾِ خاٞلخحن ٖؿ٨غ 

 ٖضص ٦بحر مً ظىىص الاخخال٫ م، مما ؤصي بلى م٣خل1993ان هِؿ 16الـمىا٤ٞ مباع٥ ـالجمٗت ال

  ،اخترا١ الخاٞلخحن ٦ما ؤصي بلىوظغخهم، 
ه
  و٢ض اؾد

 ٟ  كهض مى
ه
 .الٗملُت ظ

 وعطنٛ ح٘ التفاح -62

ي الخٟاح ـظىىص الاخخال٫ بمدانغة خمئاث مً ـ٢ام ال ،بزغ وقاًت مً ؤخض الٗمالء

ا الكىعبجـى الـهضٝ ال٣بٌ ٖلـب ؛م20/4/1993ي ـٞ م٣اومت( الظي ـي )ؤؾض الـمجاهـــض ػ٦ٍغ

 ٧ان 
 
ُما ٧ان يباٍ  ،هىا٥ مخدهىا مجاهض باالؾدؿالم ٖبر ـًُالبىن ال الٗضو  مسابغاثٞو

 ال٨القى٩ىٝ ومؿضؾزالزت مً عقاقاث  م٣اومت(ـال ضه ؾ  ؤ) اؾخسضم ،م٨براث الهىث
 
 ا

وبٗض ٖضة ؾاٖاث مً  ،م٣اومت والاقدبا٥ م٘ ظىىص الٗضوـجاهض بالـمـبضؤ الخُض  ،ملم14

 به  ؛مىاػ٫ وجضمحرهاـي ب٣ه٠ الـال٣خا٫ الًاعي لجإ الٗضو بلى ؤؾلىبه الهمج
 
ُت ٢خل ٛ

مسابغاث الههُىهُت وزالزت ـمجاهض الظي جم٨ً مً ٢خل ال٩ابتن )ؤبى ٖىوي( يابِ الـال

  ،ي زايهاـمٗغ٦ت الُاخىت الخـالجىىص زال٫ ال مً
ه
اإلا٣اومت( بزـــغ  كهض )ؤؾضه و٢ض اؾد

ش الـ٢هـــ٠ ال  لحرج٣ي  ،اصة للضباباثًمـمىـؼ٫ الظي ٧ان ًخدهً به بالهىاٍع
 
ي ـٞقهُضا

  ٖلُحن م٘ الىبُحن والهض٣ًحن والكهضاء
 
٣ُا  .والهالخحن، وخؿً ؤولئ٪ ٞع
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 عىمٗٛ وفرتم بٗمـٕ -63

اهُل٣ذ )الىخضة السانت( مً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( باججاه ؤؾضوص 

مباصلت م٘ مٗخ٣لي ـهضٝ الـب ؛لخىُٟظ ٖملُت ز٠ُ ؛م1993مؿاء الؿاصؽ مً آًاع 

لى عؤؾهم  ،الاهخٟايت ٤ ٖلى مٟتر١ ـٞو ،ؤخمض ًاؾحنالاهخٟايت قُش ٖو  (بُلى)ي الٍُغ

ت مخى٢ٟ ن جمذ مغا٢بت الكإع زغط ٢اثض الىخضة وبٗض ؤ ،تالخٓذ الىخضة ؾُاعة قَغ

ت وهى ؤخض ٢اصة  ،مت(ـلُسخ٠ُ )ال٣ُٗض ظىال ،مً الؿُاعة وا٢ترب مً ؾُاعة الكَغ

 بن   ،مضويـالخغؽ ال
 

  بال
 
  ،باب الؿُاعة ٧ان مٛل٣ا

ه
َال١ الىاع بى ـبل٢اثض الىخضة  غ  مما ايُ

مى٢٘ ٖاثضة بلى ٢اٖضتها، ـزم ٚاصعث الىخضة ال ،ٖبر الىاٞظة مً عقاف ٖىػي ٧ان ًدمله

م ؤن )ال٣ُٗض ظىال ،و٢ض اٖتٝر الٗضو بالٗملُت  مت( ؤنِب بجغوح زُحرة ٣ِٞ.ـول٨ىه ٖػ

 عىمٗٛ عىاضٚ العٍبتأٙ -64

" 
 
ت ـوؾخجـــــغي جد٣ُ٣اث ٧املـــــت ل ،وله هخاثج ؤزُغ ،بن هظا خاصر زُحر ظــــــضا مٗٞغ

ي ظِل ـغثِـ هُئت ألاع٧ان الٗامت ٧ٞان هظا ؤو٫ حٗلُــــ٤ ل "،٠ُ٦ و٢٘ الخاصر بالًبِ

 
ه
 ل  ب  الاخخال٫ خُىما ؤ

 
ب٣ُام زالزــت مً ؤبُــــا٫ )٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿـــــام( بمهاظمت  ــــــٜ

ت ال خُض ٢ام  ،م٣امت ٞى١ )ٖماعة الٗىبخاوي( وؾـــــِ مضًىت هابلــالى٣ُــــت الٗؿ٨ٍغ

 ،مظ٧ىعةـى ؾُذ الٗماعة الـا بلؤزىاء نٗىصهمي ـٞمجاهضون بًُٗ ظىضًحن نهُىهُحن ـال

شوطل٪  ،مى٢٘ الٗؿ٨غي ـخُض ًىظـــــض ال مجاهـــــضون مً ـم. و٢ض جم٨ً ال12/5/1993 بخاٍع

 (.16 -ي بىض٢ُخان آلُخان مً هٕى )بم ـوه ،الاؾدُالء ٖلى ؤؾلخت الجىىص

 العىمٗٛ املؿرتنٛ -65
ضام ال  ٖلى ؤلٖا

 
تـالخضوص المُضاوي لؿخت مً ٖمال٣ت ٦خاثب ال٣ؿام ٢غب ـعصا  ،مهٍغ

ج ت مكتر٦ت مً ؤؾىص  ،واؾدكهاص ؤعبٗت مً ن٣ىع ٞخذ ٢غب مسُم البًر اظخاػث مجمٖى

ىت ٢غب  ،ال٨خاثب وؤبُا٫ اله٣ىع السٍُى ألامامُت للٗضو وونلذ بلى ٖم٤ مؿخَى

م 1993ي الؿاصؽ ٖكغ مً آًاع )ماًى( ـم٣اجلىن ٞـخُض ههب ال ،)بدغ زان ًىوـ(
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 لٗضص مً الخجاع ال
 
ىع ونى٫ ازىحن مً  ،ي ظِل الٗضو(ـههاًىت )ظىىص اخخُاٍ ٦ٞمُىا ٞو

ضامـم٣اجلىن ُٞـهٟظ ال ،ى م٩ان الٗملُتـهاالء الخجاع بل وجم الاؾدُالء ٖلى  ،هما خ٨م ؤلٖا

اصث ال ،ؤوعا٢هما الشبىجُت ت الـٖو  .ى ٢ىاٖضها بؿالمـمكتر٦ت بلـمجمٖى

 عىمٗــــٛ الجــــأض -66

الن ظِل  الٗضو هبإ بٖضام مجاهضي ال٣ؿام الؿخت ٖلى مىظ اللخٓت ألاولى إٖل

تـالخضوص ال خُض ٢امىا  ،لالهخ٣ام لضماء الكهضاءؤهٟؿهم مجاهضو ال٣ؿام  ؤٖض   ،مهٍغ

 ٣ً٘ ـي مبىـمخٟجغاث ٞـبؼعٕ ٦مُت ٦بحرة مً ال
 
ى مغ٦ؼي م٩ىن مً زمؿت ٖكغ َاب٣ا

ــــي الى٢ذ ال ،وؾِ جل ؤبُـــب  م هؼ  1993ًاع )ماًى( ي الؿاصؽ ٖكغ مـــــــً آـمدضص ٞـٞو

ذ ـى؛مبىـاهٟجاع ضسم ال ؿ٣ِ الٗكغاث بحن ٢خُل وظٍغ  مىه َو
 
 ٦بحرا

 
و٢ض  ،لُضمغ ظؼءا

 
 
دا ـــــم الٗضو ؤن الاهٟجاع لم ٌؿٟغ ًٖ ؾ٣ٍى ؾىي ٢خُل واخض وؤعبُٗـــــــً ظٍغ  .ٖػ

 وعطنٛ ٔازٙ اخلمٗن -67

 مً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(
 
ي ؤخض ؤوصًت ـٞ جدانغ زماهُت ٖكغ مجاهضا

لى ؤلازــــغ ٢ـــــام  ،م1993مضًىت زلُل الغخمــــً ٞــي الخاؾـــــ٘ ٖكــــغ مً آًاع )ماًى(  ٖو

٣ٗىب مُـــإو ـمجاهضان خاجــــم الـال لت بلى بمكاٚلـــــت ٢ىاث الٗضو مددؿـــــب َو ؾاٖاث ٍَى

اؾخمـــــغ ال٣خـــــا٫ ٖكغ و  ،ثمً ؤلاٞال الـمجاهضًً هم ـؤن جم٨ً ؾخت ٖكـــــغ مـــــً ػمالث

  ،ؾاٖــاث
 
دــا ش و٢ض اؾخسضم  ،ؾ٣ِ ُٞه زالزت ٢خلى وؤخض ٖكـــــغ ظٍغ الجِل الهىاٍع

  ،مى٣ُت ب٩املهاـلخٟجحر ال ؛مًــــاصة للضباباثـال
ه
 .كهض البُالنخُض اؾد

 عىمٗٛ ٌكطٛ الػٕزاٌٗٛ -68

 
 
خان ٞضاثِخان مً )٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٦مُىا لؿُاعة ظُب ههبذ مجمٖى

ت ٢غب ه٣ُت الؿىصاهُت ٖلى بدغ ٚـؼة ٞ مً مؿاء ًىم  8:40 ي خىالي الؿاٖتـٖؿ٨ٍغ

 ،م٣اجلىن الؿخت الىاع بٛؼاعة ٖلى الضوعٍتـؤَل٤ ال ، خُضم28/5/1993 الـمىا٤ٞ الجمٗت

ىض  ،َال١ زالر عناناث ٣ِٞبى بَال١ الىاع بال ظىضي جم٨ً مً ٖل ولم ًغص   ٖو
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خحن بشالر ؾُاعاث لخغؽ الخضوص ؤمام مضعؾت ـالالاوسخاب انُضمذ بخضي  مجمٖى

ت ٞ مجاهضون بلى بَال١ الىاع ٖلى الؿُاعة ألاولى التي ـوباصع ال ،ي الخٟاحـي خـًاٞا الشاهٍى

ذـمجاهضون ؾبٗت بناباث ٞـو٢ض ؤو٢٘ ال ،ؤنِبذ  ،ي نٟٝى الٗضو بحن ٢خُل وظٍغ

 .بؿالمالاوسخاب والٗىصة بلى ٢ىاٖضهم واؾخُاٖىا 

 وػتٕطٍٛ )عمٗت ظِاب( عىمٗٛ -69

ش    م٣اجلى م ههـــــب 20/3/1993بخاٍع
 
)٦خاثـــــب الكهُض ٖـــــؼ الضًً ال٣ؿام( ٦مُىا

ًه   لجُب ٖؿ٨ــــــغي 
 
ل  مؿلخا ىــــت )ٖلُذ ػهاب( ٢غب مضًىت هابلـــــ  ٣  صوعٍت ٢غب مؿخَى

ا ا٢تربـول ،(ظبل الىاع) حن جمهحران ذ الضوعٍــــــت مً مغمــــــى م   
 ُ  بنالئها الـمجاهضًً ال٣ؿام

  ،بىابل مً خمم الغنام
ه
خُاٍ )ظِكلي اِٞكــــاع( وؤنِب آزغون، خخل الغ٢ُب اخُض ٢

 ال٣ؿام بلـى مىا٢ٗهم بؿالم. مجاهضو و٢ض ٖاص 

 عىمٗٛ قتن طالب املسضغٛ السٍٖٗٛ -70

ش   للٍٗغ٠ )بًغػ قمىثُل(  و ههب مجاهض م28/5/1993بخاٍع
 
٦خاثب ال٣ؿام ٦مُىا

  ً بلٜ مً الٗمغ  ،مضعؾت الضًيُتـؽ بالعه ض  والظي    22ٍو
 
 خُض  ،ٖاما

 
   هه َٗىه  م  ج

 
حن ختى بؿ٨

  ،مىثـال
ه
 .بؿالم همـ٢اٖضجى ـبل الـمجاهضًً ٖىصةو  ،ٖلى مؿضؾه الاؾدُالء م  ز

 وعطنٛ ح٘ املؿاِطٚ -71

ت   لضوعٍت ٖؿ٨ٍغ
 
خان مً ٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٦مُىا  نهُىهُتههبذ مجمٖى

ٝغ (٢غ٢ل)ي ـي خـٞ  ٗ ٌه وهاظمىهـــا باألؾلخت الغقاقــــت وال٣ىابــــل  ،مكاهغة(ـ)البـ  ؤو ما 

ــــت ٞ ُما ٧ان ال ،م30/5/1993الـمىا٤ٞ ي الؿاٖـت الغابٗت مً ٞجغ ـالُضٍو مجاهضون ـٞو

 
ه
ت نهُىهُت هه ئه ىظ  حهمىن باالوسخاب ٞ ؼاث ٖؿ٨ٍغ  غ  ىا بخٍٗؼ

وباقغث  ،م٩انـى الـبل ذ  ٖ 

 ًٖ ال ؛جمكُِ بإٖما٫
 
اث مـٞاقدب٨ذ بخضي ال ،مهاظمحنـبدشا ٘ ظىىص الاخخال٫ ـمجمٖى

  مه 
 
ُٛ 

 
ت الشاهُتـٖلى اوسخاب ال ُت   ،مجمٖى

 
 ه  خُض ٢

 
  ـذ  ٟ

ه
  اثه ـــى  ٢

 
الٗضو زمؿــت ٖكــــغ مجزال

ــــش ام ألابُا٫ الشالزـــت ٖلـــى الاؾدؿـــالم ي مداولت  ـٞ ؛بالهىاٍع  .إلٚع
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 م٣اومت عه ـي الـٞمجاهضًً اؾخمغوا ـول٨ً ال
 
 ،همـي خىػجـي ٞـمدضوصًت الظزحرة الخ م  ٚ

 ،مهٟداث الههُىهُتـمكاة والـالؤٞغاص وخضة مؿاهضة ـل ؛مغوخُتـوصزى٫ الُاثغاث ال

خُض جم٨ىىا مً بنابت  ،م ظىىص الاخخال٫ى ال٣ىو ٖىض ج٣ض  ـمجاهضون بلـو٢ض لجإ ال

قاع٦ذ ُٞه َاثغة  تؾاٖت( مخىانل 13) اؾخمغ الاقدبا٥و  ،الٗضًض مً ؤٞغاص الٗضو

 ًٖ ال ؛ججؿـ بضون َُاع
 
 و  ،مجاهضًًـبدشا

ه
مجاهضان )ببغاهُم ٖاقىع ـكهض الاؾد

  خُنها، مجاهض )عاثض الخال١( بزغ بنابخهـ٣ل الواٖخه  ،ومدمض نُام(
ه
 وؤ

 
ي ن٣ٟت ـط ٖىه ٞغ  ٞ

اء ألاخغاع   .م2011ٖام  ٞو

 عىمٗٛ الططٖل الػاحم٘ -72

مجاهضي الىخضة السانت مً  اٖخ٣الهي ٖاقها بٗض ـؤخالمه الخي ـالٗضو ٞ اؾخمغ  

ؤ٣ًٓخه صماء ظىضًحن  ُضخ ،م27/6/1993 ًىم الـ ثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام ختى نبُدت٦خا

 
ه
٣ٞـــض هاظم ازىان مً  ،ي ٦خاثب ال٣ؿامـ( 7ٞمسخاعة ع٢م )ـي ٦محن ههبخه الىخضة الـخال ٢ٞ

 ٣ًىم بإٖما٫ الضو ـال
 
ا  ٖؿ٨ٍغ

 
٤ الؿاخل بحن مضًىتي زاهُىوـ مجاهضًً ظُبا عٍت ٖلى ٍَغ

ىضمـــا ونــل  ،وصًغ البلـــذ ً  مٖليهالضوعٍت ؤَل٣ذ  ،مجاهضون ـالٖو الىحران مً بٗض متًر

مجاهضًً بداظؼ ـمٗغ٦ت انُضم ؾاثـــــــ٤ ؾُاعة الـمً ؤعى ال الاوسخابؤزىاء  يـ٣ِٞٞ، و 

ي مى٣ُت زان ـ٦خاثب ال٣ؿام ٞمجاهض )ظمُل واصي( )٢اثض ـخُض باصع ال ،لجِل الاخخال٫

ما ؤصي بلى بنابت يابِ بجغوح زُحرة ٢بل ؤن ٌؿ٣ِ البُـــل م ،َال١ الىاعبًىوـ( بلى 

 
 
 .َال١ الىاع ٖلُــــــه بك٩ل ٦ش٠ُ مً الجىــــىصببزغ  ؛قهُضا

 عىمٗٛ الؿّٗسَٖ حامت احملتػب ٖٔعكٕب وطأع -73

نبُدت ًىم  (عابحن)وظه مجاهضو )٦خاثب ال٣ؿام( نٟٗت ٖىُٟت ٖلى وظه 

ت ٞضاثُت مً )٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بدىُٟظ 1/7/1993 م ٖىضما ٢امذ مجمٖى

ي الكُغ الٛغبي مً مضًىت ال٣ضؽ ـٞ 25مداولـــــت ازخُاٝ ألخض باناث الٗضو ٖلى زــــِ 

  ،اإلادخلت
ه
  و٢ض ه
  7:20ي الؿاٖت ـظث الٗملُت ٟٞ 

 
با  ج٣ٍغ

 
ي الى٢ذ الظي ج٩ىن ُٞه ـٞ ،نباخا

ٟحن الـاناث مؼصخمت بالالب  مجاهضون ؤًٖاءه ـو٢ض جم٨ً ال ،مخجهحن بلى ؤٖمالهمـمْى
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م مً الُى١ الٗؿ٨غي الـالسلُت مً الىنى٫ بل مد٨م ٖلى ـى مى٢٘ الٗملُت ٖلى الٚغ

متر ٣ِٞ مً م٣غ  100ض ٗ  مجاهضون البام وهى ٖلى به ـا٢خدم ال خُض ،الًٟت وال٣ُإ

ت الٗضو ٞ خه ،مضًىتـي الـ٢ُاصة قَغ مما صٞ٘  ،وو٢٘ اقدبا٥ مب٨غ م٘ ظىىص الٗضو وقَغ

ؾُاعة ٧اهذ  الاؾدُالء ٖلىمٛاصعة الخاٞلت وـً )ماهغ ؤبى ؾغوع ومدمض الهىضي( لًمجاهضـال

َ  ج٣ىصها مه  ُهـمجاهض نالح ٖشمان بجغاح ٞـ٣ٖب بنابت ال ىتؿخى  ،ي عؤؾه ؤ٣ٞضجه ٖو

  ،هما بداظؼ للٗضوـؤزىاء اوسخاب جاهضانمـو٢ض انُضم ال
 
ًا الخى٢ ول٩ىجهما  ،٠خُض ٞع

٣ٞض اهٟجغث  ؛الؿُاعةصازل  يهماَال١ الىاع ٖلبمخٟجغاث وظغاء ـًمخل٩ان ٦مُت مً ال

ىت الخـمجاهضًً و٢خل الـمما ؤصي الؾدكهاص ال ،الؿُاعة ٖلى الخاظؼ ي اخخجؼاها ـمؿخَى

ضص     ،مً ظىىص الخاظؼ ٖو
ه
َ  ي الٗملُت مه ـخلذ ٦ٞما ٢  ؿخى

 
 ،البام ؤزغي ٧اهذ حؿخ٣ل   ىت

ٖه  ي ؾٗىا ـهم الخـمجاهضون ًخًمً مُالبـي مى٢٘ الٗملُت ٖلى بُان ٧ان ًدمله الـثر ٞو٢ض 

 وهي : ،لخد٣ُ٣ها مً جىُٟظهم للٗملُت

٘ بل -1  .ى الخضوص اللبىاهُتـالؿماح للخاٞلت بالخىظه الٟىعي والؿَغ

٘ ًٖ ال -2 غ مً والخدظً ،مجاهض) الكُش ؤخمض ًاؾحن(ـؤلاٞغاط الٗاظل والؿَغ

 .الخٗغى له بإي ؾىء

 مً ٦خاثب ال٣ؿام وخماؽ -3
 
٘ ًٖ زمؿحن مجاهضا  ،ؤلاٞــــــغاط الٟــــىعي والؿَغ

ً ًيخمــــىن لٟخذ والجهاص ؤلاؾالمي وال٣ُاصة الٗامت   آزٍغ
 
ً زمؿحن مٗخ٣ــــال ٖو

 .والجبهخحن الكٗبُت والضًم٣غاَُت بىا٢٘ ٖكــــغة مٗخ٣لُـــً ل٨ــل جىُٓـــــم

م ٖبُضؤلا  -4 ضم الخٗغ   ،ٞغاط ًٖ الكُش ٖبض ال٨ٍغ  .ى له بإي ؤطيٖو

 عىمٗٛ وػتٕطٍٛ تكــٕع -74

اث ال٣ؿام الٗاملت ٞ ي مى٣ُت بِذ لخم ظىىب ال٣ضؽ ـجم٨ىذ بخضي مجمٖى

ي ـم مً ههب ٦محن لًابِ نهُىوي ٦بحر 8/7/1993ٞ الـمىا٤ٞ مؿاء ًىم السمِـ

 و٢خل  ، ظِل الٗضو
ه
 مه  ب  غ  ه ٢

 
و٢ض اٖتٝر ها٤َ ٖؿ٨غي باؾم ظِل  ،(ج٣ٕى)ىت ؿخَى
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َ   ،الٗضو بم٣خله م ؤهه مؿخى   ،ًل٨ىه ٖػ
 
ض بُان ال٨خاثب ؤهه يابِ بجِل الٗضو ُٞما ؤ٦

دمل عجبت ٧ىلىهُل ضعى )مغصزاي ل٨ُٟحن( ،ٍو  ٖلى اؾدكهاص وؤن الٗملُت جإحي عص   ،ٍو
 
ا

 .البُلحن )ماهغ ؤبى ؾغوع ومدمض الهىضي(

 عىمٗٛ الؿٗذ أمحس ٖاغني -75

  
اء للكُــــش ؤخمض ًاؾحن ال ًخى٢ـــــ٠ ٖىض خض    ،الٞى

 
ت الكُــش )جمُم هظا ما ؤ٦ ضجه ؾٍغ

م النُُاص ؤخض ظىىص 5/8/1993 الـمىا٤ٞ الٗضهاوي( التي جدغ٦ذ مؿاء السمِـ

ىض  ،ؤخمض ًاؾحن ؾـــــغاح قُـــش الاهخٟايــــت بةَال١مُالبت ـهضٝ الـب ؛الاخخال٫ واخخجاػه ٖو

ت ٞ ب مً بلضة )الغام( قما٫ ال٣ضؽ هجخذ الؿٍغ ي ه٣ل الجىضي )ًاعون ـمٟتر١ ٢ٍغ

ذ في البضاًت، خـ( الظي ٢اوم والاؾدُالء ٖلى ؾالخه وهى مً هٕى  ،هجهُٟخه  ول٨ً جم 

 .(ي)ظالُل

 عىمٗـــٛ زٖـــط بمــٕط -76

( جىبُ) ؾُاعة ٧اهذم 6/8/1993مً نباح ًىم الجمٗت  10:30الؿاٖت  ـيي خىالـٞ

 ب  حؿحر 
 به

 
 و  ء  ِ

ه
مً مى٢٘ لجِل الاخخال٫ ٢غب مؿخىَىت ختى ا٢تربذ  ،زالزت مجاهضًً ل  ٣  ج

( (ال٣اهاة) بت مً بلضة )صًغ بلٍى هم مً الؿُاعة مُل٣حن الىاع ـخُض زغط ازىان مى ،ال٣ٍغ

  ،مى٢٘ـٖلى ال
 
والٍٗغ٠  ،هما الغ٢ُب )صاُٞض بً مُٟضا( ،ن مً ظىىص الٗضوحازى خال ٣ٞ

()ل٠ُ  ُما ٧ان البُالن ًُل٣ان الىاع ٖلى  ،وؤنِب زالض بجغوح زُحرة ،بسسٝى ٞو

بتـٞ ئيا لغمي ال٣ىو مً ظىضي ٧ان ًسخبمى٢٘ حٗغ  ـؤٞغاص ال ا مم   ،ي ه٣ُت مغا٢بـــــــت ٢ٍغ

ؼ مغعي(ـى اؾدكهاص الـؤصي بل ان( بجغوح ـوبنابت ال ،مجاهـــــض )ٖضهان ٍٖؼ مجاهض )مدمض ٍع

 شالض ٣ٞض جم٨ً مً الخىاعي ؤما البُل ال ،خم٨ً الٗضو مً ؤؾغهٞ ،الخغ٦تمىٗخــــــــه مً 

  ٖـــً ألاهٓــــاع 
 
 .جماما
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 عىمٗٛ احل٘ االغتٗطاٌ٘ -77

 ـٞ
ه
 ،ؤوؾلىاجٟا٢ُت الٟلؿُُيُت ٖلى جى٢ُ٘  ي الى٢ذ الظي ٧اهذ جىق٪ ُٞه ال٣ُاصة

ت قهضاء ألا٢ص ى( مً )٦خاثب ال٣ؿام( ٖهغ ًىم السمِـ جدغ   م ٦2/9/1993ذ )ؾٍغ

٤ الـخضي البو٢امذ بىهب ٦محن لؿُاعة صوعٍت ٖىض  ممخض بحن ـمىُٟٗاث ٖلى الٍُغ

 مً الخ
 
با  ما بنو  ،ى )مُجاهىص(ؿم  مه ـال يـالاؾدُُاهي ـمضًىتي )السلُل وبئر الؿب٘( ٢ٍغ

ت مً ال مى٠ُٗ ختى ؤَل٤ ألابُا٫ هحران عقاقاتهم ٖلى الؿُاعة ـا٢تربذ الؿُاعة الٗؿ٨ٍغ

ذ ًٖ  ٤ واه٣لبذ ٞالتي اهدٞغ ا ؤصي بلى م٣خل الغ٢ُب )ال٩ىبي مجاوع، مم   ي واص  ـالٍُغ

 الاوسخابي خحن جم٨ً ألابُا٫ مً ـٞ ،وبنابت آزغ بجغوح ،ي ظِل الاخخال٫ـحؿُىن( ٞ

 .بؿالم

 عىمٗٛ وضمخٛ الػجُٕ -78

 
ه
ال٣ؿام مجاهـــــــض )ؤًمً ُٖا للا( مً ٦خاثـــــب ـم ٢ام ال12/9/1993ــــــغ ًــــىم ألاخض ه  ْ

مهلخت ـختى ج٣ابلذ م٘ ؾــــُاعة جابٗت ل ،ب٣ُاصة ؾُاعة باججـــــاه مى٣ُت الكُــــش عجلحن

 ـوما ه .السجــــــىن الههُىهُت
 

مجاهـــــض الانُضام بؿُاعة الٗضو ـ لخٓاث ختى ٢غع الي بال

 ٍ  مما ؤخضر صو   ،خُض اهٟجـــــغث الؿُاعجان
ه
 ايُ

 
 هاثال

 
ى ـخخال٫ بلالا  مٗه ؾلُاثه  ث  غ  ا

تراٝ مـــذ ؤن  ـول٨ى ،بالٗملُت الٖا  يابـــُ هـــــا ٖػ
 
  ا

 
 ومه نهُىهُا

 
  نهُىهُتــضة جىـ

ه
نِبا ٣ِٞ ؤ

 ـي خحن اعج٣ى الـٞ ،بجغوح
 
 .مجاهض بلــــى الٗال قهُـــــضا

 عىمٗٛ ٔغط اخلمٗن -79

ت الكهُــــض )ٖبض 12/9/1993 الـمىا٤ٞ ي مؿاء ًىم ألاخـــضـٞ م ههب مجاهضو ؾٍغ

ىُـــــً لضي مغوعها ٞ  لخاٞلت جابٗت للمؿخَى
 
 مؿلخـــــا

 
 -ي مٟغ١ )السلُل ـللا ٖؼام( ٦مُىا

اث ؤعب٘( وؤنابىا الخاٞلت بنابــــت  ،الغقاقت ؤؾلختهممجاهــــضون هحران ـخُض ؤَلــ٤ ال ،٦ٍغ

 ِ عه ٞخسب   ،مباقغة
 
ذـثي صماـها ٞـابه ٧  .هم بحن ٢خُل وظٍغ
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 وضعب بَ عىريوػجس عىمٗٛ  -80

 لجُب ٖؿ٨غي  (٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام)ههب ازىان مً 
 
 مؿلخا

 
٦مُىا

ًه  خىن بمضًىت ٚؼةـزالزت ظىىص ٧ان ٌؿحر ٞ ل  ٣  نهُىوي  ىضما  ،ي مى٣ُت الٍؼ ونلذ ؤٖو

 الـمىا٤ٞ ألاخض اح ًىمبمً ن 9:30ي جمام الؿاٖت ـالؿُاعة الجُب بلى مغمى الىحران ٞ

( و٦القى٩ٝى 16-م عنانهم ال٣ؿامي مً بىض٢ُتي )بمم ؤَل٤ ؤؾىص ال٣ؿا12/9/1993

ً ض  ٗ  مً به    ؛خل ازىان مً الجىىص ٖلى الٟىع ٣ٞه  ،متًر
ه
٣ٟٞؼ ألابُا٫ ٞى١  ،نِب الشالضوؤ

٤ ؤبى الكُش  -الجُب و٢امىا بةَال١ الىاع ٖلى عئوؽ الجىىص الشالزت )ببغاهُم الكبل   -مٞى

ا ؤؾٗض(   ؛ٞو
 
ت الب ،ض مً م٣خلهمللخإ٦ ( و٧ل ما 16-ر١ اؾخىلى ألابُا٫ ٖلى عقاش ي )بموبؿٖغ

خاص ٢بل ؤن ٌٛاصعوا ال ًىظض ضتهم بؿالم ى ٢اٖـبل َٗىصواو م٩ان ـصازل الجُب مً طزحرة ٖو

غ الجىىص   بٗض جهٍى
 
٫ ٖملُت مهىعة ل٨خاثب ال٣ؿامبضمائهم سحنملُ  .، و٧اهذ هظه ؤو 

 عىمٗــــٛ عػكــــالُ -81

مدخلت ٖام ـى صازل ألاعاض ي الٟلؿُُيُت الـبل جىانل ُٖاء ظىض ال٣ؿام لُمخض  

 الـمىا٤ٞ ي مؿاء ًىم ألاخضـٞ (ٖالء ال٨دلىث)مجاهض ـخُض ٢ام ال ،م1948

٤ ؤزىم 12/9/1993   ء  ض  بالب   (اؾضوص – ٖؿ٣الن)اء ع٧ىبه خاٞلت ٖلى ٍَغ
 
 بًُٗ ؾاث٤ و  ؤ

 
ال

  ،مىثـالخاٞلت ختى ال
ه
ظغح ى ـبلي ا ؤص  مم   ،مً ٢ىابل صازل الخاٞلت ه  خ  ب  ٗ  جه بل٣اء ما ب   م  ز

ال١ى حٗغ   ،مجاهض مً الاوسخابـو٢بل ؤن ًخم٨ً ال ،ٖضص ٦بحر مً ع٧اب الخاٞلت  إَل

 الىاع مً ؤخض الجىىص الغ  
 
و٢ض اٖتٝر  ،ضٗ  ى بنابخه واؾدكهاصه ُٞما ب  ـي بلا ؤص  مم   ،اب٧

 الٗضو بم٣خل ؾاث٤ الخاٞلت وبنابت زالزت مً الغ  
 
 .اب بجغوح مسخلٟت٧

 عىمٗـــٛ بمسٖــــٛ غــــعٚ -82

ئــــت ل٨خاثـــــب ال٣ؿام  ثاؾخمغ   ُت والجٍغ ي نباح ٟـٞ ،خىانلبك٩ل مالٗملُاث الىٖى

مت  ُتي لخى٢ُ٘ اجٟا٢ـالُىم الخال مجاهضًً ـهاظم ؤخض ال ،(14/9/1993)ؤوؾلى الظ٫ والهٍؼ

ت ٞـــــى١ مبنى بلضًت ٚؼةـؤعبٗت ظىىص للٗضو ٧اهىا ًخمغ٦ؼون ٞ  ،ي ه٣ُت مغا٢بت ٖؿ٨ٍغ
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ت ؤزغي مً ال ،ى الؿُذـض بلونٗ ؾُاعة جُـلــــ٤  مجاهضًً حؿخ٣ــــل  ـُٞما ٧اهذ مجمٖى

مجاهض ـو٢ض هاظم الكـــــاب ال ،مغا٢بتـالىاع باججاه الجىىص الظًً جمترؾىا زل٠ ه٣ُت ال

ُٞما  ،خُض ًَٗ ؤخضهم بغؤؾه ،بؿ٨حن ٧اهذ بدىػجه مى٢٘ الجىىص  ـٖىض ونىله ال

مً زالزحن  ى اؾدكهاصه بٗض بنابخه بإ٦ثر ـي بلا ؤص  مم   ،ججاههباالىاع بٛـــؼاعة  البا٢ىن ؤَلـــــ٤ 

 .عنانت

 عىمٗٛ وفرتم ٌتػاضا -83

 م٘ ال
 
ي زلُل ـي ٢ُإ ٚؼة وختى ٌٗاه٤ الضم الٟلؿُُني ٞـمجاهضًً ٞـجًامىا

ت قهضاء ألا٢ص ى ٞـالغخمً الضم الٟلؿُُني ٞ ي ـي ٢ُإ الٗؼة وؤلاباء، ٢امذ مجمٖى

  14/9/1993 الـمىا٤ٞ مً مؿاء ًىم الشالزاء 9:30جمام الؿاٖت 
 ً هجىم  م بك

 
ه
ت ٖلى خاٞلت ج  للٗضو ل  ٣  بالغقاقاث وال٣ىابل الُضٍو

 
ت ٧اهذ  ،ظىىصا وؾُاعة ظُب ٖؿ٨ٍغ

٤ ال ىت ـماصي بلـجغا٣ٞها ٖلى الٍُغ و٢ٕى ى ـمما ؤصي بل ،ظىىب السلُل (هدؿاعا)ى مؿخَى

  ا
ذ لٗضًض مً ظىىص الٗضو  ٣هم  ،بحن ٢خُل وظٍغ ُما ٧ان ألابُا٫ ًىانلىن ٍَغ ٞو

 مٞاقدب٩ىا مٗه ،(هدؿاعا)٨غي لجىىص الاخخـــــال٫ ٖىض مٟتر١ انُضمىا بداظؼ ٖؿ

 ،وظغخهم مما ؤصي بلى م٣خل ٖضص آزغ مً ظىىص الاخخال٫ ،باألؾلخت ألاوجىماج٨ُُت

ؼ مغعي(ـواؾدكهاص ال م ؤن  ،و بالٗملُتو٢ض اٖتٝر الٗض ،مجاهض )مدمض ٍٖؼ ول٨ىه ٖػ

 
ه
و٢ض  .زىحن منهم زُحرةاوؤن بنابت  ،نِبىا بجغوحؤعبٗت ظىىص ٣ِٞ مً ٖىانغ الخاظؼ ؤ

غـقاع٥ ٞ بض الغخمً خمضان(. ،وببغاهُم ؾالمت ،ي الٗملُت )زالض الٍؼ  ٖو

 عىمٗٛ وطنع ؾططٛ الطواه -86

ت الٗضو ٞـمجاهض بهاء الىجــــــاع ٞـا٢خدم ال ي ـي خـي ٖملُت اؾدكهاصًـــــــــت مغ٦ؼ قَغ

 
ه
و٢ض جم٨ــــًـ  ،م14/9/1993 الـمىا٤ٞ ىم الشالزاءغ ًه  الغما٫ ٞـــــي الؿاٖـــــــت الىاخضة ْ

الكهُض مً اظخُاػ البىابـــــت الساعظُـــــــت للمبىــــــى ٢بل ؤن ًُلـــــ٤ ؤخض الجىىص الاخخال٫ ٖلُه 

 ى اؾدكهـــــاصه ٖلى الٟـــــــىع.ـممــــــا ؤصي بل ،الىاع
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 عىمٗــــــٛ ضعٍاٌــــا -84

ت 1993ؤًلى٫  22مىا٤ٞ ـال ألاعبٗاءي مؿاء ًىم ـٞ بس٠ُ  (ُٖىن ٢اعة)م ٢امذ ؾٍغ

ىاها( قما٫ جل ؤبِب  ذخُض جم   ،الجىضي اخخُاٍ )بُجا٫ ٞا٦ىحن( مً مى٣ُت )ٖع

ت بل ،م٩انـي هٟـ الـه ٞجهُٟخه   .متـى ٢اٖضتها ؾالـزم ٖاصث الؿٍغ

 عىمٗـــــٛ بٗــــت إٖــــن -85

ت الكغؾت الخعص    ٖلى الهجمت البربٍغ
 
٢ىاث الٗضو يض ؤهلىا آلامىحن في ها ـي قيخـا

ألعواح الكهضاء ألابُا٫ مً ٦خاثب )الكهُض ٖؼ  ووٞاء   ،مسُماث ٢ُإ الٗؼة وال٨غامت

ضان( ٞـ٢ام ال ؛الضًً ال٣ؿام( نباح  ي الؿاٖت الؿابٗت والىه٠ مًـمجاهض )ؾلُمان ٍػ

٤ بحن ال٣ضؽ وال4/10/1993 الـ ًىم ىاـم ب٣ُاصة ؾُاعة مٟصست ٖلى الٍُغ ث مؿخَى

ىض ونىله بل ،ي قما٫ الًٟت الٛغبُتـهىصًت ٞـالُ  ـٖو
ه
ىت )بِذ بًل( و٢ ب ال٣ُاصة غ  ى مؿخَى

تمجاهض ؾُاعجه بداٞلت ـنضم ال ،ي الًٟت الٛغبُتـٞ الههُىويالسانت للجِل   ٖؿ٨ٍغ

 
ه
 ض  د  لخىٟجغ الؿُاعة م٘ الخاٞلت مه  ؛الٗكغاث مً ظىىص الاخخال٫ ل  ٣  ج

 
 ٍ  صو   زت

 
 هاثال

 
و٢ض  ،ا

 .اٖتٝر الٗضو بالٗملُت

 عىمٗٛ العطاططٚ -86

 لكهُضي ال٨خاثب )ؤقٝغ مهضي وؤًمً ُٖا اللــــــه( بُلي الٗملُاث 
 
اهخ٣اما

م٣اجلت ازترا١ السٍُى ألامامُــــــت للٗضو مً ـاؾخُاٖذ بخضي الىخضاث ال ؛الاؾدكهاصًت

 مه ُموههبذ ٦ م،19/10/1993الـ الؿاٖت الشالشت ًىم 
 
 ىا

 
 لؿؿل

 
 ،نهُىهِخحنُاعجحن خا

اصعوا ،وباصعتهم بةَال١ ٦ش٠ُ للىاع  .م٩ان بؿالمـال ٚو

 عىمٗٛ الؿّٗس مجٗن ٔازٙ -87

 لكهـــــــضاء ال٣ؿـــــام وقهضاء الاهخٟايت اإلاباع٦ت
 
ت الغابٗت ـٞو ،اهخ٣اما ي الظ٦غي الكهٍغ

ي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ـمؿاو٫ مى٣ُت زان ًىوـ ٞ)الؾدكهاص ظمُل واصي 

 (ال٣ؿام
 
 ، وؾحرا

ه
 ٖلى ز

 
ُ 

 
 ،وبًالن ؾٗضون  ،ُٟىا )آفي ؾبىعجاؽى ألابُا٫ الظًً ز
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اوي ىلُضاهىا ،و٦ٞغ ضبٙغ ،َو ٍغ ( ٖلى 7مسخــــــاعة ع٢م )ـاؾخىلذ الىخــــــضة ال ؛وحكحن( ،ٞو

  و ألابُا٫ هُئت شسهُاث حهىصًت مه وج٣م   ،ؾـــُاعة نهُىهُـــــت
 ً   ،ىتخض

 
ي الؿاٖت ـىىا ٞوجم٨

م مً ز٠ُ الغ٢ُب 24/10/1993 الـمىا٤ٞ ىه٠ مً نباح ًىم ألاخضالؿاصؾت وال

٠ )بًالن لُٟي( )حهىص عو٥( ٤ ال والٍٗغ هما ٖلى الٍُغ ىت ـماصي بلـؤزىاء و٢ٞى ى مؿخَى

بت مً زــان ًىوـ (ظاوي َا٫)  ؤوعا٢هما الشبىجُت ء ٖلىو٢امىا ب٣خلهما بٗض الاؾدُال ،ال٣ٍغ

لى  ًٖ الٗملُت  ال٩املت هاـو٢ض ؤٖلىذ )خماؽ( مؿاولُخ ،ظهاػ الؾل٩ي ٧ان بدىػتهماٖو

 ـٞ
ه
 ُٞه نه  ٤  ٞ  ع  ي بُان ؤ

 
 ى  ًٖ هه  ىعة

و٢ض  ،السام بالشاوي الك٩ُاثوصٞتر  ،ؤخض الجىضًحن ت  ٍ 

غها وجىػَ٘ الهىع  جم    .جهٍى

 عىمٗٛ بٗت ناحن -88

 اؾتهضٝ ؾُاعة الخازام )خاًُم صعو٦مان( 
 
ههب مجاهضو ٦خاثب ال٣ؿام ٦مُىا

ت الخا٢ضة )ٚىف ؤمىهُم(  ،هىصيـالاؾدُُان الُؤخض ٢اصة  وماؾـ الخغ٦ت الٗىهٍغ

٤ )بِذ ٧اخل( بمضًىت السلُل  ًى ال٨ىِؿذ الؿاب٤، وطل٪ ٖىض مٟتر١ ٍَغ ٖو

 الـمىا٤ٞ ي جمام الؿاٖت الشامىت والىه٠ مً نباح ًىم ألاخضـٞو ،مجاهضةـال

مما ؤؾٟغ ًٖ بنابت  ،عةؤؾلختهم الغقاقت ٖلى الؿُا هحران   م ؤَل٤ ألابُا٫ه 7/11/1993

 ـٞ ،ي ٢ُإ ٚؼةـوهى مؿاو٫ ًٖ الاؾدُُان ٞ ،الخازام وم٣خل ؾاث٣ه
 
ىذ ي خحن جم٨

ت الـال  .ى ٢ىاٖضها بؿالمـمجاهضة مً الٗىصة بلـمجمٖى

 عىمٗٛ البريٚ -89

اعـٞو ىحن ٢غب  ،ي هظا ؤلَا اث ال٣ؿام ؾُاعة جابٗت للمؿخَى الخ٣ذ بخضي مجمٖى

  ،مضًىت البحرة
 
 ي جمام الؿاٖت الشامىت مً نباح ًىم ألاعبٗاءـٞ اع  ها الى  ـخدذ ٖلُخُض ٞ

زم اوسخبذ  ،م بٗض ؤن ا٢ترب ؤؾىص ال٣ؿام مً الؿُاعة1/12/1993 الـمىا٤ٞ

ت الـال ىحن الـجاع٦ت ال ،ى ٢اٖضتها بؿالمـمجاهضة بلـمجمٖى مجغمحن ًخسبُىن ـمؿخَى

ذ ؾلُاث الاخخال٫ بم٣خل ازىحن وبنابت ز ،بضمائهم  .الزت بجغاحخُض اٖتٞر
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 عىمٗٛ ضفع احلضاض -90

 لخغب الؿ٩ا٦حن ال
 
 ى  مه  ة  غ  ٗ  خ  ؿ  مه ـاؾخمغاعا

ه
  ؛مجؼعة ألا٢ص ى ظ

 
 ج
 
مجاهض ال٣ؿامي ـال م  ض  ٣

وج٣ضم  ،ي ل٣ُإ ٚؼة )خاظؼ بًغػ(ـم هدى الخض الكمال16/11/1993 ًىم الـ يـ)قاصي ِٖس ى( ٞ

  واؾخمغ  ،نهُىويبسىجغه هدى يابِ 
 
  ،ٖلُه ؼ  ه  ظ  بُٗىه ختى ؤ

ه
ً ٞج٣ض   م  ز ي ـم هاخُت مؿخَى

 ًٖ نُضه الشالض ؛ؾُاعجه واؾخمغ بُٗىه، زم اهخ٣ل زل٠ قاخىت ج٠٣ ٖلى الخاظؼ
 
 ،باخشا

ت  وؾاع ٞاؾخضاع الكهُض قاصي  ،م٩انـي الٞـ ٧اهذ الخغاؾت التيٞاهُل٣ذ عناناث مً قَغ

ه ؛هدىها ٣ه الخ  ًه ه 
 
 ٞغ  ـــــــم  خ  ؿ  مه ا ــــلٗل

 
 ـــــــــــــؾ٣ بلــــــــــى ؤن ،ختى الغم٤ ألازحر اصيـــــــــــــــــــــــــــــالجهه ــــي ٖملــــا

 
ِ قهُضا

 
 
ٚ 

 
ال ب 

 ٣ غ   ر  ح  مه ب 
ض   ر  لح   ؛ٖلى هظه ألاعى الُُبتمه

 
 .ًٖ ٢ُإ ٚؼة الخهاع   ٘  ــــــــــــٞ

 عىمٗٛ اخلمٗن -91

ها )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٖلى الجىىص ـي بَاع الخغب التي ؤٖلىخـٞ

  الههاًىت
ه
 و٢

 
ىحنـٗان الُ اث الـهاظمذ بخضي ال ،مؿخَى مؿاء ًىم  مجاهضةـمجمٖى

ىحن ال6/12/1993 الـمىا٤ٞ زىحنؤلا مجغمحن ٖىض مكاٝع مضًىت ـم ؾُاعة للمؿخَى

خُض ؤَل٤ ؤؾىص ال٣ؿام الىاع بٛؼاعة مً ؤؾلختهم الغقاقت ٖلى زمؿت مً  ،السلُل

ىحن ٧اهىا صازل الؿُاعةـال ً ،مؿخَى ، مما ؤصي بلى م٣خل ازىحن منهم وبنابت زالزت آلازٍغ

ي بُان ٖؿ٨غي ـها ًٖ الٗملُت ٞـٖؼ الضًً ال٣ؿام( مؿاولُخ الكهُض و٢ض ؤٖلىذ )٦خاثب

ش  ضام هظه الٗملُت جإحي عص   وظاء ُٞه ؤن   م،7/12/1993بخاٍع  لٗملُت ؤلٖا
 
 واهخ٣اما

 
ا

ض الٗاثض )ٖبض الغخمً ٗ  ب  مه ـها ؾلُاث الاخخال٫ يض الـمجغمت التي اعج٨بخـمُضاوي الـال

 .حٗالـى الٗاعوعي( عخمه للا

 عىمٗـــٛ االٌطالقـــــٛ -92

ج٣ضمذ  ،ي بَاع الاخخٟا٫ الؿىىي باهُال٢ت خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـٞ

شزلُت ٢ؿامُت مجاهضة  لى  ،ؼث ؾُاعة ملٛىمتظه   م بٗض ؤن  14/12/1993 بخاٍع ٖو

٤ الكغ٢  ـالٍُغ
 
  مجاهضون ـالهب ي بمى٣ُت ال٣بت ه

 
  ذ  م  ض  الؿُاعة ختى ٢

 
ت صوعٍت  ،ٖؿ٨ٍغ
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 ض  و٢بل و٢ٕى الاهٟجاع خ  
 

،  اقدبا٥   ر ر 
 
ل ؿ  زغه الكهُض )ؤؾامت خمُض( بالخُُٛت ب٢ام ٖلى مه

الكهُض ؤؾامت  اعج٣ىبِىما  ،بؿالم مُضانـالظًً اوسخبىا مً الالـمجاهضًً  ٖلى بزىاهه

 غ  ً  مه 
 
 ـى الـو٢ض خًغث بل .ًٟضي بزىاهه بإٚلى ما ًمل٪ بضماثه الٛالُت ظا

ه
 اث  ى  مى٢٘ ٢

 ؼ  ٗ  مه 
 ػ 

 
 .ملٛىمتـظِل الاخخال٫، و٢امذ بخٟجحر الؿُاعة ال ً  م   ة

 قتن قاٟس الٕحسات اخلاصٛ -93

ش ت ألاولـٞو ،م24/12/1993 بخاٍع  (ٖمــاص ٣ٖل)ى الؾدكهــاص ال٣اثض ـي الظ٦غي الكهٍغ

ئتجم جىُٟظ  ُت ظٍغ ت ـمذ بىاص١ الخُض ج٣ض   ،ٖملُت هٖى مجاهضًً مً صوعٍت ٖؿ٨ٍغ

  ،ًخ٣ضمهــا ظُب ٢ُاصة ،مدمىلت
ه
ي قإع الىهغ بمضًىت ٚؼة، وؤنالها ـٞ (الخىام)ر١ تٟمه  ب  غ  ٢

ى م٣خل ال٩ىلىهُل )مئحر مُجز( ٢اثض الىخضاث السانت ـؤصي بل مما ،مجاهضون بغنانهمـال

  الههُىهُتو٢ض ؤظغث ال٣ىاث  ،و٢اثض لىاء )ظىالوي( الؿاب٤ ،في ٢ُإ ٚؼة
 
 واؾٗا

 
جمكُُا

 
ه
ٞ  ج  غا

 
 مغوخُت  ٣ها َاثغة

ه
 .مجاهضًً الظًً ٖاصوا بلى ٢ىاٖضهم بؿــــالمـضع٥ الصون ؤن ج

 عىمٗٛ املػجس العىطٙ -94

  م1993وم٘ جهاًت ٖام 
ه
حٗخلي ؾُذ بخضي  الههُىويمً الجِل  اث  ى  ٧اهذ ٢

ي الهباح البا٦غ ـر صوعٍت الخغاؾت ٞؤزىاء حٛح  ي ـٞو  ،مسجض الٗمغي(ـالٗماعاث ٢غب )ال

  ،وخضر اقدبا٥ ٖى٠ُ ،مجاهضون ظىىص الضوعٍتـهاظم ال
ه
نِب ُٞه ٖضص مً ظىىص ؤ

  ،الاخخال٫
ه
 .بزغ طل٪ ٣لواٖخه  ،مجاهض )مىظع الضهكان(ـنِب الو٢ض ؤ

 قتن عاومني يف وضٍع ٖافا -95

ى مهى٘ ـم بل1994مجاهـــــض )ظهاص ٖهٟـــــىع( ًخ٣ـــــــــضم ٞــــــي مُلـــــ٘ الٗام ـ٧ان ال

 الجمُلت  (ًاٞامضًىت )ب
ه
 ٖلى ز

 
لى ٢بت الخغاؾت  ،وان الؼاٌٜ(غ  وم   يبٗلىجالى )ؤقٝغ ُ ٖو

  ،مىثـخخـــــى ال هويغبـــــه ٖلى عؤؾ ـــــت  ٟ  نٗض ظهاص بس   ،ًخدضص الخــــاعؽ
ه
ى خاعؽ ـم بلج٣ض   م  ز

و٢ض ؤٖلىذ  ،ى السلُلـزم اهُلـــــ٤ بل ،وؤل٣ـــــاه مً ؤٖلى ٢بت الخغاؾت ،آزــــغ ويغبه ٦ظل٪

 .ٖــــــً الٗملُــــــت الٗضو بطاٖت 
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 قتن ضابط املدابطات )ٌٕعٗي نِٕني( -96

 للخ  و  ،م1994ٖام ي مُل٘ ٞبراًـــــغ ـٞ
 
ٖـــي الظي اٞخخده الكهُض ى  ع الى  ُى  اؾخمغاعا

مجاهض )ٖبض اإلاىٗم ـًخم٨ً ال ،مسابغاث )خاًُم هدماوي(ـ)ماهغ ؾغوع( ب٣خل يابِ ال

ا٢ـــــه بل ت مً ٞع ُــــــم ٧ىهحن( ومجمٖى ى مى٣ُـــــت ـخمُض( مً اؾخضعاط يابِ الكابا٥ )هٖى

  جم  و  ،مىٗم(ـ)ٖبض اله زلُت الكهُض خهاظمخُض  ،وؾِ )عام للا(
 
٢ 

 
ُم ٧ىهُــــــً(  ــــله خـ )هٖى

٣ُُه  ى ٢ىاٖضها بؿالم.ـو٢ض ٖاصث السلُت بل ،وبنابت ٞع

 حضـــاض أبٕ زٖـــؼ -97

ًىم الـ مؿاء ي )ؤبى صٌـ( ـ٢ىاث مٗؼػة مً خغؽ الخضوص والجِل جدانغ مجز٫ ٞ

لي  ،خمضانمجاهضان )ٖبض الغخمً ـالُٞه ًخدهً الـم٩ان الظي م، خُض 25/2/1994 ٖو

 ـالٗامىصي( مً ٦خاثب ال٣ؿام، وبٗض مٗغ٦ت اؾخمغث ؾاٖاث ال
ه
لت ؤ نِب ٖضص مؿاء الٍُى

  ،مً ؤٞغاص الجِل
ه
  ،مجاهض )ٖلي الٗامىصي(ـنِب الوؤ

ه
 .كهض )ٖبض الغخمً خمضان(واؾد

 تفجٗــــط العفٕلـــــٛ -98

 ،ؤلابغاهُمي الكٍغ٠ خغمال٣ت بغواثذ مؿ٪ قهضاء مجؼعة ٗب  ألاظىاء مه  ما ػالذ

٫  و٦خاثب ال٣ؿام  ؼ 
 
ضها باالهخ٣املم ج ش يـٞو ،ٖلى ٖو مجاهـــض ـال م اؾخ٣ل  6/4/1994 جاٍع

٣خل زماهُت مً الُ ؛ي الٟٗىلتـٞ مخدغ٥ـال)عاثض ػ٧اعهت( البــام  هىص، ُٞما ـلُٟجغ البام ٍو

ضث )٦خاثب  ،يؤلابغاهُم خغمالالـــــغص ألاو٫ ٖلى مجؼعة هى بر هظا الاهٟجاع اٖخه  التي ٖو

 ٖلُال٣ؿام( بدىُٟظ زمـ ٖملُاث عص  
 
  .هاـا

 تفجٗــط اخلضٗــــطٚ -99

 ٖلى والٗملُت الشاهُت عص   ،ي ظضًضـي جهُٗض هٖىـمؿخمغة ٞ ما ػالذخغوب الخٟجحر 
 
ا

شو  ،)مجغػة السلُل( ها و   ،م اؾخ٣ل الكهُض )ٖماع ٖماعهت( ؾُاعة13/4/1994 بخاٍع غ  ج 
 
ٞ

  السًحرةُت ي مدـٞ
ه
 عه ب خاٞلت غ  ٢

 
 ل   ،اب  ٧

وحٗلً  ،ٗكغاثٍجغح الو  ،مٛخهبحنزمؿت  ل  خه ٣  ُ 
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ي خُىه ـهىص ٞـعثِـ الىػعاء الُ (عابحن)و٢ض ؤٖلً  ،ها ًٖ الٗملُتـ٦خاثب ال٣ؿام مؿاولُخ

 مً 
 
 .ٚؼة٢ُإ ؤهه ؾُيسخب ٞىعا

 اختطاف اجلٍسٙ ؾاخط غٗىاٌ٘ -100

 الختراٝ ز٠ُ الجىىص ٖلى ًض 
 
  اؾخمغاعا

 ُ ت ال٣ضؽ(  ،ال٣ؿام يـٞضاث ٢امذ )مجمٖى

خُض ٢اوم  ،ي وخضة )صوبضبان(ـوهى يابِ مدتٝر ٞ ،(قازغ ؾُماوي)بازخُاٝ الجىضي 

 ُ  خحن ازخه  ٠  ى  ٗه ب  
 

ضه مً ؾالخه ووزاث٣ه ،ي بَال١ الىاع ٖلُهـل ٞا عج  مم   ،٠  ،وجم ججٍغ

 عه  ،هاـوبٖالن ٦خاثب ال٣ؿام مؿاولُخ
 
  ،مباصلت بمٗخ٣لحنـهضٝ الس٠ُ ٧ان ال م ؤن  ٚ

 ضٟٗن فطٌهتاهأاختطاف  -101

ت ال٣ضؽ(  ،هدُجــــــت مباقـــــغة لٟكـــــل م٣اًًت )قازغ ؾُماوي( اهُل٣ذ )مجمٖى

  ـعثُل ٞغه٨خا٫( ٞؤل٣ُ٘ الجىضي ) ،ها جهُـــــاصـالٟضاثُت بؿُاعج
 

خم ا٢خُاصه  ،ا٥ب  ي الك  ،هٍو

 هٟؿه  ًٖ م٣اومتـولظاث ؾبب ال
ه
  ،هًخم ٢خل

 
 ٗ  وح

ه
  ـــــــغه ش

ه
 ٖلى ظه  الاخخال٫ اثه ى  ٢

 
 ته بٗــــــض زالزخ  ش

 .و٢ض جم الاؾدُالء ٖلى ؾالخه ووزاث٣ه الصسهُت ،ؤًام مً م٣خله

 اهلجًٕ عمٜ وٍعه ؾاضُٔ -102

سً٘  ،ي ٢لب الٗانمتـ٣ً٘ ٞ م1982عثُل قاعون وػٍغ خغب لبىان ٖام ؤمجز٫  ٍو

 ى ـوزلُت ال٣ضؽ ال٣ؿامُت حؿعى بل ،لخغاؾت مكضصة
ه
  جى٠ُٓ ال٣ضؽ مً ٧

 ،ـ  ظ  ع   ل 

تـالهظه خىُل٤ ٞ   ،مجمٖى
ه
دضر اقدبا٥ ٖى٠ُ اؾد مجاهضان )َاع١ ـكهض ٖلى بزغه الٍو

ه خم اٖخ٣اله ،هاب ٢اثض السلُت )ؤًمً ؤبى زاًل(وٍه  ،وعاٚب ٖابضًً( ،ؤبى ٖٞغ  ،ٍو

خم٨ً ال م بضع( مً الاوسخاب ت،مجاهضان )خؿً الىدكـٍو بض ال٨ٍغ  الٗضو  ٌٗتٝرولم  ،ٖو

 .مٗغ٦تـي هظه الـٞ زؿاثغهذجم ب
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 عىمٗـٛ املكّـٜ -103

ش  ي ٢لب ٖانمت صولت ٞلؿُحن )ال٣ضؽ الكٍغ٠( ج٣ضم ـم، ٞو9/10/1994بخاٍع

وخؿً ٖباؽ( ًدمالن ال٣ىابل وألاؾلخت ، مهـــــــــغي"ـال" مجاهضان )ٖهام الجــىهــــــــغي ـال

  ،و٢ظٞا ال٣ىابل والغنام ،الغقاقت هدى م٣هى ًغجاصه الجىىص
ه
مً  ازىانخل خُض ٢

  الجىىص
ه
  ،آزـــــغ نِب ٖضص  وؤ

ه
 كهـــض واؾد

 
 ألا
 
 .)ٖهام وخؿً( ىان  ز

 خطف ٌاخؿُٕ فانػىاُ -104

جم٨ىذ زلُــــت ال٣ضؽ ب٣ُــــاصة  ،ي عاج٘ لٗملُاث الس٠ُ ال٣ؿامُـــــتـع هٖىي جُى  ـٞ

شللا( مً ز٠ُ الجىضي )ٞا٦ؿمان( الكهُض )نالح ظاص  وبزٟاثه  ،م9/10/1994 بخاٍع

 ،مضة زمؿت ؤًامـل ال٨ُان الٛانبذ مٟاويت ٢ُاصة وجم   ،ي )بحر هباال(ـً ٞده  ي مجز٫ مه ـٞ

ب ٧امل صون ؤن جخم٨ً ؤظهؼة ـزاللها ٞ ال٨ُان ٖاف   و٢ض  ،مى٢٘ـمً جدضًض ال الٗضو ي ٖع

لى عؤؾهم )الكُش ؤخمض  ،مٗخ٣لحنـي ؤلاٞغاط ًٖ الـمجاهضًً ٞـمُالب ال ثاهدهغ  ٖو

م ٖبُضٖو ،ًاؾحن ش ي الُىم الؿاصؽـٞو ،ومهُٟى صًغاوي( ،بض ال٨ٍغ  بخاٍع

مجز٫ ـم صاهمذ ٢ىاث مٗؼػة مً الجِل ٣ًىصها )احهىص بغا٥( ٢اثض ألاع٧ان ال14/10/1994

  خُض جم   ،مجاهضون ـالً به الظي جده  
 
ِ   له خ  ٢   ،ٞا٦ؿمان وياب

ه
كهض ؤبُا٫ واؾد

م بضع( ،وخؿً الىدكت ،الس٠ُ )نالح ظاص للا بض ال٨ٍغ  .ٖو

 اٌفجـاض زٖعٌػٕف -105
م 19/10/1994الـ ًىم 

ٞ 
 
 مدٟىعا

 
سا ي الظا٦غة ـؾِب٣ى جاٍع

ٟٞي مغ٦ؼ  ،ى ألابضـهىصًت بلـالُ

( ي )صًؼوـٞو ،هم )جل ؤبِب(ـؤمى ٛٝى

 ،هٟؿه غ الكهُض )نالـــذ هـــؼا٫(ٞج  

 ،مخٟجغاثـوهى ًدمل خ٣ُبــــت ال
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ً  مما ؤصي بلـى ؾ٣ٍى كٍغ  ٞازيُــــــًـ ٖو
 
ى ٖكغاث ـبياٞت بل ،ي نٟٝى الٗضوـ٢خُال

 ٞـي ؤٖالـي الجىان بةطن للا،  ،الجغحى
 
٣ذواعج٣اء )نالر هؼا٫( قهُضا  جل٪ و٢ض خ٣ 

ها ـواٖخبرج ،هاـو٢ض ؤٖلىذ ٦خاثب ال٣ؿـــــام مؿاولُخ ،ي ٖضص ال٣خلىـؤ٦بر خهُلت ٞ الٗملُت

   اظؼء  
 .السلُلبؤلابغاهُمي الكٍغ٠  سجضمـالٖلى مجؼعة  مً الغص 

 تفجري لػـي أضض٘ -106

ش  ىت )ظاوي َا٫( ـمجاهض )ؤًمً عاض ي( بلـم اهُل٤ ال20/11/1994بخاٍع ى مؿخَى

 T. N. Tماصة مً  ٦جم 7.5خُض ٢ام بؼعاٖت لٛم ؤعض ي ًؼن  ،بمداطاة زاهُىوـ

خُاصًت اهٟجغ اللٛمـول ،الـمخٟجغة ت الٖا ا ا٢تربذ الضوعٍت الٗؿ٨ٍغ   ،م 
ه
  ل  لُخُاًغ ٧

 
ء  ش   .ي 

 عىمٗٛ وباٌ٘ األوـٛ -107

ش مجاهض )ؤًمً ـ٧ان ال ،ي ٢لب ال٣ضؽـم٣ابل مباوي ألامت ٞم 25/12/1994 بخاٍع

 ،لُىٟجغ ٢غب بام مسهو لى٣ل يباٍ الُحران ؛عاض ي( ًخ٣ضم مً زاهُىوـ الٟضاء

 
 
ذ بطاٖـت الٗضو بةنابت زالزت ٖكغ يابُا الٗملُت مً ؤزُغ ما  ن  بو٢الذ  ،خُض اٖتٞر

   ٟ
ه
 ه

 
  و  ،ظ

ض 
ه
 .ع للمجاهض ؤن ٌٗخلي البام ل٩اهذ الىخاثج ؤ٦بر مً طل٪ ب٨شحرلى ٢

 عىمٗٛ الجأض العاجن -108

ي ـي خـ٢بـــــــل ؤن ًمط ي ؤؾبـــٕى ٖلى اؾدكهاص الججرا٫ )٦ما٫ ٦دُل وبزىاهه( ٞ

ش ،الكُش عيىان ٗملُدُـــًـ ب( وزالض السُُب ،م ج٣ضم )ٖماص ؤبى ؤمىهت9/4/1995 وبخاٍع

مـمىٟغصجحن ٞ  ،ي صوعٍاث الاخخال٫ـٞ هٟؿه غ ٦الهماٞج  خُـــــض  ،ي ٚـــــــىف ٢ُُـــــــ٠ وهدؿاٍع

كغاث الجغحى  ي نٟٝى الٗضو.ـٞ وؾ٣ِ ؾبٗت ٢خلـــــى ٖو

 عىمٗٛ العطبـٛ -109

 لضم الكهُض )مدمــــــىص السىاظت( الظي 
 
ت ج٣ضم )م ،ي مسُم الكاَــــــئـٞ اعج٣ىزإعا ٗاٍو

شعو٢ت( ابً زاهُىوـ الٟضاء  ها خماع هدى م وهى ٣ًــــــىص ٖغبخه التي ًجغ  25/6/1995 بخاٍع
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م، وٍه جـ  ع     ل ٖؿ٨غي ٢غب هدؿاٍع
ًٖ بنابت ٖضص مً  ؤؾٟغ مما  ،٢غب الضوعٍتهٟؿه ــــــغ ٟج 

  ،الجىىص
ه
ت عو٢ت(. ي  كهض الٟضاج  واؾد  )مٗاٍو

 عىمٗٛ ضوات جاُ -110
ش  مهىــــضؽ ًدُــى ُٖاف( ـي جُىع هىعي ظضًض ؤٖلً )جالمُظ الـٞو ،م24/7/1995بخاٍع

  ،٣لب )عماث ظان(بي خاٞلت ـًٖ الاهٟجاع ٞ همـمؿاولُخ
ه
مٛخهبحن خل ؾخت خُض ٢

  نهاًىت
ه
ــــت ال ٌ٘ؿخُلم  الٗضو   والجضًغ بالظ٦غ ؤن   .آزغون 35نِب وؤ ىٟظ مـجدضًض هٍى

 .جىُٟـــــــظ الٗملُــــــــتم اٖخ٣ا٫ السلُت بٗــــض ؤقهـــــــغ مً جختى 

 عىمٗٛ ضاوات أؾهٕه )الكسؽ( -111

 
 
ـــــي  ،)ٖملُت عماث ظان( لىهجواؾخمـــــغاعا خاٞلت  ر حٟججم جم خُض 21/8/1995ٞو

  مٛخهبحنخــــــل زمؿت ٣ٞه  ،٣لــــب ال٣ضؽب (عاماث ؤق٩ى٫ )ي ٢لب ـٞ نهُىهُت
ه
 نِب ؤ٦ثره وؤ

ــــت ًٖ الخٟجحر  مؿاولُخـهم مهـىضؽ(ـو٢ض ؤٖـلـــــً )جالمُظ ال ،مً ماثت صون جدضًـــــض هٍى

 .ي زلُــــــــت جابٗت ل٨خاثب ال٣ؿامـوه ،مىٟظًــــــًـال
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 عىمٗٛ اٌفجاض الكسؽ ٔاجملسه -112

شمهىضؽ )ًديى ُٖاف( ـألاو٫ ٖلى اٚخُا٫ الالغص   ـم 5/1/1996ٞ بخاٍع
 
ل ي ٚؼة جمش

ً هاثلحن هؼ  ـٞ شوطل٪  ،واخض ي آن  ـوؤق٩لىن ٞال٣ضؽ  ا ؤع٧ان  ي اهٟجاٍع  بخاٍع

  ،م25/2/1996
ه
ًٖ  مؿاولُتـالو٢ض ؤٖلً )جالمُظ اإلاهىضؽ(  ،هىصـمً الُ ٖضص   ل  خ  خُض ٢

 .)للمهىضؽ( شإع الٖملُاث ووٖضث باؾخمغاع  ،جىُٟظ الهجىمحن

 عىمٗٛ اغتىطاض الجأض -113

ش جٟجحر جم ي ٢لب ال٣ضؽ ـٞو ،ال٣ؿام( )٦خاثبه  ث  ض  ٖ  و٦ما و   ،م3/3/1996 بخاٍع

  ،وقمٗىن بحرؽ ال٨ُان الٛانبالاهٟجاع ؤع٧ان  ؼ  ه   خُض ،نهُىهُتاٞلت خ
ه
خل خُض ٢

 حؿٗت ٖكغ 
 
  نهُىهُا

ه
 .مؿاولُخـهممهىضؽ( ـ)جالمُظ ال و٢ض ؤٖلً ،نِب الٗكغاثوؤ

 عىمٗٛ تن أبٗب -114

شو  ،مباقغةو ي ـي الُىم الخالـٞ ب  صب   ،مغ٦ؼي ـي الؿى١ الـٞو ،م4/3/1996 بخاٍع الٖغ

  ،ال٨ُاني ٢لب ـٞ
ه
 زالزت ٖكغ  خلو٢

 
  نهُىهُا

ه
 الٗملُت و٢ض ٧اهذ جل٪ ،الٗكغاث نِبوؤ

تهاوي  ،لدؿ٣ِ ٧ل ؤوعا١ ألامً الؼاث٠ ،٢انمت الٓهغ لخ٩ىمت الٗمل وقمٗىن بحرؽ ٍو

دكض ،)قمٗىن بحرؽ(  هظا الجبان الظلُل  ٍو
ه
ي ٢مت ٦ٟغ الكُش ـ٢اصة الٗالم ٞ ل  ٧

ًٖ ٖملُاث الخٟجحر، وطل٪  مؿاو٫ـالٗخ٣ل بزغ طل٪ )خؿً ؾالمت( خماؽ. وَه  ًتىاه  مه ـل

 مابض 54د٨م ٖلُه بالسجً وٍه  ،ي مضًىت السلُلـٞ
 
 .وطل٪ بٗضص ٢خلى الاهٟجاعاث ألازحرة ،ا

 عىمٗـٛ خطف اجلٍـــسٙ مشعُٕ إزضٙ -115

ت نىع٠ٍ التي هؼ   ت وؤَل٣ذ الىاعمجمٖى ٣ٞخلذ ؤخض ٖكغ  ،ث ؤع٧ان الضولت الٗبًر

 
 
 زم  ،نهُىهُا

 
 ز

 
 ــــُ

 
ش  ذ  ٟ خم ٢خله وصٞىه ،)قمٗىن بصعي( م الجىضي  9/9/1996بخاٍع  ،ٍو

 و 
ه
  ض  ج  لم ج

ه
تـاٖخ٣ا٫ ال البدض ٖىه ختى جم   ل  به ؾه  ل  ٧ وال٨ك٠ ًٖ مى٢٘ ظشت  ،مجمٖى

 .مسخ٠ُـالجىضي ال
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 عىمٗات خمٗـٛ صٕضٖف -116

تـٞ نهُىهُحنم ب٣خل ظىضًحن 1995ٖام ي جهاًت ـ٢امذ السلُت ٞ )بِذ  ي مضزل ٢ٍغ

 
ه
ىحن مً ٖاثلت )٧ىوٛغ( ٞ ،غ(م  ؤ ىت ـ٦ما ؤَل٣ذ الىاع ٖلى ؾُاعة مؿخَى ي مضزل مؿخَى

ا ٞ غان ـػزاٍع ٢خلذ ازىحن مً ٖاثلت )مىه٪( ٖلى م٣غبت  م1996ي جمىػ ـٞو ،م1996ي خٍؼ

السلُل و ضؽ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ ال٣ٍغ ٞـي َ َىحنخى ٦ما ؤَل٣ذ الىاع ٖلى مؿ ،مً )ؾُٟىث بِخاع(

ُه حؿىع( ىحن )اٞغاث( ٢غب )هُٟه صاهئُل( ،٢غب )٦ٞغ  .٦ما ؤَل٣ذ الىاع ٖلى مؿخَى

 عىمٗٛ اٌفجاض وكّٜ الربٔبٕ -117

ٞـــــي جل ؤبِب21/3/1997 بخاٍعش ٞـــــي م٣هــــى )بغوبى( ًدضر الاهٟجاع ،م و  
 
ًـــــضا  ،وجدض

ُـــــض ًخ٣ـــــضم ال ــــت نىع٠ٍـخ الٗبــــــىة  ــــض  ٗ  وَه  ،مجاهـــــض )مىس ى ٚىُمـــــاث( مـــًـ ٖىانــــغ مجمٖى

  ،لالهٟجـــــاع
 
،  ٞحرج٣ي ،ول٨ـــــًـ الاهٟجـــــاع ًإحي ٖاظــــال

 
 .نهاًىت تزـــالز ظشض وحؿ٣ِالٗمـــال١ قهُضا
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 ّٖٕزاالعىمٗٛ املعزٔجـٛ يف حمٍٜ  -118

ٛـــــــام ألامً الؼاثــــــ٠ مــــا٫  ي  اهٟجغ مجاهـــــضان ًغجضًان ػ   ،بِىما ٧ان هخيُاهـــى ًخٛىـــــــى بإو عظـــــا٫ ألٖا

  ،م30/7/1997 بخاٍعشوطل٪  ،ال٣ــــضؽ )مدنى حهىصا(بي ؤ٦بر ؾـــــى١ ٞـ
ه
 خــــــل ؤعبٗت ٖكـــــغ و٢ـــــض ٢

 
 نهُىهُا

 
ه
ُـــــت ٞ ،الٗكــغاثنُــب وؤ   ،ى الض٢تـهـي مىخـو٢ض ٧اهذ الٗمل

ه
ُـــــض لم ج ت ال ص  ض  د  بد  ـهٍى

 
جه واج   ،ـــًـً  مىٟظ

 .الههُىوي وال٨ُانمدخلــــت ـهما مً زاعط ألاعى الـى ال٣ــــــى٫ ؤهـبل الخد٣ُــــــ٤ه 
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 العىمٗٛ الجالثٗٛ )بين ّٖٕزا( -119

ي ـي قــــإع بني حهىصا ٞـٞ خٟجحر ؤهٟؿهمــــت مجاهضًــــً بآزغ ٢ام زالزــ ع  ي جُـــــى  ـٞو

ش وطل٪ ،ال٣ضؽ   ،م4/9/1997 بخاٍع
ه
 صولت ال٨ُانولم حؿخُـــ٘  ،نهاًىتخـــــل ؤعبٗـــــــت و٢ض ٢

ـــت ال  .مىٟظًــــً ٦ما ٞــــي ٖملُـــت مدىــــــى حهىصاـجدضًض هٍى

شي لبىان ـت ٞبٗملُت زان و٢ض خاولذ خ٩ىمت هخيُاهى الغص    مؿاء  بخاٍع

  ،م5/9/1997
ه
ت السانت اخل ازىو٢ض ٞكلذ الٗملُت و٢  مً الىخضة البدٍغ

 
 ،ٖكغ ظىضًا

لت ؤن   ال٨ُانٖذ خ٩ىمت و٢ض اص   مىٟظحها هم الكهضاء  بٗض هظًً الهجىمُحن بمضة ٍَى

٤ُ ًاؾحن ،ًىؾ٠ قىلي ،)بكاع نىالخت ت  وزلُل الكٍغ٠ ،جٞى ت ظغاٖع ت مٗاٍو ( مً ٢ٍغ

 مً مُاع   ،ٖهحرة الكمالُت ٢غب هابلـ
 
و٢ض ؤٖلىذ ٦خاثب  ،صي ال٣ؿاموهم ظمُٗا

 .ال٣ؿام ٖضم صخت طل٪

******* 
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 .. أمحـــس ٖاغٗــَ... عبس اهلل عـعاً.عـع السَٖ الكػـاً

  ،ؤمام الٗمال٣ت مجضه ـًىدني ال
ه
  ،قامست وظهاص   زحر   هم عاًاث  وجب٣ى ؤؾمائ

 جدغ١ه

ضاء   وظىه     ألٖا
ه
  كُ٘ الضٝء  وح

ه
ٗ  مه ـال ي هٟىؽ  ـوـ ٞوألا   الىىعه  ًترا٢وه  ،ٟحنؿخً

ه
يبٗض  ٍو

 .. بج  .الالمٗت مً هظه الىجىم   الًُاءه 
 
  عه ض  هم ال٣

 
اصة   ي  و  ى  ال٩ . .)٢ؿام بلى الجؿض   الغوح   إٖل

  ظظوع   هاؤم ؤج  !! ؟ٖابغة   ؤؾماء   صه .. ؤهي مجغ  .. ًاؾحن(.ٖؼام
 
ش ي ؤٖما١ ـٞ مخإنلت الخاٍع

 .؟!الٟلؿُُني
 
  . وشجغة

 
مت   ٦ٍغ

 
  مباع٦ت

ه
ٖه  ها زابذ  ؤنل غ   ها هماططه . بج  .؟!ي الؿماءـها ٞٞو

 
ضة  ٍٞغ

 ن  
 
ش ًه  ،ىٗذ الخاٍع ىاٍو   ٖو

 
 مً ألابُا٫   جًم   ضسمت

 
ٖ   آالٞا  غ  الظًً 

 
 الجهاص   هم ؾاخاثه ـخ  ٞ

ٞ  ـٞ  ي 
 
 ...ؿُحن  ل

  هماططه 
 
ذي  ،السحر والجهـــــــاص. عمؼ .مكتر٦ت ججمٗها ٢ىاؾــــــمه  نلبت هم الغنُض الخاٍع

 ٧ي جب٣ــــى ألام   ؛ي الخدضي الكامشـلكٗبىا ٞ
ه
 ت

ٖى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٞغ
 
ىا ىه ل٣   ،الهامــــت ـــــت

 ٢اؾُت في ؤخغاف  ـالٓال
 
 محن صعوؾا

ي ـٞالخدـــــضي  وؾاخـــــاث   ،ضب  ٗ  ٌ  

هم ظؼء مً هظه . بج  .ٞلؿُحن

 ـ. مى.ألاعى
 
ومً ؤظلها  ،همـخه ب  ها ٧ان ه

 
ه
 ..هــــم٧ان ُٖائ

جل٪ الكمــــٕى ججمٗها ٢ىاؾم 

ي ـٞو  ،. ٞهـــــم قٗلت واخضة.مكتر٦ت

مً عوح واخضة، و  ،ؾاخــــت واخضة

ٞهــــم ؤٚهــــان  ،وجدذ عاًت واخضة

ى الىبــــــىة ـبل جمخضظظوعها  َُبت، شجغة
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 ،ي وظه الاخخـــــال٫ الٛاقم )ال(ـوهم ػلؼا٫ نغر ٞ ،ي ؾلؿلت ٦بحرةـوهم خل٣ت ٞ ،مُهغةـال

هم و اءصم ٩ٞان البر٧ان.. وهم صٞٗىا   الهمى مؤهم وصمٖى
 
 . وهـــــــم ٢ض ؤزبخىا ؤن  .لظل٪ زمىا

 م  ـال٠٨ ًم٨ً ؤن ًيخهغ ٖلى ال
 
ل ًمالهبر الجمُـــــل والجهاص  وؤن   ،ػ  غ  س ٢ىة  انل٩خالٍُى

 ألامشــــل التي خ   اثوهم الىماطط ألاعوٕ وال٣ضو  ،الخهضي ل٣ىي الباَل الجامدـــت
 
ث غ  ٟ

 لكٗبىا م٩اهخ  
 
 ومجزلخ   ـــــه الالث٣ـــــت

 
 ٘  ك  مه ـالــــــ الىىع . ٌؿخدُل ٖلى الظا٦غة ؤن جُم  .ـه الؿامُت

  وؤهىاعه  ،مً هظه الؿلؿلـــــت السالضة
ه
  الكهاصة والكهضاء ح

٘ ؤؾماء  ٤ ط٦غ  ٗب   .همهم وجٞغ

٩لمـــــت والبىض٢ُت الظي ؤَل٤ قغاعة ٞاعؽ ال ،)الشيخ الشهيذ عض الذًن اللعـــــام(

ً والُـي ٞلؿُُـــــً ال٨غامت يض الـلجهاص ٞا مجاهض الظي ـال ٕه ع  .. الكُش الى  .هـــــىصـمؿخٗمٍغ

 
 
ت ـٞ ذ  ب  ه وفي  ،مدخلىن ـاله وعخل مً ؾىعٍا بٗــــــض ؤن خانغ  ،الؿىعٍت (ظبلــــــت)ي ٢ٍغ

 ٞـــــي )مسجـــــض الاؾخ٣ال٫( بدُٟا ،ٞلؿُحن )ألا٢هـــــى(
 
  ،وجدضًضا

 
 ع   خـِ

 
 ه وؤٖاص ع  خال

 
ٞ  ٘ 

لخ٩ىن الصخىـــت للغنانت  ،وؤقٗل الشىعة بأًاث ال٣غآن وؤخاصًض الىبىة ،الغاًت الجهاصًت

ــش ٞلؿُُــً ـالىمىطط ألاعوٕ ٞ ٩ٞان .وال٣ىبلت  للىعي .لٟـــــضاء والخطخُتلي جاٍع
 
. وعمؼا

 .وؤلازالم

  همىططال٣ؿام  بن  
 
ضاموخه  ،ي )ؾىعٍا(ـخاعب الٓالم ٞ ،ٞظ ُٞخجه  ،٨م ٖلُه باإٖل

ٗه  ،ه ؤلاًمانمىُل٣ه  ،ي )ٞلؿُحن(ـلُداعب الٓالم مغة ؤزغي ٞ ؛قُغ الجىىب ه وصاٞ

  ال٣غآن   . امدك٤ ال٣ؿامه .ؤلاؾالم
 
٢ى٫ للا  وهى ًخمخم ،ى نضعهـهما بلويم   ،والبىض٢ُت

 وَ "حٗالى: 
َ

 ال
َ
  ـــنَّ بَ َع ْح  ج

َّ
  ًَن ز  ال

 
 خ  ك

 
  للا   يل  ب  ي َظ ـــىا ف  ل

َ
 ىَ ْم أ

 
  ْل بَ  ،اجا

َ
 ع   اء  يَ ْح أ

ْ
 ى

َ
  سَ  ذ

 شْ ً   ْم ه  ـب 
َ
 ص

 
 ك

َ
 ."ـــــىن

 
 

 خُض الىاؽه ؤعاص ؤال
 
ٌ  ي ـ٩ٞان له ما ؤعاص ٞ ،ًمىجىن   ًمىث ؤبضا ض )٢ًاء ب  ٗ  ؤخغاف 

ت،  ،وعٌٞ السًٕى للخهاع ،٢اص مؿحرة الشىاعو  ،ظىحن( وؤنغ ؤن جب٣ى البىض٢ُت مكٖغ

مبر مً الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وزمؿـ٩ٞاهذ الكهاصة ٞ  وزالزحن تي الخاؾ٘ ٖكغ مً هٞى

 
 
 للجهاص ال ،مُالصًا

 
ىانل عظاله الشىعة مً بٗضه ،مخىانلـلُب٣ى ال٣ؿام ٖلما  ،ٍو

كخٗـــــل بزــــغ اؾدكهاص ال٣ؿـــام   ،َو
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ش الٟلؿُُنؤقـــهغ زى  م1936ي الٗام ـٞو   ي،عة ٞــــــي الخاٍع
 
بُل الٗبض ؤو ولم ٨ًً مً ٢

)٦خاثب بـ م٣اومت ؤلاؾالمُــــــت )خماؽ( ـالٗؿ٨غي لخغ٦ت ال الجىاحمهاصٞت ؤن ًدؿمى ـال

 بخىانل ظهاص ؤخٟاص ال٣ؿام الظًً لُب٣ى هظا الاؾـــــــم  ،الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(
 
خُا

ىىن نٟداث هظا ال٨خاب بضمائهم وظهاصهـــــــم...   ًٍؼ

ت )ؾُلت الخاعزُت( بخضي ٢غي ظبل الىاع  مً ٢ٍغ
 
ي ـوه ،مً )ظىحن ال٣ؿام( وجدضًضا

ت )الكهُض ًىؾ٠ ؤبى صعة( ؤخض م 1941ٖام ي ـٞو  ،الشىعة الٟلؿُُيُت ال٨بري  ؤع٧ان ٢ٍغ

)ٖبض للا ٖؼام( الظي خانغ الجبن الكهُض ال٣اثض الض٦خىع )ٖلم الجهاص واإلا٣اومت(  ض  ـ  لوه 

 عاًت للا ٖؼ وظل ٞو  ،وزل٘ الضهُا وامدك٤ البىض٢ُت ،والسىع 
 
ي ـزاى ٚماع الخغوب عاٞٗا

 ...٧ل م٩ان

  و٢ض ٢ُل ؤن  
 
مت والهض١ )عضام(وه٨ظا ٧ان  ،ل٩ل اؾم مً مؿماه ههِبا ، الٍٗؼ

 
 
   زِ

 ُ  ٚه
 
٣ا   ،ت ٖلى ٧ل مؿلمج  وؤ٢ام الده  ،وؤهاع للٗلماء مىاعة م٣ٟىصة ،ب  للجُــل ٍَغ

 
ل م ٖو

٣ٞض ٧ان صعؽ اؾدكهاصه في  ،٘ ؤن شجغة ؤلاؾالم ال جغجىي بال بالضم الُاهغ الؼ٧يُالجم

 .وخضًض صمه ؤبلٜ ما جغ٥ للجُل ،م24/11/1989

ضة وهى  ،بهه مضعؾت ٢غآهُت ،مجاهضـمغبي والـٞهى الٗالم وال ،ٖؼام ْاهغة ٍٞغ

ٞاٖخلى نهــــىة  ،ي للا لىمت الثمـٞ ًسص ىلم ٨ًً  ،مضعؾت )ؾُض ٢ُب(ـالترظمت الٗملُت ل

 ـوالخ ،ي ألاعصنـى )٢ىاٖض الكُىر( ٞـواهخ٣ل بل ،جغ٥ خُـــــاة التٝر ،الجهاص
 
ذ هجماث ي قي

ت ٖضة ٖلى ٢ىاث الاخخال٫ الٛانــب  ل٣ا ،ٖؿ٨ٍغ
 
 ،م٣ضؽـٖضة بِذ الخُض ٧ان ؤمحرا

 ،٩ٞاهذ )مٗغ٦ت الخؼام ألازًغ( ،وزاى ٖضة ٖملُاث ومٗاع٥ يــــض ظِل الاخخال٫

غان  5و)مٗغ٦ت    ـو٧ان ٖبض للا ٖؼام ٢اثض الىخضة ال ،(1970خٍؼ
 
و٢ض اؾدكهض  ،ةمىٟظ

 .زم ٖملُت )ؾُض ٢ُب( ،ها زالزت مً ؤلازىانـُٞ

ا ؤٚل٣ذ ؤبىاب الجهـــــــاص ٞـول  ٞ )د. عبذ للا عضام(و٧ان  ،ي ٞلؿُُـًـم 
 
ي ـؤؾخاطا

وهىا٥ ٖاوص  ،ي با٦ؿخانـي )الجامٗت ؤلاؾالمُت( ٞـاهخ٣ل للٗمــــــل ٞ ، زمالجامٗت ألاعصهُت

بل ٧ان ًـــــغي  ،ولم ٨ًً طل٪ ٌكٛلـــــه ًٖ )ٞلؿُحن( ،عخلت الجهاص ٖبر ظبا٫ ؤٞٛاوؿخان
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غ )ٞلؿهى ؤن ب٢امت صولت بؾالمُت  هضؤ لىا ـلً ً :٩ٞان ٣ًى٫  ،ُحن(حجغ ألاؾاؽ لخدٍغ

في  وؤؾهم ،هه ؤظغي اجهاالثببل  .ي ٞلؿُحنـلىا ٢غاع ختى وٗىص للجهاص ٞ غ  ولً ٣ً   ،با٫

و٦خب  ،خماؽ( -م٣اومت ؤلاؾالمُت ـوجإؾِـ )خغ٦ت ال ،مجاهضًًـبٖاصة حك٨ُل جىُٓم ال

سُت وال ي اجساط ٢غاع ـٞ ؤؾهم هى الظيوعبما طل٪  ،مُشا١(ـ٦خابه )خماؽ الجظوع الخاٍع

   ،اٚخُاله ٖلى مؿخىي ٖالمي
ج 

ه
غث ؾُاعجه وهـــــــــى ًيخ٣ل م٘ ولضًه )مدمــــــض خُض ٞ

ها٫ ما ؤعاص و خُض اعج٣ى الجبل الكامــــــــش  ،وببغاهُم( لهالة الجمٗت، واؾدكهض الشالزت

 .مداولخُــــً ؾاب٣خُـــــًي اٚخُاله بٗض ٞكــــــل ـم٨غ والٓالم ٞـبٗض ؤن ؤٞلخذ ٢ـــــىي ال

م اؾخسضام  ،٣ٞض ٧اهـــــذ الكهاصة ؤؾمى ؤماهُـــــه و٢ض ؤ٦غمـــــه للا بدٟٔ ظؿضه ٚع

ًبه ٖلى و٢ض ٢ظٞه الاهٟجاع  ،٦جم )حي. بن. حي( 20   ظضووه  ،ٗض متًر
 
ي ـٞ ؾاظضا

ً   ،اؾدكهـــــــاصه  مً ٢ض   ٫ه ؤو   ْو
 
سجـــــــض ق ،ي  ـخ   هه ه  م للم٩ان ؤ  هللَو

 
٦ما اهبٗشذ مىه  ،٨غا

 .واهبٗشذ مً ؤبىاثـــــه )عاثدت الخىاء( ،م٩انـ٣ذ الٖب  و مؿ٪( ـ)عاثدت ال

وهى ًبني بِذ  ،٣ض البضع الظي عخلواٞخه  ،ي اللُلت الٓلماء ٚابذ الظعوة الكماءـٞ

اء ي خلت ٢كِبــــــت مً الكهضاء الظًً ـوها ه ،ضه ٗ  ولم ٨ًخمل البىاء ب   ،الكمىر وال٨بًر

لمه )م٣اصًغ الغظا٫ جبرػ في  وهى ًىاصي بإن   ،وسجهم الكهُض )ٖبض للا ٖؼام( بجهاصه ٖو

ٖ   ،مؿلمىن خُاج٨م بالجهاصـوحهخ٠ )ؤحها ال ،ي مىابغ ألا٢ىا٫(ـمُضان الجزا٫ ال ٞ ٦م ؼ  و

 بالجهاص ،بالجهاص
 
ا  مهحًر

 
ًا ؤحها الضٖاة ال ٢ُمت ل٨م جدذ  ،ووظىص٦م مغجبِ اعجباَا

 
 

ل٨م  مىث جىهب  ـاخغنىا ٖلى ال ،ًا صٖاة ؤلاؾالم ..بطا امدك٣خم ؤؾلخخ٨م الكمـ بال

ا ٖلماء ال ،٨م ألاماويوال حٛغه   ،الخُاة  ،ى عبهـج٣ضمىا ل٣ُاصة الجُل الغاظ٘ بل ،مؿلمحنـٍو

ً   ،ى الضهُاـوال جغ٦ىىا بل مؿلمُــــً ب٣ٗت ـالُىاُٚذ، ٣ٞض ياٖذ بالص ال ا٦م ومىاثض  وب

ٞهل جخدغ٧ىن  ،ي ؤعيىا البٛاة وهدً هيخٓغـواهدكغ ٞ ،وحؿلِ ٖلى ع٢ابىا الُٛاة ،ب٣ٗت

  ،مؿلمحنـ.. ًا وؿاء ال.؟!!إله٣اط ألامــت
ه
  ً  بًا٦

 
٦ً ٖلى وعبحن ؤبىاء   ،ٞهى ٖضو الجهاص ؛والتٝر

 لؤلؾىص ،السكىهت والغظىلت والبُىلت والجهاص
 
ىا ولِؿذ مؼعٖـــــت  ،ولخ٨ً بُىج٨ً ٍٖغ

ٌه للضظـــــ  ...ً لُظبده الُىاُٚذه م  ؿ  اط الظي 
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  عبحن ؤبىاء  
ؼ الغنامـال ٦ً ٖلى وٛماث ال٣ظاثــــ٠ وصوي  وهضًغ الُاثــــــغاث  مضاٞ٘ وؤٍػ

  ،والضباباث
ه
حن(. وؤوٛام   ً  وبًا٦  الىاٖمحن ومىؾ٣ُى اإلاتٞر

وؤنبذ  ،م٣اومتـعخل الكهُض )ٖبض للا ٖؼام( بٗض ؤن ؤؾـ مضعؾت الجهاص وال

 ٞٗ  م  
 
 ٖخُضا

 
 وع٦ىا

 
 باعػا

 
 .ي ٢لٗت الجهاص والاؾدكهاصـلما

 ي خ٣ـه :ـو٢ض ٢ا٫ الكاٖغ ٞ

  ،للا   ض  ب  ٖ   ،للا   ً  م   ض  ه  ٖ  
ه
  ـــذ  م  ٢

 
 ؼ  ٖ  ***  هه ل

 
 ح

 
 ما

ه
 اــغ  ٖ  الى   ٪  ب  ع  ٖلُــه ص   ــــ٤  ك

ً  م   للا   ــــــــض  ب  ٖ   ٥  ع  ص   هلل    ،ىط   م   ب  غ  ي  ***  ـــل  ظه ع   ــــ
 
 ؤ
 
  م  ج  ل

 
  اء  ى  ه  ألا

 
ٞ 

 
 اغ  ه  خ  اه

 
 

ً  م   ث  ـــغ  م  ق  ناص   هلل  ة  ؼ  ٖ   ــــ
 
 و  ***  ــــت  ٢

ه
  ذ  ً  ز

ه
 ج  ل

 
  ً  م   ت

 
 الخ   ٝ  ــغ  ٗ  ٌ   م  ل

 
 اع  ظ

 

ي اهُال١ ـو٧اهذ البضاًت الغاثضة ٞ

م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ـخغ٦ت ال

 ٖلى ًض ماؾؿها )الكُش هاـو٦خاثب

الظي م٣ٗض ـؤخمض ًاؾحن( ال الكهُض

.. )ًاؾحن( عظل .حهابه الاخخال٫

 ض  ـ  لال٣ُاصة وال٣غاع الاؾتراجُجي الظي وه 

ت )الجىعةـٞ ( ٖؿ٣الن٢ًاء  - ي ٢ٍغ

م، الخدـــــ٤ 1936الٟلؿُُيُــــت ٖام 

زم  ،)بمضعؾت الجىعة( الابخضاثُت

ضاصًـــت ٖام ـؤ٦مل ال مغخلــــت ؤلٖا

مضعؾت ـزم الخدــ٤ بال ،م1955

ت ذ ،الشاهٍى )ظماٖت ؤلازىان  واؾتٖر

 
 
 اإلاؿلمحن( ه

 
م بُٖاء البُٗت )لجماٖت 1955ي ٖام ـ٣ٞغع ٞ ،)الكُش ؤخمض ًاؾحن( غ  ٓ

 1960ي ٖام ـٞو ،مؿلمحنـؤلازىان( ال
ه
بالكلل بٗض ؤصاثه  )أحمذ ًاظين(نِب الكُش م ؤ
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ايُت الهٗبت، وعٚم طل٪ ٖمل الكُش )ؤخمض ًاؾحن( مضعؾا و٧ان  ،إلخضي ال٣ٟؼاث الٍغ

 
 
ُ   لب٣ا  ٞط٦

 
خ٣ا٫وحٗغى الكُش  ،ي صٖىجهـا م ببان الًغبت 1965ؤ٦ثر مً مغة ٖام  اٖل

م ازخحر 1968ي الٗام ـٞو ،ال٣اؾُت التي حٗغى لها ؤلازىان في )مهغ( و)٢ُإ ٚؼة(

ٞإؾـ  ،ٞبضؤ ببىاء ظؿم الخغ٦ت ،ي ٞلؿُحنـالكُش )ؤخمض ًاؾحن( ل٣ُاصة الخغ٦ت ٞ

ٞإؾـ  ،وبضؤ الخ٨ٟحر للٗمل الٗؿ٨غي  ،مي(مجم٘ ؤلاؾال ـ)الجمُٗت ؤلاؾالمُت( زم )ال

 وػو  
 
ا  ٖؿ٨ٍغ

 
خ٣ا٫ ٞ الاخخال٫ ؾلُاثٞٗاظلخه  ،صه باألؾلختجىُٓما  ،م1982ي ٖام ـبااٖل

 ـ٨م ٖلُه بالسجً لوخه 
 
ي ن٣ٟت ـزم ما لبض ؤن زغط مً السجً ٞ ،مضة زمؿت ٖكغ ٖاما

ل( ٞ ي ـالُض الُىلى ٞو٧ان للكُش  ،م1984ي الٗام ـجباص٫ ؤؾغي م٘ )مىٓمت ؤخمض ظبًر

ـ م٘ هٟغ مً بزىاهه خغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت ٞإؾ   ،وبقٗا٫ ٞخُلها جٟجحر الاهخٟايت

ش  ،الاهخٟايت ء  ض  )خماؽ( بٗض زمؿت ؤًام مً ب   مغة ـ٣ل الواٖخه  ،14/12/1987وطل٪ بخاٍع

  ي الًغبـــــت الخـــي وه ـٞ م17/5/1989ي ـٞ الغابٗت
م 1989ٖام لخماؽ ٞـــــــي ٢ُــــإ ٚؼة هذ ظ 

 ـبياٞت بل ،مابضـ٨م ٖلُــــــه بالسجً الوخه  ،الههُىويٖلى ًض الجُـــــل 
 
، ى زمؿت ٖكغ ٖاما

شو٢ض جم ؤلاٞغاط ٖىه   بلـــــى ألاعصن للٗالط ببان ن٣ٟت مكٗل ،م1/10/1997 بخاٍع
 
 ،مخىظها

اص  ذي ـوطل٪ ٞ ،ى ٢ُــــإ ٚؼةـبل ؤخمض ًاؾحن() ايتــــــــــــــــــــــــــقُش الاهخٟٖو ي الُىم الخاٍع

  ،م6/10/1997الـمىا٤ٞ مكهىص ـال
 
ال١ ب :٢اثال ن خغ٦ت )خمـــــاؽ( لً جلتزم ؤي و٠٢ إَل

 بل ،الٛانب٢بل ػوا٫ الاخخال٫  ال٨ُانالىاع م٘ 
 
  ـوصاُٖا

ىُت وعم   ى يغوعة الىخضة الَى

 .ٞلؿُحن ظماهحرواؾخ٣بله ٖكغاث آلاالٝ مً  ،الهٟٝى

شاوي ال الازىحنلغخُل ٧ان الىصإ ألازحر لىجم ٞلؿُحن ألاو٫ ، ٩ٞان ًىم اوفي ًىم 

ً ض ًٖ ال 2004 ماعؽمً  والٗكٍغ ش ٚؼة ، خُض اخدكض ما ًٍؼ  ىه٠ال مشُل له في جاٍع

،  الٗمغي ملُىن مً قباب ٢ُإ ٚؼة وؤ٢ُمذ الهالة ٖلى ظشمان الكهُض في مسجض 

، وؾاع اإلاى٦ب ؤعب٘ ؾاٖاث مخىانلت ، الجماهحر  ُش عيىانواهُل٣ذ باججاه م٣برة الك

خـ الجماهحر وزُاعها ألاوخض ،  الُاؾحنالتي اهُل٣ذ بدكىصها اإلاترانت جا٦ض ؤن 

ٞاهخسبخه في اؾخٟخاء ٢اَ٘ ل٩ل ألاوهام ، وو٠٢ ٖلماء الىٟـ ًلىون قٟاههم ما هظا ؟ 
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ىا١ جضوؽ  الكهُض ُ٘ الكُشمً ؤًً ظاء ٧ل هاالء لدكِ ىم ٖغؾه الغاج٘ ، ألٖا ، ٍو

ىا١ ، والغظا٫ جدل٤ ػاخٟت مؿاٞاث ومؿاٞاث ال جضعي مً ًدملها ٞى١ ألاعى ،  ألٖا

وال٩ل ًبػي الخمؿـــــذ بالجؿض وال جىاجُه الٟغنــــت لُسًـــــب ؤنابٗه ب٣ُــــغة مً صم 

ــــــذ اإلاؿ٪ . ٞخٟىحالكهُض ًًٗها ٖلى قٟخُه   منها ٍع

 ؤن ًًٟي للا 
 
با ٘ م٩اهخه بحن السل٤ مً الهُبتٖلُه  لِـ ٍٚغ م ؤهه  ما ًٞغ عظل ٚع

ضٞ٘ الكباب ؤن ًلخٟىا خىله ،م٣ٗض جٗل ال ،ٍو  ًدؿبىن له ـمدخلحن والـٍو
 
مخساطلحن مٗا

بٖا٢خه الجؿضًت خُض  ،ي الٗهغ الخضًضـٞ مدبؿحنـ٧ان عهحن ال م٘ ؤهه ،ؤل٠ خؿاب

تالخُاة و بِىه وبحن الخمخ٘ بيؿماث  ندىال ً لظانمىنضة ٖلُه الـؼاهخه الوػه ولى  ،الخٍغ

 ؤن جخابٗه ٖضؾاث و٧االث  (،تُبٞلؿُحن الؿلر )ٖلى امخضاص السجً ال٨بح
 
با ولِـ ٍٚغ

ألهه ناخب الغؤي  ؛مُت بطا همـ ب٩لمت ؤو ؤومإ بةقاعةـومسجالث ؤلاطاٖاث الٗال ،ألاهباء

تـالخه٠ُ وال٣غاع الىاٞظ وال٩لمت ال  .مؿمٖى

 غ  ٖ  
 

ٝ  
 
  مه الٗال

 
 الكُش

 
  وال٣غاع   والغؤي   )ؤخمض ًاؾحن( ال٣ُاصة

 
اه ـــــــــــــــــــــــخحن جل٣و  ،وال٩لمت

 
ه
  ال ج

 ول٨ً ًهض١ ٢لبه  ،١ ُٖيُ٪هض 
ه
 وجخظ٦غ ٢ى٫ الكاٖغ : ،٪٪ ووظضاه

 
 
  ُل  د  الى   ل  ظه ي الغ  غ  ج

 
ٞ 
 
 ـٞ  و  ***  ٍه  ع  ص  ز  ت

 
 ي ؤ
 
  ــه  ابـ  ى  ز

 
 ـــــىعه هه ه   ض  ؾ  ؤ

هال ٚحر ؤه٪   ومدبت ،٪ُي ُٖيـبل ٨ًبر ٞ ، جؼصٍع
 
 وج٣ضًغا

 
مؤل ظىاهد٪ بعجابا  ،ٍو

ُه  ،وجخظ٦غ )ألاخى٠ بً ٢ِـ( ؾُض )بني جمُم( الظي ٧ان هدُل الجؿض ٢هحر ال٣امت ٞو

ال ًضعي ؤصخابها  ،همٞى ؾُعظل بطا امدك٤ ؾُٟه امدك٤ زلٟه ماثت ؤل٠ )٣ًى٫ ال٣اثل: 

وبحن  ،ي الجاهلُت الجهالء وال٣بلُت الٗمُاءـم٘ الٟاع١ بحن بني جمُم ٞ ،؟!(لم امدك٣ىها

 ها.ـها ووُٖـي بًماهـخماؽ ٞ

ر ـملعذ الزي أسعب الظالـأحمذ ًاظين( الشجل الالشهيذ )الشيخ   الكيانميــن وحي 

وهظا الجؿض الظي ماجذ  ،هظه ال٨خلت مً اللخم التي ال ج٣ىم ٖلى ٖٓام، الصهيىوي

واللؿان  ،وال٣ٗل ًٌُٟ بالٗم٤ والخ٨ٟحر ،بال ال٣لب ًيبٌ باإلًمان ؤًٖاثهمٗٓم 
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اط ؤٖم٤ مً ؤقٗت ـٞ ،دغ٦ه الىظضانً  ٟ ٤ ه ٤ جدـ ؤهه بٍغ ل التي جىن   (ب٦ـ)ي ُٖيُه بٍغ

ي ـو)ؤخمض ًاؾحن( ٞ ،وؿان لدصسُو ما ؤنابهالٗلماء بها بلى ازترا١ زباًا ظؿض ؤلا

اط ٌصسو عوح ؤلاوؿان ٞ  ٟ ٤ ه مؿلم الظي ًغي بىىع للا ـي ؤٖما٢ه بكٟاُٞت الـُٖيُه بٍغ

غاؾت ال  .ي ال جسُبـمامً الخـٞو

 غ  ٖه  )أحمذ ًاظين(
 

 غ  ٖه و   ،بُــــــً بزىاهه بالخسُُــــِ ولم ٌٗٝغ بالصسب ٝ
 

 ب    ٝ
 ض  ٗ  به

ج ؤو اللٛـــــِ ـالىٓغ صون الالخٟاث للخ ٖه  ،السهىمـــــت وؤهٍغ ي مغ٦ؼه ـٝغ بالخىاي٘ ٞو

ٌه  ،مغمى١ ـال٣ُاصي ال ٖ   ،ٗٝغ باالؾخٗـــــالءولم   غ  و
 
  ـــــهه ٞ

ه
غؽ  ،ى للاـه بهض١ الخىظه بلبزىاه ٚو

ثر مً الخبجر مشمــــــغ الظي جىبذ الؿيبلـــت ُٞه ؾــــب٘ ؾىابل ؤ٦ـي خ٣ل للا الـالبظوع ٞ

 ـوويـــــ٘ البظوع ٞ
 
 ي خ٣ى٫ الس
 
 ال ًُإَومً ه ،ــىاعيت للب  غ  ٗ  مه ـ٤ الل

 
 ئىا ْل الغظــــل قامسا

ٕؼ مشل عواس ي الجبا٫ ،عؤؾه  ال ًتٖز
 
 .عاسسا

 
 
 :زاَبه الكاٖغ ٢اثال

  ٥  اى  ُ  ٖ  
 
 و ل  ضه ب  ج

 
  ـــــان  ُ  ٗ  ل

 
٦ 
 
  ـــم  م  هــا خ  ج  إ

 
 ج
 
٣ 

 
 اط

 
 ه  ٞ

 
 ُـــبه  ـــــــا الل

 و  
 
 عه  ثه ــــى  الهـ

 
  ـــــم  ٚ

ه
 ظ  و   ـه  ىلـ  به ط

 
  ــــذ  ٟ

 
  ــــهه ل

ه
 ال٣ه  ـل  ٦ـ

ه
 لىبـ

 ٟ  ً   ـــمه ؿ  الج  و  
 
  غه س

 
ً   ل  م  خ   هه ه  ؤ  ٞ   ــــي  الخ   حر  م  ال

 
 ُضه  ـي طا٥ الك

ٞ  ضه ب  ً   ىعه الى  و    ُ  د  ــي مه و 
 

 ص   ــــش  ُ  ا الك
 
 مه ٞ

 
 وصعه الـــىه ب   ىــــــى  د  ا٢ا

 ب   ض  ٗ  ب   ً  م  
 
ٞ 
 

  ؽ  ال
ٍ  ب  خ  ب  و    ا

 
  ث  ــــض  ٖ  ؤ

 
 ل   ــــــب  ٗ  الك

 
 ُـــضل  الخ   ـض  ج  م  ل

 خ  ى  ظه  ذ  ٗ  ى  ن  و  
 
 ضا

 
 مه ُ

ه
 ؾ  ىا ؤ

ه
 ىع  ـُ

 
 وصغه ال٣ه  ً  ـــضي طا٥ اب  ى  الجه  ة

 و  
 ـٞ   ــــــــذ  ٖ  ع  ػ 

 
 ي ٢
 
  ــب  ل

 
 ــــغ  ه  ػ   ـــــــــت  ب  خ  ألا

 
 ـــــان  ًم  ؤلا   ة

 
ه
 ب   يو  ـــغ  ج

 
 ٗ  م  ـال م  ــــــض  ال

 
 ٞ   ـــــــاء  ُ

ه
  ـــــــي ٦

 وبعه الـــــض   ــــل 

  ً 
 
ُ   ــض  م  خ  ا ؤ ً  اؾ  ال  ا عه ً   ُــ

ه
 ج

 
 ـٞ   طه ــؼ  م  وخا

 
ً  ـغ  ي ق   حن  ا

 
 ــىبٗه الك
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 ٖه 
 
 بطا ع  ظ

 
  اصه ض  م  ـال ؼ  ج  عا

 
  د  ًه  ن  أل 

 ض 
 

 م  ـال ٪  ب  خه  ر
 
 ىه ٨

 ـٞ   ـىن 
ه
  ي ٧

 ال٣ه  ل 
ه
 ىبل

ٞؼلؼلىا ٖـــــغف  ،ال٣ؿام( البضاًت التي اهُلـــــــ٤ مً عخمها )قهضاءه هظه هــــــي 

 ٗاصلـــــتمه ـوؤٖاصوا بىاء ال ،الُىاُٚذ
 
اث  ظضًضة  ُ غيىا آل روا ٢ىاٖض اللٗبت، ٞو ح  ، ٚو

 .لالقدبا٥ م٘ هظا الٗضو وؤٖىاهه

***** 
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 ط

 فمػطني
 الظ   ان  د  ب  ؾه }٢ا٫ حٗالى: 

 
  ه  ض  ب  ٗ  ي ب  ـــــغ  ؾ  ي ؤ

 
 م  ُ  ل

 
 ب   ام  ــــغ  الخ   ض  ج  س  م  ـال ً  ال

 
 ــــــض  ج  س  م  ـى الـل

 
 
 ألا

 
 ص   ٢

 
 اع  ي ب  ـــظ  ى ال

 
 ى  ا خ  ى  ٦

 
 ل   ــهه ل

ه
 ر  ج

ً   ً  م   ـــــهه ً  ٘ه م  الؿ   ــــى  هه  ــــهه ه  ا ب  ى  اج  آ  {حره ه  الب   ُ

ش ول٨ً مً جمام الٗمل  ،ولِـ هظا ٦خاب جاٍع

 ط  
 
ش   غه ٦ وطل٪ ختى ًدٟٔ  ؛ؿُحنللٟ ؼ  ظ  ى  مه  جاٍع

وال ًدٟٔ هظا الخ٤ لُجاص٫ به  ،الٟلؿُُني خ٣ه

 ج  الده  ألن   ؛مدا٦م والهُئاثـؤمام ال
 
 بال  ت

 
ال جغظ٘ خ٣ا

غ ال٣اض ي الٗاص٫ ٣ٟىص ٖلى هظه هى مو  ،بطا جٞى

 ي ًىمىا.ـألاعى ٞ

ًه    وختى ال 
 دى 

 
٫ ؤهل الباَل باَلهم خ٣ا

 وخ٣  
 
وختى ال ًخدى٫ ٨ٞغ الٟلؿُُني طاجه  ،ىا باَال

سـبل  .٠مؼٍ  ـي الـى ظض٫ خى٫ ال٨ٟغ الخاٍع

ل ٞلؿُُني ؤن ًمل٪ ٣ُٖضة ــــــــــــــــــــًجضع ب٨ ؛لظا

  د  وٍه  ،ال جلحن
ش ٞلؿُحنًٖ ى مضعؾت ـبِخه بل ٫ه ى   جاٍع

  ٗ  ٌه  خـهاوظٛغاُٞ
 
ى ؤن ًإحي ـبل وؤوالص  ٚحره، هؤوالص   مه ل

غمىاؾب ـالى٢ذ ال  وختى جب٣ى ؤظُالىا جضهضن ،للخدٍغ

 ٢هُضة ا
 
  لكاٖغ الٟلؿُُني الٛ

  ؼ 
هاعون هاقم  ي 

 :عقُض

 

 ب          
ٖ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ا 

 
ٖ  ــــل  الى   ـــــض  ه  ى 

 
 ب   ـــــاء  ــــٞ

 
 ص  ال

 
  اه

 و  
 
 ا ب  ــــــــــــــــــــــــــى  ل

 
  ــــــــــــ٪  ُ  ل

 
 ج

 
ُ 
 
٘  ــــــــــــــل  ب  و   ــ

 ـــابه ـــــــــــــــــــــــــً 

 
 
 ة  ٞ

 
 ج  ا س  ط

 
  له ُ  ـــــى ل

 
ٗ  ج  الٟ  ال  خ   ـــت  ُ

 
 ٩ا
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 و  
 
 ج

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ٨

 
ً  م   ث  غ  از  ل  ى  خ   ــــ

 ى 
 
 ـــــا ألا
 
 ابه ُ  ه

 
 
ٞ 
 
 ا م  ـــــــــــــــــــى  ل

 
  ً الخه ـ

ٖ  الـــظ   ــــب   ي 
 
 خ  م  ل

  ــاـــــــى 

 ًه  غ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــٟ  ؾ  
 
  ا

 ٦  ــــا و  ى  ب  خه  ــــجه ظ 
 ـابه ـــــــــــــــــــــــــخ 

 و  
 
 ــــىع  ؾه  ٪  م  اؾ   ً  ا م  ى  ل

 
 ٟه د  م   ة

 
 ْى

 
ـــــؼم زالض وزــــــاب  ت  جب٣ـــــي ٖو

 
 
 ة  ٞ

 
 ط

 
 اص  م  ا ج

 
 به ان  ي الٛ

  ،ـــىن 
 
 ره ـب  ه  ٞ

 
  اه

 
 
 ؤ

 
 و   ،ي ى  ـــــــــــ٢

 
 ىص  ـــــــــــمه نه  ض  ـــ٢

 
 ــــــه

 
 ــــــــــــــا ٚ

 
 به ال

  ٗ
ه
مى٣ُت التي جًم ؾىعٍا ـالجؼء الجىىبي مً ال -ٞلؿُحن  -بالص ٦ىٗان  ض  وح

  ؤي   ،مخىؾِـوج٣٘ ٞلؿُحن ٖلى الؿاخل الكغقي للبدغ ال ،ي جهغ ألاعصنـولبىان وقغ٢
 
 ب  غ  ٚ

٣ُا وؤوعوباآن ر١ الُغ١ بحتوجخىؾِ مٟ ،ؾُاآ٢اعة   مى٢٘ ـوبؿبب هظا ال ،ؾُا وؤٍٞغ
ه
 ض  ٗ  ح

ً الٗغبي بت ٞ ،ٞلؿُحن ٢لب الَى ت ٍٚغ ي هظه ـلظل٪ ٧ان ؤلانغاع ٖلى زل٤ ٦خلت بكٍغ

 .مى٣ُتـال

ي مؿخُُلت الك٩ل ـوه ،( ٦ُلى متر مغب27000٘) يوجبلٜ مؿاخت ٞلؿُحن خىال

 
 
با بضؤ خض ٞلؿُُـــًـ الكمال ،ج٣ٍغ  ،مخىؾِـعؤؽ الىا٢ىعة ٖلى ؾاخل البدغ الي مً ـٍو

مشــــــل خضوص ٞلؿُُـــــً الجىىبُت ًبضؤ مــــــً زلُج  لخ٣ي بالخض الكغقي ٖىض جل ال٣اض ي ٍو ٍو

ذـال٣ٗبت بل غة ؾِىاء ،ى ٞع ٟهل هظا السِ ٞلؿُحن ًٖ قــــــبه ظٍؼ   .ٍو

لؿُحن )ؤعى ٦ىٗان(   وؾه  ،ٞو
  بــ )ؤعى ٦ىٗان(ُذ م 

 
 ،٢بُلت ٖغبُتى ـبل وؿبت

 ،همـٖانمخ  هي هم )الُبىؾُىن( الظًً ٧اهذ ـومى ،وال٨ىٗاهُىن قٗب ٖغبي و٢باثل مخٗضصة

ٞهى اؾم مكخ٤ مً اؾم الكٗب الظي ٧ان ٌؿ٨ً  PALESTINEؤما اؾم " ٞلؿُحن " 

ؿم   ،ي ٞلؿُحنـالؿهى٫ الكمالُت والجىىبُت ٞ  ى هظا الكٗب )الٟلؿخِىُىن(.وَه

ؤو الٗغب ؤو  نحالُىهاهُ مً ؾىاء ،ؾم ٖلى ٧ل لؿانهظا الا  جضاو٫ه  و٢ض جم  

ما ب  وعه  ،وجىالذ ٖلى ٞلؿُحن ٖهىص مً الٛؼو والؿُُغة الؿُاؾُت ،مؿُدُت ال٣ضًمتـال

ش هظا الٛؼو وؤلىاهه وؤهضاٞه ًدخاط بل ش ٞلؿُحن ـمخسهو ٞ ٦خابى ـ٦خابت جاٍع ي جاٍع

 .ال٣ضًم والخضًض
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ي ٧ل ـمخمحز الظي ظٗلها مدِ ؤٖحن الٛؼاة ٞـٖضا مى٢ٗها ال ،وهظه ألاعى ٞلؿُحن

م ال٣غآن لها ،ٖهغ  ً  }: حٗالى٢ا٫  ،٣ٞض ا٦دؿبذ ٢ضاؾت زانت بخ٨ٍغ
 
 اص   م  ى  ا ٢

ه
 ز
ه
  اى ل

 
 ى  ع  ألا

 مه ـال
 
 ؾ  ض  ٣

 
 و   ،[21]الـماثضة: {ت

 
ـى }: ىـحٗال ٫  ا٢

 
ل  ب 

 
 اع  ي ب  الت   ى  ع  ألا

 
ٞ  ى  ٦  ا ل  ه  ـُا 

 
 ٗ  ل

 
 ] {حن  م  ـال

 
 ألا
 
 .[71:ُاءب  ه

ة ٞلؿُحن، وهى مً الـمؿاظض الشالزت التي ال  ع  ٗخبر صه ٌه ُـها الـمسجض ألا٢ص ى الظي  ٞو

 بلُـها 
 

ال  ب 
ا٫ه  خ 

ض  الغ 
 

ك
ه
زاوي مسجض وهى  [،نلى للا ٖلُه وؾلم]مهُٟى ـال ها٦ما ؤزبر ح

  ي ألاعىـي٘ ٞوه 
ي  اع 

 
ٟ

 
  الٛ

ع 
 
ي ط ب 

 
للا نلى ]للا  عؾى٫   ؾإلذه : عض ي للا ٖىه ٢ا٫ ، ًٞٗ ؤ

  :٢لذه  ،«مسجض الخغامـال» :ي ألاعى ٢ا٫ـي٘ ًٖٞ ؤو٫ مسجض وه  [ٖلُه وؾلم
ه
  م  ز

 
 ،؟ي  ؤ

 » :٢ا٫ ؟هماـ٦م بِى :٢لذه  ،«مسجض ألا٢ص ىـال» :٢ا٫
 
و٢ض ، [عواه مؿلم] «ؤعبٗىن ٖاما

 مه ـبالؤخض ؤصخابه  [نلى للا ٖلُه وؾلم] ؤوص ى الىبي  
 
وبِذ الـم٣ضؽ؛  ي ٞلؿُحنـض ٨ٞ

 
 
 ه ًيكإ لٗل

ه
  ط
 ٍ  ع 

 
 ٌ   ت

 
 ضه ٛ

 وخه غه مسجض ألا٢ص ى وٍ  ـى الـبل ون 
 . ىن 

 ،)ببغاهُم السلُل :ها ٢بىع ألاهبُاء ال٨غماءـُٟٞ ،ألاهبُاء ل  ظه  و٢ض وعص ٞلؿُحن  

ىؾ٠( ٖلُ ،٣َٗىبو  ،سخا١وب وصاوص وؾلُمان  ووعصها لٍى ،الؿالمالهالة و هم ـٍو

م ِس ى بً مٍغ ديى ٖو ا ٍو بغخلت ؤلاؾغاء  [نلى للا ٖلُه وؾلم]ٞها الىبي مدمض وقغ   ،وػ٦ٍغ

ها ٢بىع ٖضص ُٞـــــــو  ،ى الؿماءـمٗغاط مىه بلـالزم مسجض ألا٢ص ى ـى الـبلمً الـمسجض الخغام 

 ُٖٓم 
 
ُاءظضا  .مً الصخابت ال٨غام والكهضاء ألاٞو

بؿُُت  ت  ب  ٣  ي خ  ـوال٨خاب الظي بحن ًضً٪ ًسِ ؾحرة بٌٗ ؤولئ٪ الكهضاء ٞ

ش قٗب ٞلؿُحن وظهاصه الُٗٓم   ـؼا٫ نضي نىجً ال و  ،خضًشت مً جاٍع
قٗغ  صهم ًغص 

 :الكاٖغ ؤخمض ٞغط

ٞ  ــــً    ا 
 
ًه ُـُ  ؿ  ل ٖ  ى  خ  غ  ا ب  ـــــم   ـ  ــا 

 
ٗ  ل  ***  ض  ه  ـى ال

 
ٞ 
 
 إ
 
 ـــــــى و  ى  مه ـال ذ  ـــــــــــــــــــــه

ه
 اص  ــــــــغ  مه ـال ل  ٧

  ً  ٖ   ا٫  آلام   وؽ  غه ا 
 

 ٖ   ال
 

  ن  ب   ذه ك
 
 ***  ــــم  ل

 
 ص  ؤ

 
ٞ  ٘  ي و  م  ص   ً  م   ـــغ  ه  م  ـال ـــ

ه
ٞ 

 
 يص  اــا

 ٖ   ام  ـغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  
 
 ه  ج   ــذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ا صه م   ي  ــــل

 
  *** بـــا

 
 ه
 
  وع  ـــــــــغه الؿ   اثه ــــــــــــــــــد  ٟ

 
 ـــاص  ُ  ٖ  وألا
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 الؿّٗس حيٜٗ عبس المطٗف عٗاش )أبٕ الرباٞ(

ال٣لب الهٛحر الظي ًدمله الكاب الهاصيء الىاصٕ ًدؿ٘ ٧ل ٞلؿُحن بإعيها 

ل   ،وؾمائها وبدغها وؤ٢هاها وؤهلها
ه
 ؤهه ز

 
ألظل  ،ألظل ٖؼهم ،ألظلهم ٤  ٧ان ٌٗخ٣ض صوما

 .مؿخ٣بلهم

 ـ٧ان الضم ال
 
ا مؿلم الٟلؿُُني هاٞػ

الخ٣ض اليهىصي ٌُٛي ؤعى و  ،بٛؼاعة

ي السامـ ٖكغ ـؤلابغاهُمي( ٞ مسجضـال)

لدكخٗل بهظه  ؛مباع٥ـمً عمًان ال

ُٞما ال٣لب  ،مؿلمحنـالضماء ٢لىب ال

٫ بل ى هاع وباعوص ولهُب ـالهٛحر جدى 

ًلٟذ مً طبدىا قٗبه ٖلى مغؤي 

وؤ٢ؿم ؤن  ،ومؿم٘ الٗالم الٓالم

ال٣ضع الىاٞظ الظي ًى٠٢ و  ،٩ًىن هى الغص

 ل٣ىاث ـها الـ، ٧ان خُىهىصيـالُػخ٠ الُٛغؾت الههُىهُت والاؾخٗالء 
 
مهىضؽ مُلىبا

 
ه
صعط ٖلى ٢اثمت الاخخـــال٫ بؿبب اهخماثه بلى )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(، و٢ض ؤ

مبر ؾىت ـمُلىبحن ألو٫ مغة ٞـال ماث ع )ي ـمٟصست ٞـم بزغ ا٦دكاٝ الؿُاعة ال1992ي هٞى

 .بٞٗــــا٫(

ل ؾىت ـٞو  ـي مٟتر١ )مدىال( ٞـٞو ،م1993ي الؿاصؽ ٖكغ مً ؤبٍغ
 
ظ ٟ  ي الٛىع ه

 ىمجه هه 
 
 ا ا

 
 و  ،نهُىهُتبمداطاة خاٞلت ع٧اب  ؾدكهاصًا

ه
 شسو و ُٞه ل خ  ٢

ه
نِب حؿٗت ؤ

ٟ  ضمهىـبخىظُه مً )الو  م1993 مً ٖام ي ؤٚؿُــٞو ،آزغون ظ )ٖلي ٖاص ي ؽ( ه

 هدى مى٢٘ للجِل 
 
ؤؾٟغ ًٖ  ،٢غب مٟغ١ ٦ٟغ بلٍى الههُىويومدمض ٖشمان( هجىما

م٘ )ٖلي ٖاص ي( ًدمل ٖبىة الـمهىضؽ جىظه  ،م1994 مً ٖام ي ًىاًغ ـٞو ،م٣خل ظىضًحن
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 ،ي مى٣ُت عؤؽ الٗحنـٞ الههُىويللجِل  تان عماًي مُضـوويٗها ٞ ،هاؾٟت مد٨مت

 واهٟجغث الٗبىة و 
ه
 .ًان بجغوح زُحرةنِب ظىضؤ

مهىضؽ( لخىٟجغ ـمٟصست التي ؤٖضها )الـي ؾُاعجه الـواهُل٤ الكهُض )ؾاهغ جمام( ٞ

ًه   ظىىص ل  ٣  بجىاع بام 
 
نِب  ،مً ظِل الاخخال٫ ا

ه
 بجغاح زالزىن و٢ض ؤ

 
زم اهُل٤  ،ظىضًا

  ً نهُىوي وبجىاع بام ،مٟصستـالكُش )ؾلُمان( بؿُاعجه ال الكهُض
خُض هٟؿه، غ ٟج 

 
ه
 ٞـي هظا الخٟجحر خل ٢

ه
مهىضؽ( ـلا)لـ ل٨ً الىالصة الخ٣ُ٣ُت ،نِب زماهُت بجغاحشسهان وؤ

ت ل٨ُان حهىص ٧اهذ عناناث )باعور ظىلض ملُاجه الخضمحًر ي ـي جىٟجغ ٞـقخاًً( وه ٖو

 .ٞـي السلُل الكٍغ٠(ؤلابغاهُمي  مسجضـال)ي ـعئوؽ الؿاظضًً هلل جباع٥ وحٗالى ٞ

م 1994 ٖام ي الؿاصؽ مً هِؿانـوبالخدضًض ٞ ،ٟٞي الظ٦غي ألاعبٗحن للمجؼعة

ىُل٤ بها ججاه )الٟٗىلت(ـخ٣ُبت )ال ل  ٣  ًه  (٧ان الاؾدكهاصي )عاثض ػ٧اعهت ي ـٞو ،مهىضؽ( ٍو

  خاٞلت ع٧اب ٧ان )عاثض( ًخٟج  
مؼ  لِكغبىا مً  ؛١ مٗه زماهُت مً ألاظؿاص اليهىصًتغ ٍو

مسر )عاثض وال ،الظي ػعٖىه هٟؿه ال٨إؽ مٗت ؤولى ًٖ وظىت ٞلؿُحن مهىضؽ( صـٍو
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  ،الٛالُت
 
 .مٟٗى٫ ـؼا٫ ؾاعي الً ال ًديى للشإع  مه ؿ  ُٞما ٢

 غجي )السًحرة( ًىٟـٞو ،هٟؿه ي الشالض ٖكغ مً الكهغ ـٞو ،وبٗض ؤ٢ل مً ؤؾبٕى

مهىضؽ( التي ـ)المضعؾت ـل ي اؾخمغاعـغي ٞــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظشض ؤزــــــــــــــــ( لدؿ٣ِ زم)ٖماع ٖماعهت

 .ٞخخدهاا

ت ـي مىاظهت الـٞو ملُاجه الخضمحًر  ٨  اللهظا مهىضؽ ٖو
الهم  ره ٨ًبه  ،مجغمـان الُ 

مماَلت ـوبٗض ؤقهغ مً ال ،وبٗض ؤ٢ل مً قهغ ٖلى ٖملُتي )الٟٗىلت والسًحرة( ،الههُىوي

ب الهؿخحري  ،الههُىويذ والخٗى      ،وجيكإ بزغ طل٪ خالت مً الٖغ
عج   الههُىوي ل الجِلَو

 م٘ بضاًت قهغ ماًى و االوسخاب ب
 
مهىضؽ( وخ٣اثبه ـٞكبذ )ال ،م1994الٟغاع مً ٚؼة ؤوال

وعٚم طل٪  ،قخاًً( )باعور ظىلضؤزاهم  لُلًٗ اليهىصه  ،ي ٧ل م٩انـٞ مٛخهبجُاعص ٧ل 

ً ؤو٫ مً الٗام  ،ٞمؿحرة الخٟجحر لم ج٨خمل اهُل٤ هٟؿه ٟٞي الخاؾ٘ ٖكغ مً حكٍغ

( ٞى قـنالر هؼا٫ بل لُىٟجغ  ،مهىضؽ(ـوهى ًدمل خ٣ُبت )ال ،ي )جل ؤبِب(ـإع )صًؼوٛٝى

 
 
ً حهىصًا كٍغ  عخلخه الساعظُتـُٞ ،وتهىي مٗه ظشض ازىحن ٖو

 
ٗلً  ،هغو٫ )عابحن( ٢اَٗا َو

ىاظه )ؤبى البراء( صولت )قٗب وظِل وخ٩ىمت( ،مهىضؽ(ـٖضاءه الصسص ي م٘ )ال  ،ٍو

 
 
 ًُاعصهم ،ٞدانغهم ظمُٗا

 
ضا قبدا ًه  ،ٚو  

 
  و٧ابىؾا

  ،١ ؤخالمهماع 
 
 ٢اجما

 
ومؿخ٣بال

بـٌٛتٝر ٞ كٟي ،ي ٢لىبهم الٖغ ى بَال١ ـهظا باإلياٞت بل ،نضوع ٢ىم مامىحن َو

  الغقاقت، مهىضؽ( هحراههـ)ال
 
َ  مه  ل  خ  و٢ بُل٤ ، وبنابت ازىحن بجغاح نهُىويظىضي و  ًؿخى

  .؟الكٗب الٟلؿُُنيل٩ل آالم ًدؿ٘ مهىضؽ ـ٢لب الؤلم ٨ًً ٣ِٞ، بٗض ٧ل هظا..  واخض

واٖخ٣ا٫ ٧ل مً قاهض ؤو ؾم٘ ؤو  ،مهىــــضؽ(ـم٨شٟت لكبــــذ )الـمالخ٣ت الـوهدُجت ال

٣ُُـــــه )ٖلي ٖاص ي وبكاع  ،ٖلم به ٤ًًُ السىا١ خىله زانت بٗض اؾدكهـــاص ٞع

ى٣ل )ال ،الٗامىصي( ي ـر )ؤبى البراء( ٞىجٍو  ،ى ٢ُإ ٚــــؼةـمهىضؽ( مغ٦ؼ وكاَـــــه بلـٍو

   ، وهظاى ٚؼةـالىنى٫ بل
ض  طاجه  بدض   ٗ  .يغبــــت ٢اؾـــُت لل٨ُان الههُىويٌه
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ً مً ٧اهىن ألاو٫ ـٞو ًخ٣ضم )ؤًمً عاض ي( مً  ،م1994 ٖام ي السامـ والٗكٍغ

ب    ،زاهُىوـ ًدمل خ٣ُبت الٖغ
ٟج   ٍو

ه
غب خاٞلت ظىىص بال٣غب مً )مباوي ألامت( غ هٟؿه ٢

هِب  ،ي )ال٣ضؽ(ـٞ  ٍو
 
ً بجـــغاحل٣ُخل شسها  .زالزت ٖكغ آزٍغ

 1995 ٖام ي الخاؾ٘ مً هِؿانـٞو
ه
غب م جىٟجــــــغ ؾُاعة )ٖماص ؤبى ؤمىهت( ٢

م( ٞ  لضمـــــاء ؛ي ٢ُإ ٚؼةـ)هدؿاٍع
 
 .)٦ما٫ ٦دُــل( وبزىاهـــه الكهُض ال٣اثض زإعا

غانـٞو ــــً مً خٍؼ ت عو1995٢ ٖام ي السامـــــ والٗكٍغ ت( م جىٟجـــــــغ ٖغبت )مٗاٍو

 .٢غب خاٞلتي ظىىص في ٚـــــــــؼة

ً مً جمىػ ـٞو ي )عماث ـٞ الههُىهُتم جىٟجغ الخاٞلت 1995 ٖام ي الغاب٘ والٗكٍغ

 وزالزح ؤشسامج٣خل ؾخت و  ،ظان(
 
ًوججغح زمؿا ٗلً جالمُظ ًديى ُٖاف  ،ن آزٍغ َو

ة ٞٗل ل٣ُخله ٦غص   ؛عثِـ الىػعاء (عابحن بسخ٤)ًجا٫ ٖامحر( ًغ٢ب بُٞما ) ،مؿاولُتـال

 .مىظٗتـلهظه الًغباث ال

ً مً آبـٞو ً( في 1995 ٖام ي الخاصي والٗكٍغ م ًىٟجغ الكهُض )ؾُٟان ظباٍع

ىت )عماث ـمؼصوظت ٞـالخاٞلت ال لخ٣خل زمؿت وجهِب ما  ،ي ال٣ضؽـق٩ى٫( ٞؤي مؿخَى

ً ض ًٖ ماثت آزٍغ ا٦ض  ،ًٍؼ لُهل  ًٖ الٗملُت، مؿاولُتهمًديى ُٖاف( )جالمُظ ٍو

  ً  مجمــــٕى م  
ه
 مً الههاًىتوؾبٗحن  تى ؾخـمهىضؽ( وجالمُظه بلـــــل بُــــض )الخ  ٢

 
 مٛخهبا

ً ض ًٖ ؤعبٗماثت آزٍغ ، ( ُٞه ؤخض  مهىضؽ  ـوهظا ع٢م ٢ُاس ي لم ًىإػ )ال ،وظغح ما ًٍؼ

ــضة مً ـومضعؾت ًإوي بلُ ،مهىضؽ( شجغة باؾ٣ت الٓال٫ـلُٛضو )ال ها الىماطط الٍٟغ

 .الُتمجاهضًً طوي الهمم الٗـال

 الظي وؾ  -البراء(  ى ٧ان ٢لب )ؤب
ه
غ الٗحن ،البا٫ تهاص -ٞلؿُحن ل  ٘ ٧ ٣ٞض مسر  ،٢ٍغ

ٟ   ،ٕ الش٩الى وألاعامل وألاًخـــامى صم مالخ٣ت الهىظاء ـُٞما ال، مهابحنـ٠ ظغح ٧ل الوظ

خه دان  ٞخه  ،)للمهىضؽ( مؿخمغة ٖلى ؤقضها  ه باؾخمغاع و م بِخه ضاه  ه وٍه غ ٢ٍغ
ه
 ج

 
 ال٨هغباءه  ٣ُ٘

 ن  ٘ ع  مى  وٍه  ًٖ )عاٞاث( مى٢٘ الٛغؽ
ه

ها ٠  وَه  ،قىاٖع
 
ووالضجـــه  ،ل ق٣ُ٣ـــاه ووالـــضهٗخ٣
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ر ختى ٠ُ٦ ٦به  ؟!!ي ؤخكائهاـمؿاٞغ ٠ُ٦ وكإ ٞـ)الخاظت ٖاجكت( ٌؿإلىجها ًٖ البُل ال

ً  .ٌؿإلىجها ًٖ م٩اهه ،؟!ناع بذجم الَى

 ً  ؿُحن التي جدغ١ ٧ل م  .. ًديى ٢ىبلت ٞل.ي ٧ل ػمانـ.. ًديى ٞ.ي ٧ل م٩انـًديى ٞ

 ، و ٦غامتها ـ  م  
ه
  ؤهحن ؤ
وآهاث والضه  ،ه ًهله ٖبر ألازحر لُهى٘ مىه ٞخُل ٢ىبلت ؤزغي م 

هدُجت يغبه ٖلى ًض الجىىص الظًً  ؛ال٨هل الظي ٣ٞض خاؾت الؿم٘ )بك٩ل ما٢ذ(

ً  ،ًغخل بلُه ..مهىضؽ(ـًبدشىن ًٖ )ال ىوـ( مً زل٠ ػهاٍػ وهضاء ؤق٣اثه )مغعي ٍو

   ًهى٘ مىهال٣م٘ 
غا١ ٖلى بىاباث همـبٛذ بلىن صمىا الهم التي نه غ بها ؤًاصح  ٢ىابل ًٟج 

ً ال  حكغ١ ٧ل نباح ،مٛهىبـالَى
 
جغ ٧ل ٞلؿُحن ،لُٛضو )ًديى( قمؿا وهىع ٧ل  ،ٞو

 ًُاعص  ،ولُل ٧ل ْالم ٞاظغ ،خغ زاثغ
 
 وهاظؿا

 
وؤؾُىعة  ،الههاًىتٌٛضو قبدا

وهاجٟخه ٢لىبهم وؤعواخهم  ،قٗاع وألاوٛامللٟلؿُُيُحن هٓمىا بكإجها ال٣هاثض وألا 

  ،باالؾخمغاع

"  
ُ   ؼ  ظه   ـل افه ًا ٖ

 
 غ  ً   ،ي قِئا

 
  ً  ي م  ـى  ٗه ٞ

 
 الض   ى  ع  ؤ

 
 ج  ل   ُاه

ٟ   ان  ى    ؽ  و  ص  غ  ال
 
 ٖ  ألا

 
 ىل

  
ُ   ؼ  ظه  ٖه ـل افه ًا ٖ  ى  به ي 

 
  ة

ه
 ى٢  ج

ه
  ً  ي م  ـىٓ

 
ٚ  ٟ 

 
  ت  ل

 
  ،يم  ى  ٢

 
 ُ  خ   ِل  ٖ  أل 

 
  اة

 
 ً  ض  ب  ؤ

 
 "ت

 ـالخ٣ض ٞوجُىع 
 
 زان  مهىضؽ( ٖضو  ـال)قبذ لحري  ،ي ٢لب )عابحن( شسهُا

 
 ا

 
ُٞما  ،ا

ٗخبر هٟؿه ٞ ،ًغاه )ؤبى البراء( بظاث الٗحن  الههُىويي نغإ مباقغ م٘ عثِـ الىػعاء ـَو

مبر ـوالظي اٚخُل ٞ ،)عابحن(  .م1995 ٖام ي الغاب٘ مً هٞى

بىن مً )عابحن( ؤن  ـمدللىن الُـو٢ض ؤ٦ض ال ُ   هىص ال٣ٍغ م ٖلى خُاة )قبذ ُٖاف( ز

  ، ٣ٞضعابحن( بسخ٤)
 
 َاثلت لْو

 
 ،(1) مُلىب ع٢مـمُاعصة الـ٠ ظِكه وؤظهؼة ؤمىه وؤمىالا

ل للجِل ـول٨ً )ُٖاف( ًٟلر ٞ  ،ظهاػ )الكابا٥(و  الههُىويي ؤلاٞالث مً الظعإ الٍُى

مُلىبحن  م٘ ؤن   ،مُاعصة لهجماث وحك٨ُل زالًاـي ؤزُغ مغاخل الـو٢ام بالخسُُِ ٞ

 ـٖضًضًً مً الظًً ٖملىا ٞ
ه
ب ٢ وعٚم الىخضاث السانت  ،لىا٣  لىا ؤو اٖخه خ  ي مدُُه ال٣ٍغ
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ؼة ٞـالتي الخ٣خه وال٨ماثً ٞ ي الجبا٫ وال٨هٝى ومسُماث الالظئحن ـي ال٣ضؽ والًٟت ٚو

 .مهجىعةـوالبُىث ال

اف( )ًديى ُٖالكهُض ال٣اثض عابحن(  بسخ٤) الههُىهُتو٢ض ل٣ب عثِـ الخ٩ىمت 

 ةمضاولت بحن )عابحن( و٢اصـخضي ظلؿاث البي ـوؤَل٤ ٖلُه هظا الل٣ب ٞ ،مهىضؽ(ـال)بـــــ 

ح ٦ما نغ  -و٢ض ؤبضي عابحن  ،ي ٢ًُت )ُٖاف( وؾبل الىنى٫ بلُهـللبدض ٞ ،ؤمًؤظهؼة 

  -عثِـ ظهاػ الكابا٥ ألاؾب٤ (ظضٖىن ٖؼعا)
 
وؤزظ  ،و٢ضاعجه )ُٖاف( ب٨ٟاءاث اهخماما

و٢ض ٧ان  ،بم٩اهاثمهىضؽ( مً ـمهىضؽ( بٗض ؤن ٖلم ما ًمخل٨ه )الـًًٟي ٖلُه ل٣ب )ال

مهٛغ ومجلـ ألامً بالؿاا٫ ًٖ ـومجلؿه ال ،)عابحن( ًبضؤ ٧ل ظلؿاث الخ٩ىمت

م٣اجل ـختى ٚضا ال ،و٢ض نغح )عابحن( بهظا الل٣ب للصخاٞت ؤ٦ثر مً مغة ،مهىضؽ(ـ)ال

 
 
 ًُاعص  ،ؤؾُىعة ملخمُت زالضة( )ًديى ُٖاف الٟلؿُُني الٟظ

 
 عهُبا

 
 ال٨ُانوقبدا

  ،الههُىوي الٛانب
 
هىص ـمهاصٞت ؤن ًسخاعه ظمُ٘ السبراء الُـبُل اللظل٪ لم ٨ًً مً ٢

  ،(م1995عظل الٗام )٦ـ وألاظاهب 
 
 ومؿخ٣بله  ال٨ُان الٛانبغ ٖلى خُض ؤز

 
غ ؤ٦ثر مما ؤز

ىن  ،عابحن وخ٩ىمخه وظِكه مً البرامج  الٗضًض   للٗضو  انالخابٗو٢ض بصذ ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ

ىن ًٖ  ،خى٫ هظا الكبذ ألاؾُىعة ُت لبرهامج بشه الخلٍٟؼ وهظه ؤظؼاء مً جغظمت خٞغ

ً مً ًىاًغ ـمهىضؽ ٞـال  .م1995لٗام  ي السامـ والٗكٍغ

 ،مخسههحنـالمؿدكغ٢حن الههاًىت ـي البرهامج ؤعبٗت مً السبــــــغاء والـو٢ض جداوع ٞ

) ت ،وهم الض٦خىع )ماحي قخاًىبٙر قمٗىن و  ،والض٦خىع )ببغاهُم ؾُل٘( مً الجامٗـــت الٗبًر

مخسهو ـحهـــــــىص ٌٗاعي البوالصخٟي الالم٘  ،عومذ )مً ٢اصة ظهــــاػ الكابا٥ الؿاب٣حن(

 مسًغم )مكٗل( مه ـخُض ؤمُغ الصخٟي ال ،الٗغبُت الكاوني ـٞ
 
٣  

  مه ض 
 
ه البرهامج يُٞى

ً م  و  ،؟ً الظي ًىظهـــــهم  و  ،مهىضؽ(ـجمدىعث ٖلى ٦ُُٟــــت ٖمل )ال ،مً ألاؾئلت ل  ُ  ؿ  ب  

 .؟ي ال٣بٌ ٖلُهـماطا لم جٟلر ؤظهؼة ألامً ٞـلو  ،؟ًسخاع الاؾدكهاصًحن

ٞمؿلؿل  ،ي ؾبا١ م٘ الؼمًـمُلىب ًديى ُٖاف ٞـالوباصعهم مكٗل بال٣ى٫: "

 
 
 الهجماث الٗىُٟت التي هٟظها ظٗلذ مىه هضٞا

 
  عثِؿا

ه
ت ؤ مسابغاث ـولى لجهاػ الطا ؤولٍى
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ي مداولت للٗشىع ٖلى ـٞ ،)الكابا٥( الظي صعؽ شسهِخـــــــه وجغ٦ُبخه الٟؿُىلىظُــــت بٗىاًت

 ".ى بل٣اء ال٣بٌ ٖلُهـه٣ُت يٗـــ٠ واخضة ج٣ىص بل

 ل٩ل م ؤن  )احهىص ٌٗاعي( اٖخبر "
ه وؤه   ،هاغخلت مً مغاخل الىًا٫ الٟلؿُُني عمىػ 

 
 
)ًديى ُٖاف(  ن  ٞة   ،ي خغ٦ت )خماؽ(ـٞ الٗمل الٗؿ٨غي  ؼ  م  ع  ل )ٖماص ٣ٖل( مشلما ق٩

  ًه 
 
ه به  ر )قمٗىن عومذ( ًٖ بعجابه بال٣ى٫: "ُٞما ٖب ،"الاهخداعي الٗمل الٗؿ٨غي  ؼ  م  ع  ل مش

 ـل
 
بةعجابي وج٣ضًغي بهظا الغظل الظي  لالٖتراٝمً صواعي ألاؾ٠ ؤن ؤظض هٟس ي مًُغا

لى عوح مباصعة ٖالُت ،مى٧لت بلُهـمهام الـي جىُٟظ الـًبرهً ٖلى ٢ضعاث وزبراث ٞاث٣ت ٞ  ،ٖو

 ."صون اه٣ُإوججضًض اليكاٍ  ،و٢ضعة ٖلى الب٣اء

" :)  و٧ان عؤي )ص. ؾُل٘ وص. قخاًىبٙر
 
ي البِئت ال٣ٗاثضًت ألانىلُت التي ـمك٩لت ٞـال ن  ؤ

اهغة الغظا٫  ،مهىضؽـي التي جبضٕ وجٟغػ ْاهغة الـها هـمهىضؽ( مً عثخـًدىٟـ )ال ْو

  ـال
 ."ي ؾبُل ٣ُٖضتهمـًً للمىث ٞمؿخٗض 

له  به يؿ  ً   الههُىويالهىؽ  ٞةن   ،و٦ما هى الخا٫ باليؿبت ل٩ل شسهُت ؤؾُىعٍت

 ض  ٖ   عجاثب  
 
اث مسخلٟت ،ة ي ـٞ مغ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٨ًه  ،٧ل م٩اني ـوله خًىع ٞ ،ٞهى ناخب هٍى

ؼةـٞو ،ولُبُا والؿىصان )مهغ وبًغان  ،ظىحنو  ،٢ل٣ُلُتو  ،عام للاو  ،ي زاهُىوـ ٚو

   ،ي مجزله )بغاٞاث(ـجل ؤبِب( ختى ٞو  ،ال٣ضؽو 
  ،حهىصي مخضًً وهى مخى٨غ بؼي 

 
وؤخُاها

َ  )٦ـــــــــــــــــــــــــــ  ٣ىص  ،ي جل ؤبِبـوؤهه ًخجى٫ بصسهُت صبلىماؾُت ٞ ،ً( مؿلر ببىض٢ُتمؿخى ٍو

٣ٞض  ،وبهُئت قُش مؿلم ،وؤهه ًدى٨ــــــغ بهُئت امغؤة ،نهُىهُتؾُاعة طاث لىخاث حسجُل 

ه ؤخض   ،هــــظه الهُئتـي ظىاػة الكهُض )٦ما٫ ٦دُل( بـقاع٥ ٞ  (ُٖافٞـ ) ،ولم ٨ًً ٌٗٞغ

  ًه 
 بض 

 
 .ي البِذ الىاخضـة ٞوال ًبِذ ؾىي لُلت واخض ،٫ هُئخه ًىمُا

ىض الٟلؿُُيُحن ٞه نالح الضًً ألاًىبي( )بـــــــــــــــــــ هىهه ـاهض ٢ضًغ ٌكبــــــــــــــــــــــــــى مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖو

دىض   ،ؤبى ظهاص() وؤ (ؤو )ٖؼ الضًً ال٣ؿام طل٪ الغظل الظي هجر في  :عون بإهه )ؤبى ظلضة(ٍو

ُاهُِــــً ل  .مضة ٖكـــــغ ؾىىاثـؤلاٞالث مً البًر
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 ع  ط   الههُىويبلٜ الهىؽ 
 و 

 
 بُيىا ٞخحن ٢ا٫ )عابحن(: " هه ج

 
ي ـؤزص ى ؤن ٩ًىن ظالؿا

 ًدؿلل بل ،هظا الهىؽ لم ًُل عابحن ٞدؿب ،"ذال٨ىِؿ
 
ى مًاظ٘ ـبل ٚضا ٧ابىؾا

مىانالث ـًساٞىن اؾخسضام الالههُىوي  ُانال٨% مً ؾ٩ان  80ٞإ٦ثر مً  ،الههاًىت

ً ؤل٠  ،الٗامت هخجذ ًٖ ٖملُاث  ،مً ؤمغاى هٟؿُت نهُىويواقخ٩ى ؤ٦ثر مً ٖكٍغ

 ظىضًان ،الخٟجحر
 
ي ًض ـبن قاء للا ج٣٘ ٞا لآلزغ: "٣ٞا٫ ؤخضهم ،وحكاظغ ًىما

 ."هىضؽ(ـمـ)ال

ىهُت ًٖ الـٞو : " بهني ؤزص ى ؤن ًٟجغ مظًـــ٘ـمهىــــضؽ ٢ا٫ الـي ؤخض البرامج الخلٍٟؼ

"، و٢ض و٠٢ ٖلماء الىٟـ خُاعي ؤمام كاهضًًمـمهىضؽ هظا الاؾدُضًى ؤمام ؤٖحن الـال

 ؤو  ،لىجي( مهىضؽـ)ْاهغة ال
 
 جدذ ؤبىاب الٗلم البٞال ًمل٩ىن لها ونٟا

 
 ،مٗهىصةـصعاظا

 بمه خ٣   ٞهل هى عظل  
 
 ـؤم ه؟! ه  ص  غ  ٟ  ا

ه
 م  ي ؤ

 
  ت

 
ٕ   غث ٖلى هُئت عظل له ٣ٖل  جى٨  ،مؿدىحر   وا

٘ه    وؤناب
 
ىن الجضص ؼ الىاػٍ  ظه   ..٦ذ ًضاهو٧لما جدغ  ؟!، ًُٟذ باإلًمان و٢لب   ،ماهغة

ض آلازغةـمٗغ٦ت )وبضؤ الٗض الخىاػلي ل ،ٕ ؤظٟاجهمى وا لؿُى٫ الضموؤٖض  ، ؤ٦ٟاجهم ( ٖو

غة.
 
 الـمىخٓ

 مٗٓم ؤن ختى ،مهىضؽ( خالت مً ال٣ضاؾتـؤيٟى ٖلى )ال الههُىويهظا الهــىؽ 

ًه  ال٨ُان٢اصة   ٧اهىا ٖىض ط٦غه ال 
 
ب والسٝىٟه س عابحن( عثِـ  بسخ٤، ٞــ )ىن خالت الٖغ

 الؿاب٤ ٣ًى٫: " الههُىوي الىػعاء
 

مهىضؽ( ًمخل٪ ٢ضعاث زاع٢ت ال ًمل٨ها ـ)ال ؤن   ٪  ال ق

  ه  ىص  ظه وه  اؾخمغاع   وبن   ،هٚحره 
 
ًه ل  َ  

 
  م  ٣ُا

 
  له ش

 
 ز

 
 ٖلى ؤمً ُ

 
 صاهما

 
ا م  ، ؤ"٣غاعهواؾخ ال٨ُانغا

مهىضؽ ـن٠ الؤ ال ؤؾخُُ٘ ؤن  وػٍغ ألامً الضازلي الؿاب٤ ٣ُٞى٫: ")مىقُه قاخل( 

  (ًديى ُٖاف)
 

 ب   ال٨ُانٞضولت  ،معجؼةـ بالبال
ه
٩  

 ـؤظهؼج ل 
  
 ها ال حؿخُُ٘ ؤن جً٘ خال

 بن  الؿاب٤ ٣ُٞى٫: " الههُىويؤمىىن قاخا٥( عثِـ ؤع٧ان الجِل )الججرا٫ و ، "لتهضًضاجه

 ٖلى وظىصهىاظه تُؾ ال٨ُان
 
 اؾتراجُجُا

 
بطا اؾخمغ ْهىع ؤهاؽ ٖلى قا٧لت  هضًضا

 ."مهىضؽـال
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ًه    الههُىهُتمسابغاث ـ)٩ٌٗٝى بحرؽ( عثِـ ال غ  ٣  بِىما 
 
  ؾاب٣ا

 
 : "٢اثال

ه
  غ  ٢  بهني ؤ

 
 ن  ؤ

مسابغاث مىظ بوكاء صولت ـمهىضؽ ًمشل ؤ٦بر ٞكل مُضاوي ًىاظه الـٖضم ال٣بٌ ٖلى ال

 ٣ًى٫ ُٞما )ظضٖىن ٖؼعا( هاثب ع ، "ال٨ُان
 
مهىضؽ ـ: " بن اختراٝ الثِـ اإلاسابغاث ؾاب٣ا

 
 
 ."وزبرجه في طل٪ ٖضاص ٖبىاث هاؾٟت مً ال ش يءبي ٢ضعجه ٖلى ـذ ٞو٢ضعجه ججل

   بن  
 ،ناخب ؤعواح ؾبٗتختى ٚضا  ..ألاعى وجبلٗه جيك٤  ، غخ  )ُٖاف( ٚضا ٧الس 

 ط   ص  جغ  مه  بن  
 
ٝ  غ اؾم )ًديى ُٖاف( ٦ وهم ٌؿخُٗضون  ،نـمدخلحال ٞغاثو ُٞهغحٗض جألن  ٧ا

ٞمهىضؽ  ،هم ٖلى ؤعى ٞلؿُحنـؤمى م  ه  نضي الاهٟجاعاث الاؾدكهاصًت التي ؤخغ٢ذ و  

الم ؤن جدهل ٖلى ؤ٦ثر مً نىعة  ال٨هغباء الٟلؿُُني الظي لم حؿخُ٘ وؾاثل ؤلٖا

ًه  ،واخضة له   اؾخُإ ؤن 
 
ا٢٘ ٢ىاث الجِل ي ٢لب مى ـم جىظُه ٖضة يغباث مىظٗت ٞىٓ

ًه  ،الههُىوي  وؤن 
 
 ـبغؾاثله ال الههُىهُتل ألاظهؼة ألامىُت ه  ظ

 
مٟصست التي ٧اهذ جهل صوما

ال٢خٟاء ؤزغه والىنى٫ بلُه  الههُىهُتمداوالث ـو٢ض ٞكلذ ٧ل ال ،مً ٖىىان ظضًض

م ٧ل الخضابحر ألامىُت  للم٣اجل طي ال٣لب الخضًضي ال٩ٞان خ٣   ،بٚغ
 
 عمؼا

 
 ،مامً باهللـا

 و 
 
٢ 

 
با  مٖغ

 
 .ي ها٢التهمـٞ ب  ٖ  وػٕع الغ   الههاًىت مًاظ٘ ٌ  قبدا

وؤ٣ٖض  ،ؤنٗب مً الىن٠ مٛخهبحن الههاًىتـالي هٓغ ـهظا هى )ًديى ُٖاف( ٞ

ُه  ،مً السُا٫ غي بالٗحن ٞ ًه   ،مؿ٪ال 
ه
ؿم٘ باأل ٌه  وال 
ه
 ،ازخاع السُاع ألانٗب ،رنضحه ن ٞط

 
 
ت )عاٞاث( بحن هابلـ و٢ل٣ُلُــــــت ـًديى ووكـــــإ ٞض ـ  لو٢ض وه  ،مىاظهت ألازُغـال ل  ب  و٢ ي ٢ٍغ

الشاوي  يـٞ (و٢ض عػ١ للا )الخاط ٖبض الل٠ُُ( ابىه الب٨غ )ًديى ،لٗاثلت مخضًىت مداٞٓت

ً مً ماعؽ مً ٖام   بظ٧اثــــــه الخاص وخٟٓه  ،م1966والٗكٍغ
 
و٢ض ٧ان ًديى مٗغوٞا

و٧ان الهمـــــذ والشجل والهضوء  ،ٖمغه وبضؤ بدٟٔ ال٣غآن مىظ الؿاصؾت مً ،الض٤ُ٢

  ،ي ًديىـمحزاث زانت ٞ
 
  و٦إ

 .ر مٗه ألالم الظي ٌٗتري ألاخغاعر ًديى و٦به ٞلؿُُني ٦به  ي 



 

 
79 

 

ت ـ٧ان ًضعؽ ٞ  ،الابخضاثُتي مضعؾــــت ال٣ٍغ

٤ ًدملـــــ٤ ٞ  وؾِ الٍُغ
 
٠٣ واظما ي ـٍو

ىحن التي حؿىي ؤعاض ي ـظغاٞاث ال مؿخَى

ت وجلخ ىتـلخىؾُ٘ الهمها ـال٣ٍغ و٢ض ، مؿخَى

ت وخهل ٞ ضاصًت والشاهٍى ي ـوانل صعاؾخه ؤلٖا

ي ـ% 92.8ٞامخدان الخىظُهي ٖلى مٗض٫ 

ي ـلُلخد٤ )بجامٗت بحرػٍذ( ٞ ،ال٣ؿم الٗلمي

٢ؿم الهىضؾت ال٨هغباثُت )٢ؿم 

ًه  ،ؤلال٨تروهُاث( صعاؾت ال٨ُمُاء  ب  د  و٧ان 

و٢ض ٧ان زال٫ صعاؾخه ؤخض  ،التي جبدغ ٞيها

 .)ال٨خلت ؤلاؾالمُت( وكُاء

وبٗـــض جسغظه خـــاو٫ الخهـــى٫ ٖلى 

ــذ زغوط للؿٟغ بل إلجمام  ؛ى ألاعصنـجهٍغ

مسابغاث ـ)٩ٌٗٝى بحرؽ( عثِـ ال بو٢ض ٣ٖ   ،صعاؾخه الٗلُا وعًٞذ الؿلُاث َلبه

 ـلى ٦ىا وٗلم ؤن )البال٣ى٫: "ٖلى طل٪ آهظا٥ 
 
دا ُُىاه جهٍغ  ،مهىضؽ( ؾُٟٗل ما ٞٗل أٖل

وعػ٢ه للا ولضه الب٨غ  ،بىت ٖمهاوجؼوط بٗض جسغظه مً  ،"ى ملُىن صوالعـباإلياٞت بل

ش الشاوي ػ١ بىلضه ُٞما عه  ،)البراء(  .م24/12/1995)ًديى( بخاٍع

ا اهُل٣ــــذ قـــــغاعة الاهخٟايــت ـول ى )٦خاثب ـ)ؤبى البراء( عؾالت بل ؤعؾل ،ألاولىم 

هىص ٖبر الٗملُاث ـمجاهضة الُـها زُت لـهم ًُٞىضر ل ،الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(

 م  ه  وؤنبدذ م   ،الاؾدكهاصًت
ه
مٟصست والٗبىاث قضًضة ـ)ًديى ُٖاف( بٖضاص الؿُاعاث ال ت

 .الاهٟجاع

ىا٫ ؤعب٘ ؾىىاث  جدض   ً  مهىضؽ( ب٩ل ما جدمل م  ـمُاعصة التي ٖاقها )الـال مً َو

٣ٞامـــىا بخىػَ٘  ،ي ٧ل م٩انـًٖ البدض ٖىه ٞ الٗغبُتوزُىعة لم ج٠٣ ؤظهؼة الضولت 
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مؿاٖضة مً ٖلى ؤهالي هابلـ ًدظعوجهم  م1993ٖام  ي قهغ ًىلُى ـٞ البُاهــاث

 ،الههُىويى جىػَ٘ نىعه ومىانٟاجه ٖلى ظمُ٘ ٖىانغ الجِل ـبياٞت بل ،مهىضؽ(ـ)ال

 ،ِـ للكابا٥م٨خب الغثـي الـنىعة بىؾتر ٦بحرة باأللىان مٗل٣ت للمهىضؽ ٧ٞاهذ بِىما 

 ج٤ًُِى ـمٗلىماث بياٞت بلـمؿخٗغبت وؤظهؼة الغنض والـٖضا ًٖ وكاٍ الىخضاث ال

 ـالسىا١ ٖلى )ال
ه
  مهىضؽ( باٖخ٣ا٫ ٧

ه ختى ٚضا ًؿاٖض  مه ٧اهذ له مٗهم ٖال٢ت و  ً  م   ل 

 
 
( ـمهىضؽ( جل٪ التى و٢ٗذ ٞـو٧اهذ ؤبغػ مداوالث اٚخُا٫ )ال .وخُضا ــــــــــشي )صًغ بلٍى  بخــــــاٍع

٣ُه  ،م1993ؤٚؿُـ  6 خُض انُضمذ ؾُاعجه بداظؼ ٖؿ٨غي ؤؾٟغ ًٖ اؾدكهاص ٞع

ان( ؼ مغعي( واٖخ٣ا٫ )مدمض ٍع   ،)ٍٖؼ
 
  .مهىضؽ( مً الٟغاعـً )البِىما جم٨

مهىضؽ( ـى مجز٫ ٧ان ًإوي )الم حٗغ  1994جمىػ  11ي ـي ال٣هبت بىابلـ ٞـي خـٞو

 وبٗض ؾاٖا ،وبزىاهه لل٣ه٠
ه
كهض )ٖلي ٖاص ي وبكاع الٗامىصي( ث مً الاقدبا٥ اؾد

 .مهىضؽـاوسخاب الٖلى اللظًً ُُٚا 

مىؾاص ـمهىضؽ( هى الخالت الىخُضة التي اؾتهضٞها عنام الكابا٥ والـولم ٨ًً )ال

خُاالث واؾٗت ؛الههُىوي  لج٣ٞض  ،٣ٞاثمت الٚا
 
مىٓمت )ؤًلى٫ ـم اٚخُا٫ زالزت ٖكغ ٧اصعا

غـم٣اومت ٞـواٚخُا٫ زالزت مً ٦باع ٢اصة ال ،ألاؾىص(  ،وهم )٦ما٫ هانغ ،ي مىٓمت الخدٍغ

غانـٞو ،م1973 لٗام ي هِؿانـوطل٪ ٞ ،وؤبى ًىؾ٠ الىجاع( ،و٦ما٫ ٖضوان  لٗام ي خٍؼ

ذـمىٓمت ٞـجم اٚخُا٫ )ٖلي ًاؾحن( مضًغ م٨خب ال م1978  م1978لٗام ي آب ـٞو ،ي ال٩ٍى

ــمىٓمت ٞـشل الم اٚخُا٫ )ٖؼ الضًً ال٣ا١( ممج م ج م1979لٗام ي جمىػ ـٞو ،ي باَع

ُم مىٓمت الها٣ٖت الٟلؿُُيُت غان ـٞو ،اٚخُا٫ )ػهحر مدؿً( ٖػ جم  م1981لٗام ي خٍؼ

جم اٚخُا٫  م1982 لٗام ي ؤًلى٫ ـٞو  ،ي بلج٩ُاـمىٓمت ٞـاٚخُا٫ )وُٗم زًغ( ممشل ال

ت ٞ غـ)ؾٗض ناًل( ٢اثض ال٣ىاث الٗؿ٨ٍغ ًي ـٞو ،ي مىٓمت الخدٍغ  م1986لٗام  ؤو٫  حكٍغ

ت في ال ي الٗانمت ـوطل٪ ٞ ،مىٓمتـجم اٚخُا٫ )مىظع ؤبى ٚؼالت( ٢اثض ال٣ىاث البدٍغ

ي مضًىت ـجم اٚخُا٫ زالزت مً ٢اصة ال٣ُإ الٛغبي ٞ م1988 لٗام ي قباٍـٞو ،الُىهاهُت

 .ي ٢برمـلُماؾى٫ ٞ
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ً ؤو٫ ـٞو  ،ىت الخىُٟظًتاٚخُا٫ )ماظض ؤبى قغاع( ًٖى اللج م جم1981 لٗام ي حكٍغ

م 1992 لٗام ي قباٍـٞو ،ي جىوــاٚخُا٫ )زلُل الىػٍغ( ٞجم  م1988 لٗام ي هِؿانـٞو

ُم خؼب للا، ٞوجم  م اٚخُا٫ جي ْل الؿلُت الٟلؿُُيُت ـاٚخُا٫ )ٖباؽ مىؾىي( ٖػ

مبر ـ)هاوي ٖابض( ٞاٚخُا٫ و  ،م1994 لٗام ي ًىلُى ـ)هانغ نلىخت( ٞ  ،م1994لٗام  ي هٞى

لبي ـٞو ،م1994 لٗام ي صٌؿمبر ـ)ببغاهُم ًاغي( ٞاٚخُا٫ و  م اٚخُا٫ جم 1995 لٗام بٍغ

م اٚخُا٫ )مدمىص ج م1995لٗام ي ًىهُى ـٞو ،)٦ما٫ ٦دُل وخاجم خؿان وؾُٗض الضٖـ(

 لٗام ي ؤ٦خىبغ ـٞو ،م اٚخُا٫ )ببغاهُم الىٟاع(جم 1995 لٗام ي ؾبخمبر ـٞو ،السىاظت(

ُم خغ٦ت الجهاص ؤلاؾالمي م اٚخُا٫ )ص. ٞخخي الك٣اقي(ج م1995 و٧ان آزغها اٚخُا٫  .ٖػ

ؤعقى  )الٗضو( خُض اؾخسضم ،الههُىويلل٨ُان مؿتهضٝ ألاو٫ ـمهىضؽ( الظي ٧ان الـ)ال

اث الخ٨ىىلىظُا والٗمل ألامني للىنى٫ بل  .ى نُضها الشمحنـمؿخٍى

والدؿلل بلى  مهىضؽـمى٢٘ الًٖ ى مٗلىماث ـخُض جم٨ً الكابا٥ مً الىنى٫ بل

اص( نض٤ً و٦ما ًغوي )ؤؾامت خم   ،البراء( ى صاثغة ألاشسام ألا٢غب بلى )ؤب ٖبر ٢ُإ ٚؼة 

خُا٫ خُض ٢ا٫ـ)ال بلُه ٢بل  الخجإ)ًديى(  : بن  مهىضؽ( والكاهض الىخُض ٖلى ٖملُت الٚا

و٧ان )٦ما٫ خماص(  ،ي مجزله صون ؤن ٌٗلم ؤخضـخُض آواه ٞ ،زمؿت قهىع مً اؾدكهاصه

ٗمل م٣او٫ بىاء    الههُىهُتابغاث ـــــــــــــــــــــمسـٖلى نلت وز٣ُت بال ،وهى زا٫ )ؤؾامت( َو
ــًلم  ذ ـــ

اعة ًديى له ٞبلى )ؤؾامت( لـــــــــــ  وؤُٖاه ظهاػ بُلٟىن  ،م٣اوالثـي قغ٦ت الـبم٩اهُت ٍػ

ٌه و٧ان )٦ما٫( ًإزظ ظهاػ البُلٟىن لُىم ؤ ،الؾخسضامه و٢ض اٖخاص والض  ،ُٗضهو ًىمحن زم 

 الاجها٫ ٖلى  ،)ًديى( ٖبر البُلٟىن  ٖلىضؽ الاجها٫ مهىـال
 
و٢ض َلب مىه )ًديى( مغاعا

و٢ض اج٤ٟ )ًديى( م٘ والضه ٖلى الاجها٫ به نباح الجمٗت ال٣اصم ٖلى  ،الهاج٠ البُتي

 ــ)٦ما٫ خماص( بـم اجهل 1996لٗام ي نباح الجمٗت السامـ مً ًىاًغ ـٞو ،الهاج٠ البُتي

لب مىه ٞخذ الهاج٠ ال ،)ؤؾامت( ض الاجها٫ مً  ؛مخى٣لـَو طر واج   ،صازل ال٨ُانألهه ًٍغ

 اجهل والض ًديى ٖلى ـٞو ،زِ هاج٠ البِذ م٣ُٕى ؤن  
 
ي الؿاٖت الخاؾٗت نباخا

واؾخلم  ،مخى٣ل الظي ؤبلٜ ؤؾامت ؤهه لم ٌؿخُ٘ الاجها٫ ٖلى الهاج٠ البُتيـالهاج٠ ال
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 وفي هظه ألازىاء ،"ال جٓل جخهل ٖلى البُلٟىن  ،ًا ؤبيو٢ا٫ لىالضه: " ،مهىضؽ الهاج٠ـال

، مهىضؽـِؿ٣ِ الل ضسم، ي اهٟجاع صو  
 
وب٣٘  ،ًخدُم طوالؼظا ،غُاًواللخم ًخ قهُضا

خطر ؤن ٖبىة هاؾٟت جؼن  دىازغ،الضم ج ا٫(ـٚغام اهٟجغث ٞ 50ٍو حهىي و  ،ي )الهاج٠ الى٣ 

شاء الؿٟغ بٗضذ لِؿتًر ،مخٗبـالجؿض ال ذ ال ،ٖو م٣اجل الهلب بٗض ؾىىاث ـٌؿتًر

هٗــــــض بل ،الجهاص ًلخ٣ي هىا٥ بالىبُحن والهض٣ًحن والكهضاء  ،مجضـى الٗال والـٍو

 .ي الضهُا وآلازغةـمهىضؽ ٞـه٨ظا ًٟىػ ال ،بةطن للاوالهالخحن 

هبذ ال ضه ب  هت التي ًخ٩ازغ ٞيها الؼ  ر  ي البه ـٞ ي الى٢ذ الظمُم ـٞ ،م٣اجلىن ٞئت ٢لُلتـٍو

ى ٧ل ب٣إ ـم٣اجلت الكازهت بلـالظي جتربو ُٞه الخىاظؼ وألاؾال٥ الكاث٨ت بالُٗىن ال

هىي ٖلى )ظبالُا( ٦ٗباءة و  ،واختر١ هجم ٞلؿُحن ،ٚاب )ًديى ُٖــــاف( ،ٞلؿُحن

خىن   .ووظهه م٣بل ٖلى الهالة ٦دضوص الكهاصة ،ميؿىظــــت بىع١ الٍؼ

ه ألاولى ـب ٣ٞٞض ٧ان باهخٓاعها لُل آزغ حؿغ   ،مؿاءـللم جىم ٚـــــــؼة طل٪ ا ي زَُى

ه .. .صم  جغامى ٞى١ ًضحها ٧الكٓاًـــا  .)صم ًديى ُٖاف(به 

اهـــــــي ًٖ ٦شحر مً ـمٗي ػمً حؿا٢ُــــذ ُٞه الـمٗنى ٞـ)ًديى ُٖاف( الغظل ال

  ،الغظا٫
 
غي بؿهىلت ي  ــــ٠ الٗص   ُ  الُ ًه   الُضان  )ًديى ُٖاف( ، الظي ال 

 
جخ٣ىان نى٘  خان  الل

الُٗىان اللخان جهاص٢ان  ،لدكغ١ الكمـ بال ٦أبت ٖلى الظعي الٟلؿُُيُت ؛الخغاث٤

ها م٘ هضوب ألاعى  ،ى سٛىع الٛؼاةـي البدض ًٖ ممغ بلـاللُل ٞ ُت التي جدكابه زَُى ال٩ٞى

لؿُُني في الٟ والس٤ٟ   ،هٖلُه ؤن ًسٟي مالمد   ٧ان ًضع٥ ٧لما ونل ٚؼة ؤن   ،م٣ضؾتـال

ُٞما الٛضع  ،٧ي ال ٨ًدك٠ ؤخض مى٢٘ الاهٟجاع ال٣اصم ؛ي ُٖيُهـالبرج٣ا٫ ٞ وبُاعاث   ،٢لبه

٨مً ٞ  .وجدذ ؤنٛغ الٓال٫ ،ي الؼواًا وألاػ٢تـًتربو به ٍو
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ؾُهٗض نىجه مً  ،ي هضوء ألامؿُتـ)ًديى ُٖاف( ٞ مه ب ص  وبٗض ؤن حؿغ   ،اللُلت

ؤها )ًديى  ،نىجه الكهُضبلى ي ٞلؿُحن مشل بغط حجغي ـٚمىى ألاقُاء ال٣اجمت ٞ

 لم ؤؾخُ٘ جٟؿحر   م  ٖلى ؤػهاعه ص   ،ي خ٣ل ٞلؿُحنـمىلىص ٞـُٖاف( ال
 
ولم ؤؾخُ٘  ،ه َٟال

 
 
 مسجضـالحٗلمذ ٠ُ٦ ؤمسر الضم ًٖ  ،ًٖ ؤؾغاع الاهٟجاع ٞبدشذه  ،اخخماله عظال

ت ؤو ظضـلِـ ٞ .ؤلابغاهُمي بالخغاث٤  ـىاع ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخهجي ٞلؿُحن حجغ ؤو ػاٍو

الغظل الظي  طل٪ ،م٘ مالمده وال ؾيبلت ؤو شجغة ال جدكابه ظضو٫ لِـ هىا٥  ،هاؾم  

 .ؤزٟى مالمده لخخطر مٗالم البالص

  ـي ٚؼة ٧ان ًغ٦ٌ ٞـصم )ًديى ُٖاف( ٞ
ها ٦نهغ بال مؿخ٣غ  ٘  ،ي قىاٖع ٧ان ًٞغ

، ًد٩ي ٢هت ال
 
ي )٢لب( ـى الكمـ ٞـبل ب ٢لبهمجاهض ألاؾُىعي الظي نى  ـنىجه طبُدا

 ٧ي ًً٘ ؤماهت الضم ٞ ،ٚؼة هاقم
 
 واخضا

 
ي ـولم ًدؿ٘ له الى٢ذ لُُغ١ ؤبىابها واخضا
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مضاعؽ ـجالمُظ ال ي الهباح وظىه  ـجغ٥ ونِخه ٖلى ألاعنٟت ختى جهاٞذ ٞ ٢ض٩ٞان  ،الضم

ً ال   ،مدانغ بحن الىزاث٤ وؾالح الٛؼاةـوهم ًظهبىن بلى صعؽ ال٣غاءة ًٖ الَى
ه
ض كهاؾد

 ؤماهت الضم لىا
 
دت بلى ظهت السغ١  ،)ُٖاف( جاع٧ا  .ال٣اصم الههُىويوبقاعة نٍغ

٤ ًب٣ى ال لى خاٞتي الٍُغ  و  غ  ه  مه ـٖو
ه
 ل

الضهُا ًبدشىن ًٖ م٩ان ٞى١  ؤصخابه  ىن 

٘ الغاًت ٞـُٞما ٌؿخ٣بل ال ،الُحن ي ػمً الهٗىص الههُىوي ـمهىضؽ الكهاصة وهى ًٞغ

٩ي خُنها )ًديى(  ،ٞٗىضما ٌؿ٣ِ عؤؽ )ًديى ُٖاف( ،البُاىهان٘  ُاع  س  ال برػً ،ألامٍغ

ؿخٗص ي ٖلى ال٩لماث ،ٚحر ٢ابل للغزاء  لالهٟجاع ،َو
 
 لالقخٗا٫ ،)ًديى( ٧ان ٢ابال

 
 ،٢ابال

 و٢لبه وؾ  
ه
  ،مً بدغها بلى جهغها ،ٞلؿُحن ل  ٘ ٧

 
  ي  ٞإ

ه
 .؟!م٨ـــــً ؤن حؿٗـــهًه  ٛـــت  ل

ُ   ،السُاعصم )ًديى ُٖاف( ٢ض ويٗىا ٖلى َٝغ  بن   ٛ
ه
  ب  بما ؤن و

 
ٗل

ه
 ؤو همىث   ب  ؤو و

مىث ـما ؤهىا وؿخُُ٘ الـظىىن الؿ٣ٍى َال ،وطل٪ مى٤ُ الجىىن  ،ٖلى مؼاط ألاونُاء

 ،ًسخاع ٢اجله خٟىت مً الضوالعاث ،مهىضؽ الكهاصة وآلازغةـٖلى مؼاظىا، وبِىما ًسخاع ال

ل٣ُه الكابا٥ بٗض طل٪ ظُٟـت جدؿ٨٘ ٞ  .ي ممغاث )جل ؤبِب(ـٍو

ي ؤهداء ٞلؿُحن زانت ـختى ؾاص ٞ ،مهىضؽـاهدكغ زبر اؾدكهاص ال ما بنو 

ي قىإع ٢ُإ ٚؼة ـٝ ٞوزغظذ آلاال  ،والٗالم ؤلاؾالمي ٖامت خالـــــت مً ٖضم الاؾخ٣ــــــغاع

  ً لؿُحن  وؤٚل٣ذ  ،ت خالت الُىاع  صولت ال٨ُانوؤٖلىذ  ،هُمىن ٖلى وظىههم بُٛـــــغ وعيـٞو

ؼة   ،٢ىاث مٗؼػةووكغث  ،الًٟت ٚو
ه
 ولم ج

 
ح خُض نغ   ،ها الٗٓمـــــى بهظا السبرـٞغخخ   ٠  س

 ألزُغ وؤٖى٠ مسابغاث الؿابـــــ٤ بال٣ــــى٫: "ـ)٣ٌٗىب بحري( عثِـ ال
 
مىث ُٖاف وي٘ خضا

ىاهمـال غ ألامــــً الضازلـــــي بال٣ى٫: ح )مىقُه قاخل( وػٍُٞما نغ   ،"مداعبحن الظًً ٖٞغ

قبذ الٗملُاث  الههاًىتُٞما ؾُُغ ٖلى ، ٗض بٖالن مىجه "بك٩ل ؤًٞــــل ببدىا هدىٟـــــ "

 .الاؾدكهاصًت

ت )عاٞاث( مؿ٣ـٞو  ،ٝ بلى بِذ )ُٖاف(ِ عؤؽ الكهُض ألاؾُىعة جىظه آلاال ي ٢ٍغ

ه هغح والض ال ،ُٞما اجهمغث الضمٕى مً ُٖني والضًه وؤزٍى مهىضؽ ؤن اؾدكهاص ـٍو
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ج مً الٟغخت والخؼن ُٞما ٖبر  ،مهىضؽ لِـ النهاًتـال   ،ق٣ُ٣ه ًٖ مٍؼ
 
 بن  ":وؤ٦ض ٢اثال

" 
 
 .ؤدي ٧ان بُال

وؤٖلىذ  ،و٢ض وٗذ )خماؽ( قهُضها الٗمال١ ٖبر البُاهاث وم٨براث الهىث

ني ل  ٢غب ال ،مضة زالزت ؤًامـالخضاص الَى
 
 صخُٟا

 
٣ضث ماجمغا مجز٫ الظي نٗضث ُٞه ـٖو

 ـبِىما زغط ال ،عوح )ًديى(
 
ي مسخل٠ ؤهداء الًٟت ـلخغ٦ت )خماؽ( ٞىن الخابٗىن مه ملش

ؼة ًىٗىن ال ت خاقضة ٞ ،مهىضؽ الكهُضـالٛغبُت ٚو ي مسخل٠ ـواهُل٤ مؿحراث ظماهحًر

ت خاقضة قاع٦ذ ٞيها ٧ل ال٣ىي وٗذ  ،ؤعظاء ٞلؿُحن خُض اهُل٣ذ مؿحراث ظماهحًر

ىل٨غم ـالكهُض ٞ دا و٢ل٣ُلُت و ي عام للا َو م   ،السلُل وبِذ لخموظىحن وهابلـ وؤٍع  ٖو

 .ؤلايغاب مضًىت ال٣ضؽ

ىُت( اٚخُا٫ )ال ونضعث ألاوامغ مً الغثِـ  ،مهىضؽ(ـو٢ض ؤصاهذ )الؿلُت الَى

اث( بدك٨ُل لجىت جد٤ُ٣ مكتر٦ت وجىظه لخ٣ضًم واظب الٗؼاء لخغ٦ت خماؽ في  ،)ٖٞغ

ي الًٟت وال٣ُإ ـالصسهُاث الٟلؿُُيُت ٞ ٧لو٢ض ؤصاهذ  ،مى٢٘ الٗؼاء للمهىضؽ

مت الا 48ومىا٤َ الـ ) ي ْل الخدًحراث ال٨بحرة إلظغاء ـزانــت ؤجها و٢ٗذ ٞ، ٚخُا٫( ظٍغ

 ظمُُ٘ٞما ه٣لذ و٧االث ألاهباء جىضًضاث مسخلٟت مً  .ؤو٫ اهخساباث للؿلُت الٟلؿُُيُت

غ بك٩ل ملمىؽ ٖلى الجى الهاصت ٞ
 
خُا٫ الظي ؤز ي مىاَــــــ٤ ـب٣إ الٗالم بداصر الٚا

 .مٗاعيــــتـوظىص جىاٞــــ٤ بحن الؿلُــــت والم٘ زانت  ،الؿلُت الٟلؿُُيُت

٩ٞان ًىم الؿبذ  ،ي الُىم الخالي للغخُل ٧ان الىصإ ألازحر لىجم ٞلؿُحن ألاو٫ ـٞو

 ال 1996لٗام الؿاصؽ مً ًىاًغ 
 
ش ٚؼةـ مشُل له ٞم ًىما ض ًٖ  ،ي جاٍع خُض اخدكض ما ًٍؼ

وػوظه وولضًه البراء  ضجهووال الكهُضوبدًىع والض  ،الغب٘ ملُىن مً قباب ٢ُإ ٚؼة

ديى ظىاػة واهُل٣ذ  ،ي مسجض ٞلؿُحنـوؤ٢ُمذ الهالة ٖلى ظشمان الكهُض ٞ ،ٍو

 .مى٦ب ؤعب٘ ؾاٖاث مخىانلتـوؾاع ال ،باججاه م٣برة الكهضاءالدكُِ٘ 
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الجماهحر وزُاعها  ـ  ُٖاف خ   مترانت جا٦ض ؤن  ـالجماهحر التي اهُل٣ذ بدكىصها ال

ً   ،اؾخٟخاء ٢اَ٘ ل٩ل ألاوهامي ـٞاهخسبخه ٞ ،ألاوخض  وو٠٢ ٖلماء الىٟـ 
 
ون قٟاههم ىه ل

ىم  ـؤًً ظاء ٧ل هاالء لدكُِ٘ ال ً  م   !،؟ما هظا  ؟!.ٖغؾه الغاج٘ مهىضؽ ٍو

ىا١ ىا١ جضوؽ ألٖا   ،ألٖا
ه
  والغظا٫ ج

 
٤ ػاخٟت مؿاٞاث ومؿاٞاث ال جضعي مً دل

لُسًـــــب ؤنابٗه  ،الٟغنــــت وال٩ل ًبػي الخمؿـــــذ بالجؿض وال جىاجُه ،ًدملها ٞى١ ألاعى

ــــــذ الٟمً صم الكهُض ًًٗها ٖلى قٟخُه ٞخب٣ُــــغة   .مؿ٪ـىح منها ٍع

 
ه
  ولى ٢

ه ألصع٥ ؤه   ؛ؤزىاء ٖغؽ الكهُض يـٞ مىؾاص ؤن ٠٣ً ًىم الؿبذـال غثِـع لض 

 
 
 غ  ٞ

 
  ل ٙ

ض ًٖ الغب٘ ملُىن )مهىضؽ( لخى    ، هاالءمً بٖضاص ما ًٍؼ
 
  لت الظًً ْىىاخ  ال٣

 
 ز

 
ُ 
 
 ؤن   إ

 .ي الكٗب الٟلؿُُنيـمهىضؽ( ٞـي ظهاػ هاج٠ مخى٣ل ٢ض ؤجهذ خالت )الـٖبىة نٛحرة ٞ

 
ه
ًج لُخىاعي ًٖ  ،غي ٦ـــم ٧ان وؾ٘ زُــــىة )ًديى ُٖاف( وهى ٌٛضو بحن ظىباث الَى

  ؟!ؤٖحن الٛــــــــؼاة
ه
 ز

ه
 زُـــــىة ًديى ُٖاف ناعث بِخ ،ها ٧اهذ بال٨ُلىمتراثع  ه خحن ٚاص  ُىج

 
ا

 وؾ  
ه
 ٘ الكٗب ٧
 
 .ي ظىاػة ًدُــــــىـه خحن ؾـــــاع ٞل

 ـي الـٞو
 

 ،ىـمسجـٝ إلل٣ـــــاء الىٓـــــــغة ألازحرة ٖلى الجشمـــــان الآلاال  م٣بــــــغة ان٠ُ

ُب٘ آ٫ الكهُـــــض ال٣ه  ُٞما ؤَل٣ذ ٦خاثب ال٣ؿام  ،بلت ألازُـــــــغة ٖلـــــى ظبِىه الُاهغٍو

ــــــً َل٣ت جدُت للكهُــــض كٍغ ُٞما ؤَل٤ ولضه )البـــــغاء(  ،و٢ىي ألامً الٟلؿُُني واخض ٖو

 .ي ًـــــــضهـعناناث الخىانـــــل مــــــً مؿضؽ ٞ

 الجماهحر ال
 
 ـوجدضر والض الكهُض قا٦غا

 
وبزغ  ،)٧ل٨م ًديى ُٖاف( :مددكضة ٢اثال

( مهغظان جإبحن خماؽ م٣اومت ؤلاؾالمُتـؤ٢امذ )خغ٦ت ال ..بى البراء( الثري ىاعاة ظشمان )ؤمه 

م ل  ه  ـاؾخه   .وجىضًض ومىاؾاة يال٣ىي الؿُاؾُت بُاهاث وع ٧لوؤل٣ذ  ،بخالوة ال٣غآن ال٨ٍغ

 
ه
  ،غاص١ ٖؼاء ضسم للكهُض ؤمام )مسجض ٞلؿُحن(٢ُم بزغ طل٪ ؾه وؤ

 
ه م  خُض ؤ

وؤطاٖذ ٦خاثــــــب ال٣ؿام بُاهاث  ،مسخلٟتـالؿُاؾُت الآلاالٝ مً ظماهحر ال٣ُإ وال٣ىي 

 .مهىضؽ الٛالُـــــــتـوؤ٦ضث تهضًضاتها بالشإع لضماء ال ،الىعي
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  م1996لٗام ي ًىم الجمٗت الشاوي ٖكغ مً ًىاًغ ـٞو
ه
٢ُم خٟل جإبحن ضسم ٖلى ؤ

 ؼ ها الٍٗؼٖذ ُٞه خماؽ و٦خاثبها قهُض  وص   ،ؤعى ملٗب الحرمى٥ وؾِ مضًىت ٚؼة

 وهخٟذ الجماهحر للغاخل ال٨بحر.

زانت  ،صون عص الههُىويهان ـر٥ هظا الامختولم ٨ًً بىؾ٘ ٦خاثب ال٣ؿام ؤن ج

 بالًبِ مً اؾدكهاص  ،وصماء ظىهغتها الشمُىت ججٝز ٖلى ؤعى ٚؼة
 
ٞبٗض زمؿحن ًىما

ً مً ٞبراًغ ـٞو ،مهىضؽ(ـ)ال بضؤث ؾلؿلت هجماث  م1996 لٗام ي السامـ والٗكٍغ

ي ـلِؿ٣ِ ٞ ،ي )ال٣ضؽ وجل ؤبِب(ـوبٗض ؤؾبٕى ٞ ،مجض٫(ـي )ال٣ضؽ والـاؾدكهاصًت ٞ

 
 
 نهُىهُهظا ألاؾبٕى الضامي ما ٣ًغب مً ؾخحن ٢خُال

 
وباصعث  ،ٖضا ٖكغاث الجغحى ،ا

ض ؤهله مً بُتهم ٞـى هضم مجز٫ الـبزغها ٢ىاث الاخخال٫ بل وه٨ظا  .ي )عاٞاث(ـمهىضؽ وحكٍغ

ٟ  ب   ،ي زغي ٚؼة الشاثغـراح )ؤبى البراء( ٞاؾت جالمُظه الضعوؽ التي جل٣ىها ٖلى  ظٗض ؤن ه

 .ج٣ان ٞاث٣حنبًضًه بمهاعة و 

ي لخٓت الكهاصة ٧اهذ ـٞو ،ي لخٓت الىالصة ٧ان الؿىضًان ٌكخضـ)ًديى ُٖاف( ٞ

 لخدا٧ي ط٦غي َٟل جغ٥ وعاءه خمام البِذ وصٞت ؛الىالصة ؾىابل جدؿل٤ ٖخبت الضاع
 
ُٞه  را

 ـها الجؼعؤمىُاث جىام بهضوء وال ً
 
 ،هب الىٗىإـًديى ًٟخذ باب الضاع ُٞ ئًجي ،مىام لُال

. ًضزل .لُٟل ٧اهذ تهضهض له خمام الضاع ٧ي ًىام ..٢دىانمُغػ باألـو٢لب ؤمه ال

 .ملىهتـوخ٣ُبخه ال

ىام ٞـٌؿىضها بل   ٞخه  ،ي خًً ؤمهـى خاثِ حجغي ٍو
ل٣ض  ،ي ظبِىهـص الهجغاث ٞٗض 

ٕ ًديى بلى هغ  ٞىظضتها ظىاػاث حه  ،ي ٧اهليـ. ؤي ل٣ض ٖضصث الهجغاث ٞ.رث ًا ًديى٦ب

خ٣لب  ،ٍٟدل ًٖ خضوصه. و .مغ٦به الىعقي الهٛحر ي. ًل٣.ى بدغ ٚؼةـًغ٦ٌ بل ،مسُمـال ٍو

٨خب  ،ٖلى عماله ىام ٖلى  .(ًديى لم ًمذ ول٨ً قبه لهم)ٍو خ٣لب ٖل ،كاَئالٍو ى ٍو

٨بر مٗه ال. ً.ُٖيُه ٦إجها ؤل٠ ٖامي ـٞخ٨بر الجغوح ٞ ،غما٫ال  .مسُمـ٨بر )ًديى( ٍو

اث والُل٣اث التي ازتر٢ذ ـً َٟل مكا٦ـ بلم  ًيخ٣ل  ى عظل ٢اصم ٖبر الظ٦ٍغ

ً   ،مسُمـنضع ال وجسغط البالص مً ظغخ٪  ،حؿخ٤ُٟ ٞلؿُحن ٖلى اهٟجاع، و ل٨ىه لم ًىد
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 اوٗىالىاٝػ ٢غي وظضاو٫ ماء  و 
 
ًسغظىن مً ظغخ٪ ٢ُغاث صم   ،ٌؿخ٤ُٟ الكهضاء ،ٖا

  ٍه و  ،مخٛهًـؾالذ ٖلى الجبحن الهلب ال
ضٖىن َُىع الهباح  ،٪ الىاٝػضون ظغخ  ًم  ٍو

  ئ٦إهه ًسب ،مؿجى بهضوء مالث٩يـلخخىؾض الجؿض ال ؛مهاظغةـال
 
 ٢اصما

 
ه اهٟجاعا  .بحن يلٖى

 ٧األ. .ه٨ظا ًمىث ألابُا٫
 
ا  التي  شجاعو٢ٞى

ه
ٖه  ها زابذ  ؤنل غ  .الؿماءي ـها ٞٞو

 
. خباال

.. ٦ما الُحر .ى صاعـومً صاع بل ،ى خُاةـًيخ٣لىن مً خُاة بل ،ها يغباث الؿىحنـٖلُ غ  جمه 

زغط  ،خُاة الٗى٠ وال٨ض ،ي ًٞاء ال خضوص له. ه٨ظا زغط )ًديى( مً الخُاةـٌؿغح ٞ

تـوبٗض ؤن هٓغ بلُ ،بٗض ؤن ؤصاع لها ْهغه مً ٖلى  ما ؤهىه٪   ،ها هٓغة الاؾخسٟاٝ والسسٍغ

 
 
 ز
 
 ل
 
 .ًا صهُا!! ٪  ٣

ها بضلت ال٩ا٧ي و٢ُٗت الؿالح ـبٗض ؤن ؤوصٕ ُٞ ،ه٨ظا زغط ًديى مً الخُاة

 ي ًدى الظي مٓلم ـملجإ الـوال ،ملىر بالىخل والُحنـوالبؿاٍ ال ،وع٠ُٚ السبز الُابـ

 للىاع
 
 ومى٢ضا

 
 .و٢خه وعخل ظ٣ٞض اؾدىٟ ،هاـلم ٌٗض )ًديى( بداظت بلُ ،ٞغقت ولخاٞا

 للغنام ال.)ًديى( مً الخُاةه٨ظا زغط 
 
٣ا ممخض مً ـ. بٗض ؤن خٟغ ب٩لخا ًضًه ٍَغ

ذ ختى الجلُل  لل٣ىابل حٗبر ٞى١ الجؿىع وجدذ ألاهٟا١ ،ٞع
 
وبٗض ؤن ق٤  ،وعؾم ممغا

 للضماء
 
ختى بطا  ،ًستر١ ؾىاخل ٚؼة وظبا٫ ال٣ضؽ وعوابي السلُل وؾهى٫ ًاٞا ،ظضوال

 ـبلٜ ال
 
ٟا٫ الظًً ٤ قالالث جترا٢و ٖلى لمغط جضٞ خً بُىث الالظئحن وزُام ال٣ٟغاء وألَا

ضهم ؤن ًمغ وَه  ؛اهخٓغوه ٖلى ٢مم الجبا٫   ألهه ٖو
 
 .همـم ٖلُؿل

  ،ه٨ظا زغط ًديى مً الخُاة
 
ٟا٫ الظًً لم ًجُضوا ه٤ُ الخغوٝ بٗض ؤن ٖل م ألَا

  ضه ٗ  ألابجضًت ب  
 
  ن  ؤ

 
 .هم ولهىهمـهم ولٗبـها ؤعظىخخه ـالاؾدكهاصًحن ؾخ٩ىن ُٞ عويت

 
 
 وه٨ظا ٖل

ه
ت الضم وخالوة الـ٤ُ ألال٠ والباء ٞمهم ه وعؾم ٖلى  ،مغاٚمتـي خٍغ

حر٦م الجبىاء ،به٨م ًا نٛاعي ألابُا٫ وخض٦م ،وظىههم نىعة ال ج٩اص جمخى ؤهخم  ،ٚو

حر٦م جإب   ،مغخلتـالٟغؾان جمخُىن نهىاث ال ملُئت ـماع٢ت الـُىا ملٟاث الؿُاؾت الٚو

 
 
اثبإزُاء الل  .ٍٛى
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 ٞه٨ظا زغ 
 
 ٞ ،ي و٢ذ ٖؼ  ُٞه ألابُا٫ـط بُال

 
اعؾا ي و٢ذ جىاصي ُٞه ـٞو

ًـال  ٞ ،مدؿا٢ُىن ٖلى ولُمت الَى
 
ممجىظت ـي و٢ذ ؾ٣ُذ ُٞه الكٗاعاث الـوعمؼا

ت(ـ)ال  .م٣ٞغ

يك٤ الٟجغ م  ل   ،؟ال جمُغ الؿماء م  ل   ،؟ال جب٨ُ٪ البىا٧ي م  ل    ،؟ال ًشىع البدغ ٍو

 
 
ًب  قهامخ   والبدغ   ،هاـ٢خ  ع  ػه  والؿماء   ،مٗىاها وؤهذ الظي ؤُُٖذ الخُاة  .هه ٚو

 ًا ؤمت الٗغبالً هغا٥ بٗض آلان؟ و  ،ؤهي الخ٣ُ٣ت ًا )ًديى(
 
ؤلً جغ٢و اليؿاء  ..ها

ي الٟٗىلت ـمؿلىبت( ٞـي ؤعي٪ )الـوؤهذ تهضع ٞ ،ي مسُم عاٞاث ٖلى نىث ؤ٢ضام٪ـٞ

زلي بال٪ مً )ي ؤطهُه ـلتهمـ ٞ ؛، ؤلً جل٣ى ؤبا٥ ناخب ال٣ٗا٫؟والسًحرة وجل الغبُ٘

 .(؟بغاء

 .)ًديى(
 
ٟ   ،مُاعصةـمً ال ل  م  . ًا ؤبا البراء لم ج وال  ،٪ مً الكى٥ُذ ؤ٢ضامه وال خ

 
ه
 اعججٟذ مٟانل

 
 ٪ مً ل

 
 ؤه   ؤٖلمه  ٦ىذه  ،غ٢ت الكمـالبرص وخه  ٕ  ظ

ه
 ُاع  ٪ ج

ه
ججغي  ،صُاع  ص وج

  ،وعاء ظِل بإ٦مله
ه
  جغي وعاء٥ ظُىف  جو  ،٥داعبه وخض  ج

ه
 مً الؿٟلت وق

 
ً م   ،اط آلاٞا١ظ

غب الىٟا١ الظًً  ،حهىص الب٣غة و ٖو صه غ   .ا ٖلى الىٟا١م 

 انُاصو٥
 
 و  ىا ل٨ى   ،ل٣ض اٚخالىا ُٞ٪ الجؿض ،!!هموما ؤحٗؿ   ..هم ؤٚبُاءه  ،ؤزحرا

 
 ذ  ٢

  الكهاصة
ه
  ،ا ٖىض عؤؾ٪ هيخٓغ عوخ٪ى  ٦

ه
غ والُُب والخىاءٟ  هل  و   ،ها بالخٍغ

 
 الكهاصة ذ  ٢

ٖ  ـبل عخلذ     ى 
 
  ل
  ،بةطن للا حن  ُ 

 
  لم حكإ

ه
ت ؿ  ج  الى   ل  آلازمت وألاعظه  للا ؤن جُا٫ ألاًضي   بعاصة

  ،مى٪
ه
َ   غ  ه  ًا َ  .الؿماء ُب  البدغ و

 .)ًديى(
 
ٟ   !!٪ وؤهذ جضزل بىابت ال٣بر.. ما ؤظمل  و٢ض انُ

ه
 ،الؿماء ذ مالث٨ت

 
 
ا  نٟٞى

 
ا اخحن وحٛمه  ،نٟٞى   ،٥ بالُُبغه جىثر ٖلُ٪ الٍغ

ه
ها هى )ٖماص ٣ٖل( ٠٣ً مً  م  ز

ُه  ؛ى ؤن ًهل بلُه الضوع ـبُٗض ًيخٓغ بل   ل
 .ش يءلم ًخٛحر ُٞه  ،٢٪ ب٩لخا ًضًه الهٛحرجحنُى 

  ًه 
  ،ل٪ مً ظبِى٪ ووظىدُ٪٣ب 

 
ًضٖىه٪ آلان ختى  ،الكهضاء مً ال٨خاثب زم ن٠

ذ مً ٖىاء ال شاء الؿٟغ ،مُاعصةـحؿتًر ذ مً ٖو  .ًضٖىه٪ حؿتًر
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لت  وٍه  ،٢ضمُه ض  آن لهظا الٟاعؽ ؤن ًمه و  ،٧اهذ عخلخ٪ ٍَى
 
 ،ه باألعىْهغ   ٤  ه  ل

 وَه 
 
ىامم  ٛ  .ٌ ُٖيُه ٍو
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 قضاٞ غعٚ
ومً الكغ١  ،ومً الكما٫ ٢ًاء الغملت ،ه مً الٛغب البدغ ألابٌُ اإلاخىؾًِدض  

غة ؾِىاء ،٢ًاء السلُل وبئر الؿب٘ ي مى٣ُت ـ.. وظمُٗه ٣ً٘ ٞ.ومً الجىىب قبه ظٍؼ

و٧ان هظا ال٣ًاء ؤوؾ٘ مما هى ٖلُه آلان، خُض ٧ان ٌكخمل زالر  ،الؿاخليالؿهل 

ذ ،زان ًىوـ( -مجض٫ ـال –مضن )ٚؼة  كمل بالخٟهُل : )ٞع بني ؾهُلت،  ،ٖبؿان ،َو

صًغ  زان ًىوـ،

 ،هجض ،ؾيُض

غ ،ؾمؿم صًغ  ،بٍغ

 ،مدغ٢ه ،البلر

ست  ،هـــــــىط ،٧ٞى

بِذ  ،الجزلت ،ظبالُا

 ،اهغبُ ،الهُا

 ،٧ى٦بت ،خل٣ُاث

 ،ظُه ،بِذ َُما

 ،بِذ ظغظا ،ةبغبغ 

 ،صمغة ،بِذ خاهىن 

 ،الؿىاٞحر الكغ٢ُت ،الكمالُت الؿىاٞحر ،ظىلـ ،خمامت ،الجىعة ،وٗالُا ،زهام

ضان ،الؿىاٞحر الٛغبُت بُاوي  ،بُاوي قغقي ،ت٢ؿُُى ،بِذ ٖٟاع ،ٖبضؽ ،ٖغا١ ؾٍى

غ( ،اؾضوص ،بِذ صعاؽ ،ٚغبي غ )ن٣ٍغ ٖغا١  ،ٞالىظه ،خخا ،٦غجُا ،ًبىا ،ظلضًت ،ؾ٣ٍغ

مؿمُت ـال ،مؿمُت الهٛحرةـال ،ة٢ُغ  ،ًانىع  ،تبغ٢ ،جل الترمـ ،ظؿحر ،خمُل ،ميكُتـال

 .مٛاعـال ،بكِذ ،ال٨بحرة

٧اهذ ٚؼة ؤهم الُغ١ و  ،ؤ٢ضم مً ؾ٨ً هظا ال٣ًاء ،و)ال٨ىٗاهُىن الٗغب(

ت الت ها الٗالم ال٣ضًم يالخجاٍع ها ال٨شحر مً الصخابت و٢ض  ،ٖٞغ  الٟخذ ؤلاؾالمي ٢بلٖٞغ
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ــمغ بً السُاب ،وؤبي ؾُٟان ،٦ٗمغو بً الٗام ،وبٗضه ُ ،ٖو  ـٞو
ه
  ها ج

 
هاقم بً ٖبض  ـيٞى

٦ما وؤجها عؤث َلُٗت خُٟضه ٖبض للا بً  ،[نلى للا ٖلُه وؾلم]الىبي مدمض  مىاٝ ظض  

 ـٖبض ال
ه
ش ة  ى  به مُلب الظي ؤٖضه للا أل٦ــــــغم ؤ ها الخاٍع  ي ؤؾــــضوص الصخابيـٞـــــً ٦ٞما صه  ،ٖٞغ

ي ٢ًــــــاء ٚـــــؼة ازخلــــِ بضم الكهــــــضاء ألابغاع ـ"، و٧ل قبر ًٞ ؤبي الؿغحٖبض للا ب" الجلُل

ٗت ؤلاؾالم والٗغبـالظًً ٢ًـــــىا هدبهم ٞ  .ي ؾبُل ٞع

٧السلُٟت )الخاٞٔ لضًً للا الٟاَمي  ،ٖٓماءي هظا ال٣ًاء عظا٫ ـلض ٞووه 

ض الٛؼي(ـمل٪ )الـوالؿلُان ال ،الٗؿ٣الوي(  ،والىػٍغ ال٣اض ي )اللسمي الٗؿ٣الوي( ،مٍا

والهالــــــذ )الكُش ًىؾ٠  ،ي(ـببغاهُم بً ٖشمان ال٩لب ألاقهب ١ابسخوالكاٖغ )ؤبى 

  ،و)الكُش ؤخمض الٟالىجي( ،البربغاوي(
 
 ـــؼ  و٦ٟى ٚ

 
 ؤجها ؤهجبــــــذ الىاصعة ٞها وبالص   ة

 
ي ـٞســــــغا

 .ؤٖٓم ٞلؿُُني ْهغ بٗـــــض ؤلاؾـــــــالم ،الكاٞعي( ؤلامامط٧اثــــــه )

ُاهُىن ٖام  ي زىعة ٖام ـ٢ًاء ٚـؼة ٞؤهل و٢ض اقتر٥  ،م1917اخخلها البًر

 .م1936يغاب ٖام بي ـٞ ٧ىا٦ما اقتر  ،هىصـخُض هجغها الُ ،م1929

 منها م1948ٖام  هىصـو٢ض اٚخهب الُ
 
 ٦بُـــــــغا

 
والجؼء آلازغ ب٣ي جدذ الخ٨م  ،ظؼءا

  .م1967مهغي جدـــــــــذ اؾم )٢ُإ ٚؼة( ختى جم اٚخهابه ٖام ـال

 ًمشل ٢ُإ ٚؼة 
 
 لؿاخل ٞلؿُحن الجىىبي امخضاصا

 
خُض ًبلٜ َىله مً  ،َبُُٗا

( ٦ُلى متراث في 7 - 5بِىما ًخٟاوث ٖغيه بحن ) ،٦ُلىمتر( 45الكما٫ بلى الجىىب هدى )

 .ي الجؼء الجىىبيـ( ٦ُلى متر 12ٞوهدى ) ،الجؼء الكمالي

 ال  ،( ٦ُلى متر مغب364٘وجبلٜ مؿاخت ال٣ُإ خىالي )
 
وهي مؿاخت يئُلت ظضا

وجتراوح مىاؾِب اعجٟإ ؾُذ ألاعى  ،% مً مؿاخت ٞلؿُحن ال٩لُت1.33جخٗضي وؿبتها 

 .( متر ٞى١ ؾُذ البدغ50ًٖ البدغ مً نٟغ بلى )

خُض جمخض ٖلى َى٫  ،لي زلــــض مؿاخــــــت ال٣ُإاوحُٛي ال٨شبـــــان الغملُت خى 

 .( ٦ُلى متر4.5 - 1.5الؿاخل بٗغى ًتراوح ما بحن )
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خمخ٘ ٢ُإ ٚؼة بمىار قغ١ البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٣٘ ٖلى الؿاخل خُض ً ،ٍو

اح ظىىبُت ـوتهب ٖلى ال٣ُإ ٞ ،الجىىبي للبدغ اإلاخىؾِ ي ٞهل السٍغ٠ والكخاء ٍع

مبر وماعؽ( ةٚغبُت ممُغ  خُض ًبلٜ مخىؾِ ٦مُت ألامُاع التي حؿ٣ِ  ،)بحن قهغي هٞى

بلى  33ؤما صعظت الخغاعة ُٞتراوح مٗضلها ما بحن  ،ي الؿىتـمم 400ٖٞلى ال٣ُإ بمٗض٫ 

ت 29 ىبت ما بحن  ،صعظت مئٍى  .%65وبمٗض٫  97بلى  26وجتراوح وؿبت الَغ

غاُٞت مً ؤ٦ثر مىا٤َ الٗالم ٦شاٞت  ض  ٗ  ٌه ٞةن ٢ُإ ٚؼة  ،ؤما مً الىاخُت الضًمٚى

ً ٍمهضع ـمُاه وألاعى الـال وحٗض ،وؿمت يالؿ٩ان خىالي ملُىوخُض ًبلٜ حٗضاص  ،ؾ٩اهُت

 .ي ٢ُإ ٚؼةـً للخُاة والا٢خهاص ًٞن الىخُضحالُبُُٗ

ما٫ الؼعاُٖت ال ،ؤما باليؿبت ألوظه اليكاٍ لؿ٩ان ٢ُإ ٚؼة مغجبت ـٞخدخل ألٖا

 .زم الهُض والؿُاخــــت ،ٝ الخغةغ  مهً والخ  ـزم ال ،زم الخجاعة ،ها الهىاٖتـًلُ ،ألاولى

  ،ي ٢ُإ ٚؼةـؤما مً هاخُت الخجمٗاث الؿ٨ىُت ٞ
 
كغون ججمٗا ُٞىظض واخض ٖو

 للؿ٩انٞلؿُُيُ
 
 عثِؿُا

 
 .مٗؿ٨غاث لالظئحن ُتوزماه ،٢غي  وحؿ٘ ،مضن ي ؤعب٘ـجخمشل ٞ ،ا

ذ -صًغ البلر  -زاهُىوـ  -مضن ٞهي: )ٚؼة ـؤما ال  .(ٞع

بني  -ال٣غاعة  -الؼواًضه  -ظبالُا الجزلت  -بِذ الهُا  -وال٣غي هي : ) بِذ خاهىن 

: ) م. ومٗؿ٨غاث الالظئحن هي  .زؼاٖت ( -ٖبؿان الهٛحرة  -ٖبؿان ال٨بحرة  -ؾهُال 

ج  -م. ظبالُا  -الكاَىء  م. زاهُىهِـ  -م. صًغ البلر  -م. اإلاٛاػي  -م. الىهحراث  -م. البًر

ذ ( - ىت ٧ان ٦ما  .م. ٞع  مىػٖت ٧الخالي : نهُىهُتًىظض في ٢ُإ ٚؼة حؿ٘ ٖكغة مؿخَى

 .صوظُذ ( -هِؿاهِذ  -بًغػ  -قمالي ٢ُإ ٚؼة ) بًلي ؾِىاي  مٛخهباثؤعب٘  -

وج٣٘ في الجهت الٛغبُت مً  ،جمشل ٦خلت ٚىف ٠ُُ٢ مٛخهبتازيخا ٖكغة  -

ل  -٠ُُ٢  -مضًىتي زاهُىوـ وعٞذ وهي : ) هِؿغ خؼاوي  ظاوي َا٫  -٦ٟاع هىٞى

مدؿِبه  -باث ؾضًه  -ٖخهمىهه  -بضوالح  -ظان ؤوع  -ظضًض  -هُٟه ص٧الُم  -

ُذ ًام ( -ٖخهمىجه   .ٞع
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م(ج٣٘ بلى الجىىب الٛغ  ومٛخهبت -  .بي مً مضًىت ٚؼة حؿمي )هدؿاٍع

ــــــذ حؿمــــى )٦ٟاع صاعوم( -  .وؤزغي ج٣ــــــ٘ قغ٢ــــــي مضًىــــت ٞع

ــــذ حؿمـــى )مغاط( -  .وزالشت ج٣٘ بلى الكما٫ الكغ٢ـي مً مضًىـــت ٞع

 ةٖكغ  الههُىهُت في ٢ُإ ٚؼة حؿ٘ للمٛخهباثوبظل٪ ٩ًىن الٗضص ؤلاظمالي 

ىاث ما مؿاخخه خىالي  وجدخل هظه ،مٛخهبت  .% مً مؿاخت ال٣ُا10.5ٕاإلاؿخَى

غ ٚؼة مً اإلاٛخهباث باإلهضخاع ٖنها بٟٗل اإلا٣اومت في ؾبخمبر   م.2005و٢ض جم جدٍغ

وبطا ٚابذ ًٖ  ،وفي هظه الب٣ٗت الُاهغة " مداٞٓت ٚؼة " ؤعي البؿمت ال جٟاع٢ني

  ًلخٟذهاْغي ب٣ي ال٣لب 
 
ا د٤.ٞغ٢تها بىاع بليها م٨خٍى ألن  ؛لي ٦خابت مكاٖغي  .. ٍو

ت جغؾم ومضًىت جىن٠ ش لِؿذ زاَع ً والسالن  ،الجٛغاُٞت والخاٍع وبهما هي الخب والَى

 .والكمـ والهىاء واإلااء

ؼة( الُىم جدتر١ وخُضة بحن الخؼن وألاؾال٥ الكاث٨ت حٗبر بهبر ُٖىيها خضوص  ،)ٚو

 .الُإؽ وج٣اوم

لتري الخهاع ًسغط مً بحن  ؛)ٚؼة( الخلم جخىيإ لهالة جمخض بها نىب الخ٣ُ٣ت

سى٣ها !! ُى٢ها ٍو  قغاًُنها ٍو

وجئن  ،ٖل  الطجُج ًى٢ٔ الىاثمحن ،وتهؼ ؤٚاللها ،ب٨شحر مً الغظاء جهغر )ٚؼة(

 
 
ت بضم ؤبىائها ،جىٟشه بمغاعة وخؿغة ،)ٚؼة( صما جدلم )ٚؼة(  ،٩٦ل اإلاضاثً اإلاٟجٖى

 في ماييها ،بالؿ٨ُىت
 
ة ٖبر ؾىحن  لخجٝز خ٩اًاث ؛ل٨نهم ٌٛغؾىن ؾ٨ُىا الخطخُت اإلاغ 

اء  .الجٕى وال٨بًر

ض جدض١ في الضم  ،وحؿحر هدى خلمها ب٨شحر مً اللهٟت ،)ٚؼة البدغ( حٗٝغ ما جٍغ

جًمه لهضعها اإلاخٗب )صم ٞى١ صم !! حجغ  ،الؿاخ٤ ٖلى الُغ٢اث اإلاٟخىخت للشىعة
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سل٤ ٚؼة .ٞى١ حجغ !! ٢بىع الكهضاء ٢ىاٖض البِذ الظي ؾُلملم قخاث الخلم الىهج  ،ٍو

 .الظي ال ًىُٟىء !!(

حن ؤبىاء٥.)ًا ٚـؼة(  .هبًهم ًغوي بدغ٥ اإلاش٣ل بالهم ،.. وخض٥ حٗٞغ

 ... قـهضاء ال٣ؿـــام.قهضاث٪ .. الىظىه جدمــــل مالمــــذ .)ًا ٚـؼة(

لى ؤعيها ٞايذ صمائهم  -مى٢٘ الخضًض  -ومً ٚـؼة هبدذ ؤشجاع الكهضاء  ٖو

قٗاٖاث بوبُاع١ ألامل و  ،ىبذ في ظىباتها ؤ٧الُل الٛاعوج ،لتروي ؤعيه الُُبت ؛الٛالُت

 .عهاناث الٗىصةبو  ،الىهغ

 ألجهاٌٗخ٣ضون ٢ضؾُتها  ،وما ػا٫ الىاؽ في )٢ُإ ٚؼة( ٌكحرون بلى ب٣إ ٦شحرة

ذجًم   ًٖ صًىه ووَىه وصًاعه اعج٣ىومى٢٘ جطخُت قهُض  ،قهُض يٍغ
 
 .صٞاٖا
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 اجلِٕــطٙ )أبٕ زجــاٌـٛ(الؿّٗس عضاً وٍّـا 

لؿُُـــً قا٢ـــت  ٧اهذ الغخلـــت بحن مهــغ ٞو

م ال٣غب ال٣لبي  ؿحرة ٖلــــى الٟخــى الُاٞــــــ٘ـ ٚع ٖو

مؿلــــــم ـألن ٖهـــــام الكاب ال؛ م٩اوي بُنهماـوال

ٖلُه السغوط ؤو  م  دغ  مهغي الُٟــً مه ـال

( التي ال ى )ٞلؿُُـــــً اإلادخلتـ٠ُ٨ٞ بل ،الضزــى٫ 

 بال ؤصخابه مها ًضزل مٗبر  
 
 وبًابا

 
الُٗىن  جُئا

 .؟!بةطن بؾغاثُل الؼع٢اء والكٗغ ألانٟغ 

ؤما ٖهام ٩ٞان ٖلُه ؤن ًلخجإ بلى الُغ١ 

ت للىنى٫ بلـال ٞإٖض لظل٪  ،ى )ٞلؿُحن(ـملخٍى

  ،٠ باؾم )لاي(ظىاػ ؾٟغ مؼٍ  
 
وخمله مهاظغا

ٞ 
 
 .ي ؾبُلهـبلـــــى للا مجاهــــــضا

ؼة ٧ان ًدلم ـٞ ٤ الغخلت بحن مهغ ٚو ُٝى ٞ ،ءيب٩ل ش  (ؤبى صظاهت)ي ٍَغ ي ـٍو

اث، ٞغخل بلى ال بـواصي الظ٦ٍغ جباع٥ وحٗالى ٖلى  و٠ُ٦ ؾُل٣ى للا   ،مؿخ٣بل ال٣ٍغ

 ٖلى ؤعى  ،؟م٣ضؾت(ـ)ألاعى ال
 
ًت بالكهاصة خ٣ُ٣ت وهل جخد٤٣ ؤخالم خُاجه الٍٗغ

 .؟الغبــاٍ والجهاص

 
ه
 ولم ًب٤   ،ي ٢لب ؤبى صظاهتـخـــــب الكهـــــاصة ول٣اء للا جباع٥ وحٗالــــى ٞـــــــغؽ ٣ٞض ٚ

 ي هظا ال٣لب الهٛحر مه ـٞ
 
  د

و٢ض جغسسذ هظه ألامىُت بمخابٗخه ؤزباع  ،آزغ ء  يش  ؿــــ٘ ألي 

 ـ، ومً الهُٗـــــض الي ٞلؿُحنـمجاهضًً ٞـال
ه
  ل  مهغي خمـــــل ٧

ه
 مٗاهاةـال ل  همىم ؤلاؾــالم و٧

 التي ًل٣اها ؤهل هظا الضًً الُٗٓـــــم.
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ت بِخهـمسابـــــغاث الـعخلذ ُٞـــــه السىاَغ ًىم ؤن صاهمـــــذ ال خ٣اله بزغ  ؛مهٍغ اٖل

ٗذ الـاٚخُا٫ عثِـ مجلـــــــ الكٗــــب ال   ،مذجـــــىب(ـمهغي )ٞع
ه
ٞغط ٖىه بٗض ظىالث و٢ض ؤ

 الىدُل ًغ  ؼا٫ ٞغ٢ٗت الؿُاٍ ٖلى ظؿضه ًال  ،جد٤ُ٣ ٢اؾُت
هُه طي ؤـنضاها ٞ ن 

خدؿـ مى٢ٗها بُضًه ؤمشاله صون ٖلى ِٞكٗغ ب٣ؿىة ألالم والٓلم الظي و٢٘ ٖلُه و  ،ٍو

 
ه
مت ج  ظٍغ

 
 ظ
 
 مه ـى الىا٢٘ الـ.. عخلذ ٧ل زىاَغ )ؤبي صظاهت( بل.غه ٦

 
ض الظي ًدُاه مؿلمى ه  ًُ

 
 
وظه للا جبـــــاع٥ ى ٞٗل مخدغ٥ ًبخػي ـم٨بىث بلـ٫ هظا الكٗىع ال.. و٠ُ٦ جدى  .مالٗال

ً ال٨بُـــــغ ٣ٞض باصع )ؤبى صظاهت( الظي ًدمل هم   ،وحٗالى ى ـبل ،ؤال وهى ؤلاؾـــــالم ،الَى

حن للجهاص ٞـحسجُل اؾمه يمً ال ؤعاص بظل٪ الكهاصة ، ي البىؾىت والهغؾ٪ـمخُٖى

ت مىـول٨ً الؿلُاث ال ،وؤعاص ههغة صًً للا ،وألاظغ مً للا جباع٥ وحٗالى ٗخه مً مهٍغ

  ـالؿٟغ بل
 .بغ  ى البىؾىت لل٣خا٫ يض اله 

  ٌؿم٘ )ؤبى صظاهت(  ٧ان
 بالجغاثم اله 

 
مؿلمحن التي ججاوػث ٧ل ـال ض  بُت ي  غ  ًىمُا

غاٝ ؤلاوؿاهُت ظوب ٞ ،ألٖا  ٖلى ؤولئ٪ الظًً ؤٚل٣ىا الخضوص ـٍو
 
 و٦مضا

 
ي هٟؿه خؿغة

  ؛مجاهضًًـوخانغوا ال
 
٘ ٚغبُت تهضٝ بلى ـل زضمت اؾخمغاع الؿُُغة ٖلى ؤلاوؿان مكاَع

 وألاعى ؤلاؾالمُت.

 خه 
ه
م الكهاصة الظي وكإ م٘ )ؤبي صظاهت( مىظ وٗىمت ؤْٟاعه لم ٨ًً لُيخهي ؤو ًؼو٫ ل

ت ىص ًُٝى بساَغه ٧ل ؤعظاء ـول٨ىه ب٣ي ًتر٢ب هظا ألامـــــل ال ،هدُجت ٖىاث٤ بكٍغ مٖى

ً ال٨بحر ٣له ،الَى ه ب٣لبه ٖو دٍى   ،ٍو
ه
ً   هه وؤمل  غ  خه  اهه غ  ؤن 

 
 وؤ

 
ؼا  ٍٖؼ

 
ما  ٦ٍغ

 
 ًه  ن  ا

 
٣  

م عوخه ـــــض 

 .وصماءه وؤقالءه ٞضاء  لهظه الٗــــؼة وال٨غامت

 م٣ضؽ زانت خه ـي بِذ الـ٧اهذ الكهاصة ٖلى ؤعى ٞلؿُحن ٞو
ه
ا ـول ،ه ألا٦برم  ل م 

 ،ي ؤي م٩ان آزغـي الكهاصة ٞـىا٫ اههٝغ ٖىه للخ٨ٟحر ٞم  ـ٧ان ًغي هظا الخلم بُٗض ال

ول٨ً ٢ضع للا جباع٥ وحٗالى ًغؾم )ألبي صظاهت( ملخمت مً هٕى زام لِـ ٖلى ؤعى 

هىصي ـمىاظهت م٘ ال٨ُان الُـٖغوؽ ال (م٣ضؽـبِذ ال)ي ٢لب ـول٨ً ٞ ،ٞلؿُحن ٞدؿب

  ـمؿلمىن ٞـاها الوعؤؽ الخغبت والُٗىت الؿامت التي جل٣  
 .ما ًمل٩ىن  ي ؤٖؼ 
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 ًٖ )٦خا
 
ثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( و)خماؽ( ٧ان )ؤبى صظاهت( ٌؿم٘ ٦شحرا

٦ما ٧ان ًدلم  ،ي طهً الكاب الهامذ ال٨خىمـوظمُٗها مٟغصاث جغسسذ ٞ ،والاهخٟايت

 وؤه   ،ه ٞــــــي )ٞلؿُحن(ي ٣ًٓخه ؤه  ـي مىامه ٞوـٞ
 
 نلبا

 
ه يمــــًـ )٦خاثب ال٣ؿام( م٣اجال

 
 
 .ٖلى هظه ألاعى الُاهغة الُُبــــــــت ه قهُض  وؤه   ،ٖىُضا

 ،مسجض ألا٢ص ى و٢بت الصسغةـم٣ضؽ والـلم ٨ًً )ؤبى صظاهت( ٢ض عؤي بِذ ال

 
ه
   ،هاـبلُ م  ى  ً   ل  ول٨ىه ٧ان ًغخل ٧

 مخله 
 
 الٖاق٣ا

 
 مخمىُا

 
و٦م  ،مىث ٖلى زغاها الُاهغـٟا

م وؤخاصًض الـبدض ٞ نلى للا ٖلُه ]مهُٟى ـي ُٚاهب ال٨بذ ًٖ آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

ًل الغباٍ خىله وال [وؾلم  مىث ٖلى زغاه.ـالتي جدضزذ ًٖ ألا٢ص ى ٞو

 
 
٨ٞم هي  ،ي الٗالم ؤلاؾالميـة ٞولم ج٨ً زىالج ٢لب )ؤبي صظاهت( خالت قاط

لؿُحن وألا٢ص ى ول٨ً )ؤبا صظاهت( ٧ان خالت الٟٗل  ،ال٣لىب التي جسخلج بدب ؤلاؾالم ٞو

ً ألاؾحر مً المؿـوالخىُٟظ ل٩ل زلجاث ال٣لىب ال  .مدُِ بلى السلُجـلمت ٖلى امخضاص الَى

  ٗ ٣تـهامي )ؤبى صظاهت( الظي ًدمل ٧ل ألانالت ال٧ان ال ت الٍٗغ و٧ل ٚحرة  ،مهٍغ

تـالهُٗض ال بت مىه  ؛وعٌٞ الؼواط ٖضة مغاث ،مهغي ٢ض ؤههى صعاؾت الشاهٍى ٚع

 ي ٢لبه مه ـٞ لم ًب٤   ،ي الجىتـالكهاصة وهُل الضعظاث الٗلى ٞب
 
ؿ٘ لٛحر للا وعؾىله د

  ،ي ؾبُلهـوالكهاصة ٞ
ه
غجه  ئخُاجه جىبما ؾحرة ب  خُاجه وعه  ل  ٣ٞض ٧اهذ ٧ التي َىي ًٖ ؾٍغ

ً  ،؟!٠ُ٦ ال ،بةطن للا للا وهى ٖىه عاى   يٖليها صخاٝ ٢لبه ختى ل٣ و٢ض ٞاع١ الَى

 
ه
ٖ  ـء ٞيش  ل  وألاخباب وألاهل وجغ٥ ٧ ى هجغة ـجدملىا بل ،هاهٓحره  ؼ  ي هجغة همىطظُت 

 
ه
 ء مً ؤظل للا وعؾىله.يش  ل  )نهُب الغومي( وبزىاهه الصخابت ألاظالء جاع٦حن ٧

ي ؾبُل للا جباع٥ وحٗالى صٞ٘ ٖهام ـمخله٠ للكهاصة والخطخُت ٞـهظا الٗك٤ ال

ًه  ي هٟؿه )ؤبا صظاهت(ؤن  ا٥ بً زغقت( الظي ل٣وؿبت بلى الصخابي الج ؛٨ن  للا  يلُــــل )ؾم 

 ًٖ الىبــــي  ؽر توهى ًخم
 
 .[نلـــى للا ٖلُـــــه وؾلــم]صٞاٖا
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ل٣ُُ٘ صخغاء الخُه في  ؛ع بالضم والىاع والباعوصى ممهـوانل )ؤبى صظاهت( صعبه ال

هل بلى ٦بض الخ٣ُ٣ت )بِذ ال وهاظغ و٦ما عخل مىس ى ٖلُه الؿالم  ،م٣ضؽ(ـؾِىاء ٍو

  ،الهجغة ألاولى
 
 مالخ٣ا

 
ضا  قٍغ

 
ى ـلُهل بل ؛الضعب طاثي ـٞ.. عخل ؤبى صظاهت .وخُضا

 خ ،مٗكى٢ت )بِذ اإلا٣ضؽ(ـال
 
ؤبى )وبضؤ  ،مجاهضًً )الكُش عيىان(ـال ي  ـوؾ٨ً ما٢خا

ختى  ،صًهوبضؤ ٌؿإ٫ ًٖ ال٣ؿام ومُاع   ،م مً ؤظلههدى هضٞه الظي ٢ض   ٌؿعى صظاهت(

ان ما ؤصعط اؾمه ـٖثر بٗض َى٫ ٖىاء ٖلى ال مُاعص ال٣ؿامي )مدمض ال٠ًُ( الظي ؾٖغ

خٗٝغ  ،ي صعب الكهاصةـٞ ىلًُ٘ )ؤبى صظاهت( ٢ضمه ألاول ،٢ىاثم الٗمل الجهاصي يـٞ ٍو

ى الجىت )خؿً ٖباؽ "ؤبى ـى للا والغخُل بلـالهجغة بل ت)ؤبى صظاهت( ٖلى ق٤ُ٣ عخل

بضؤ ال ،"(مهٗب  ٞىٍ  مجاهضان ؾ  ـٍو
 
ئت ٞـي عؾم زُت الـا ي ٢لب ال٣ضؽ ـمىاظهت الجٍغ

ىصـي الٗمل الٟضاجي الـى ألاؾلخت الالػمت الؾخسضامها ٞبٗض ؤن جضعب )ؤبى صظاهت( ٖل  .مٖى

 )ؤبى صظاهت(  ٧ان
 
 وٍه  ،مؿخٗاع )لاي(ـزل٠ اؾمه ال ىا٫ جل٪ الٟترة ًسخٟيَ

 
 ب  س

 ً  م   ره

هم ؤه   ي مً مهغٌٗٞغ اصة ٞ ؛ه قَغ   ـٍػ
 ٟ  مً ؤهله بىِخه ،يي الخس

 
ٞـي  ولم ٨ًً ٢ض ؤهبإ ؤخضا

٣ٞض  ،م٣اومتـوعخل بها بلى )ٞلؿُحن( الجهاص وال ي زلجاث ٢لبهـالكهاصة التي خملها ٞ

ل مً للا جباع٥ وحٗالى  ختى ًىا٫ ألاظغ الجٍؼ
 
 ٖلى ؤن ًب٣ى ٖمله م٨خىما

 
ها  ،٧ان خٍغ

ي ط٦غي ـها ٞـما جغصص ؤن ًلخ٣ُـٞخًُ٘ مىه ٞغنت الكهاصة التي َال ،وختى ال جهل ؤزباعه

 .م٣ضؽـمً بِذ الوؤن ٩ًىن مٗغاظه بلى الؿماء  ،مسجض ألا٢ص ىـمجؼعة ال

غ الكهُضًً )ؤبي صظاهت وؤبي مهٗب( ٢بل  ،واخخٟاء  بهظا الٗغؽ الُٗٓم جم جهٍى

ُه    جىُٟظ الٗملُت ل
جتراظ٘ ًٖ خ٣ها و ى ألامت التي ج٠٣ زل٠ ؤؾال٥ العجؼ والهىان ـها بلىظ 

ً ٢ضؾها تصم   وؤن   ،ىا هدً الُلُٗتؤه   ،ٖو ذ ٢ىضًل الخٍغ ٓامىا  ،ىا هى ٍػ وؤن ؤقالءها ٖو

 
ه
  ح

٤ للؿال٨حن هدى الىىع الٗب  مىبش٤ مً ٞجغ ٢لىبىا التي جدمل ٧ل الخب ـمخىهج الـض الٍُغ

ً ولؤل٢ص ى  مىا.. ٞهُا ج٣ض  .لئلؾالم وللَى

وهى ًغبِ ٖهابخه الخمغاء  ،٧ان ؤبى صظاهت ًخمشل الصخابي الجلُل )ؤبا صظاهت(

دمل ؾالخه الىي    ؤمام نٟٝى ٍو
 
ًاء مسخاال هٟه الىبي ال ،ال٩اٍٞغ نلى للا ]مهُٟى ـٍو
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 م   ه  ظ  ه  »٣ًى٫:  [ٖلُه وؾلم
 

 ُ  ك
 
 ً   ت

 
 ؾه ع  و   ا للاه ه  هه غ  ٨

ه
 ب   هه ىل

 
ٞ  ال  ي م  ـ 

 
 ه   ل  ش

 
٠٣ً )ؤبى  ،«٘  ي  ى  م  ـا الظ

اء والكمىر لُٗلً بػالت ٧ل الخضوص  ،صظاهت الجىهغي( بٗهابخه الخمغاء ًدمل ٧ل ال٨بًر

 به ٗ  وَ   ،والخىاظؼ والؿضوص
 

  ً  ٫ صمه مغخلت ظضًضة م  ر بكال
 
  ن  ؤ

 
 ،ٞلؿُحن للمؿلمحن ظمُٗا

 .وؤجهم مؿاولىن ؤمام للا جباع٥ وحٗالى ًٖ جغ٥ الجهاص لسالنها

م ط٦غي ألا٢ص ى ألاؾحر بإعبٗت 1994ٗام لٞجغ الخاؾ٘ مً ؤ٦خىبغ  ٙو٢بل ؤن ًبز 

ي عخالها ـدمل ٞج ،م٣ضؽـب بِذ الى  مجاهضان مً ٚؼة ؤعى الٟضاثُت ن  ـ٥ الؤًام جدغ  

  و٢ض ؤٖض   ،)ؤبا صظاهت( الٗهغ الخضًض
ه
ي ـٞو ،مغؾىمت بٗىاًتـء لخىُٟظ السُت اليش  ل  ٧

ب )ؤبى صظاهت( ى  ي مضًىت )ال٣ضؽ( ن  ـهىص ٞـء بالُي مُضان مليـالخاؾ٘ مً ؤ٦خىبغ ٞو

 م  ى الج  ـاع بلمجاهض )ؤبى مهٗب( عنام ال٨القى٩ىٝ الهض  ـوق٣ُ٣ه ال
 
 ل  خ  ٘ الظي ٢

٣ظٝ ال ،ُل٤ مئاث الغناناثىوج ،مسجض ألا٢ص ىـي الـمؿلمحن ٞـال ازىتي مجاهضان ـٍو

  ٖكغة
ه
  وٍه  ،نهُىويىبلت صازل م٣هى ٢

جباع٥ وحٗالى وظىص وخضة زانت للجِل  ع للاه ٣ض 

٣٘ اقدبا٥ ٖى٠ُ ومه  ،م٩ان ؾاٖت الخىُٟظـي الـٞ الههُىوي  ،ى آزغـُاعصة مً قإع بلٍو

ب والهل٘ ٞ ،ي ٧ل م٩انـوالٗهابت الٟضاثُت الخمغاء جيخ٣ل ٞ  يي نٟٝى بنـج٣ظٝ الٖغ

 ـى  ب  حُٗض بلى ٢لىبهم ظه  ،حهىص
 
ل٣ُٟىا ؤمام ؤؾىص  ؛زل٠ ظضعان الىهم والضٖم هه ى  ؿ  هم الظي و

ً ؤ٢ؼام ،ال٣ؿام ىمـي ٣ٖغ ؤمنهم الـمىاظهت ٞـال، و٢ض ؤضخذ ٖاظٍؼ  .مٖؼ

لذ الٗهابت الخمغاء جخدغ٥  ب ْٞو ختى هٟظث طزحرة  ،ي ٧ل م٩انـلتزعٕ الٖغ

ما اهخٓغ هظه اللخٓت ـي الهضع الظي َالـلدؿخ٣غ عناناث حهىصًت ٞ ،)ؤبي صظاهت(

 وسس   ،الٛالُت
ه
  ل  غ لها ٧

 
 .٠ مً ؤظلها ٧ل ؤبجضًاث الُٗاء الالمدضوصخُاجه ووْ

 لِؿ٣ِ الجؿض الٗمال١ 
 
 خ٣ُ٣ت الهغإ م٘ مٛخهبي ألاعى ،بضمه مًغظا

 
 ،مٗلىا

  ًخى٠٢
 
ٖ  غ م  الجؿض الُٗٓم ًٖ الخغا٥ بٗض ؤن ؾُ   ؼ  لخمت 

 
وبٗض ؤن ػعٕ  ،هآحره ه

ب ٞ وبٗض ؤن ؾ٣ِ ال٣خلى والجغحى  ،م٣ضؾتـمضًىت الـي ٢لب الـٞو ،حهىص ي ؤونا٫ـالٖغ

لخٗخ٣ل  .ميظاهت( ال٣ؿابضمائهم بٗض ؤن ازتر٢ذ ؤظؿاصهم عناناث )ؤبي صه  ظحنغ  مً

 ظه  الجغيءبٗض هظا الهجىم  الاخخال٫ؾلُاث 
 
 ش

 
 .ظاهت(م٣ضام )ؤبي صه ـالبُل ال ت
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ل   ،السبر هظاصولت ال٨ُان جىا٢لذ  ما بنو   ــمـال مــــــذ ؤن  ٖو
 
م مً ٢ض ٢ض   جاهض الٟظ

ً   ،مهغ )ؤعى ال٨ىاهت( ت ـوختى جدغ٦ذ ال٣ىاث ال ،ظىىن عابحن وخ٩ىمخه ختى ظ مهٍغ

ي مداولت ـجضاهمه وحٗخ٣ل بزىاهه والٗضًض مً ؤنض٢اء الكهُض ٞ ،الكهُضهدى مجز٫ 

 مُاصًـــــً.ـال ٧لي ـمخهاٖض مً الُٗاء والجهاص ٞـمض الـًاجؿـــــــت لى٠٢ ال

ًه   
 
 قامسا

 
 ول٨ً قُش ألاػهغ )ظاص الخ٤ ٖلي ظاص الخ٤( ٠٣ً مى٢ٟا

 
 ،ٔ لهدٟ

ٗل  هض  وٍه 
ٌه  

 
  قهُض  )ٖهام الجىهغي( ؤن  ً ُٞه ع بُاها

 
وهي  ،ل مً ؤظل ٢ًُت ٖاصلت٢اج

 .)ال٣ضؽ(

٠٣ هبٌ الكهُض الٛالي  ٤ بل بٗض ؤن ؤٖلً ب٩ل الجىاعح ؤن  ٍو ى ال٣ضؽ لً ـالٍُغ

 
ه
 ٛل  ح

 
  ،ضوص  ه خه ٣

 
 ٣  ؤو ج

 
 صه  ٠

 
  ،ؼه اظ  ى  خ   هه وه

 
 ب   ى٫  نه الىه  ٘ه ى  م  ؤو ج

 
  ه  ُ  ل

 
 ؾ  ؤ

 
 ى٫ه نه ما الىه وبه   ،قاث٨ت ٥  ال

ٌ  ـبلُ ٟ   ً  م  ـل   ل  ه  ؾ   حر  ؿ  ها  ٘ عاًت الجهاص ز  وخ  وخمل عه  ،ا٢تٞع
 
  ه ٞى١ ٦
  ،هٟ 

 
 و  و٢ُ٘ ؤ

ه
٧ 

 
 ل  ال

ٞما  ،ي ٢لىبىاـي خىاظؼ الىهً التي ػعٖىاها ٞن وحٗض  ب  وججاوػ خضوص الجه  ،ؤؾال٥ السٝى

 
 
 مهاهت والًُإ للضًً وألاعى وؤلاوؿان.ـوال ٫  ظىذ هظه ال٣لىب بال الظ

ــــ٤ ال٣ـــــضؽ مـــــً الهُٗــــض ال ً  ى م  ـٞةل م٣ضؽ بمــضاص ـى بِذ الـمهغي بلـعؾـــــم ٍَغ

 .ؤلـــ٠ ؤلــ٠ ؾــالم ..مــــــً صم وعنـــام

******* 
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 حــضف
ـــاء ٚؼة( ل٩ىجها ه٣ُت الخضوص  ؛ا٦دؿبذ ؤهمُت زانت ،مضًىت ٖغبُت مً مــــــضن )٢ًـــ

 الخض بُــً مهـــغ وؾىعٍا ٖلى البدغ  ،الٟلؿُُيُـــــت الجىىبُــــــت م٘ مهغ
 
سُا و٢ض مشلذ جاٍع

ش بإؾماء مخٗضصة، ٞٗىض الـو٢ض وعصث ٞ ،مخىؾِـألابٌُ ال حن ال٣ضماء ـي الخاٍع مهٍغ

ىض آلا  ،(ي هى ـباؾم )عوبُوعصث  ُدى(ٖو ىض الُىهان )عاُٞا( ،قىعٍحن )ٞع وؾماها الٗغب  ،ٖو

ذ(  ألؾ٣ُٟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؿُدـي الٗهض الـو٢ض ٧اهذ ٞ ،)ٞع
 
عها غ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ،تـــــــــــــــــــــي مغ٦ؼا

بها  و٢ض مغ   ،ماٖنهغو بً  الٗام ػمً ٖمغ بً السُاب عض ي للا مؿلمىن ٖلى ًــض ٖمـــــال

 مً مهغ ؾىت  يـٞ هابلُىن 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــواخ ،م1799ؤزىاء خملخه ٖلى الكام ٢اصما

 
ها ــــــــــــــــــــــخل

ُاهُ م بٗض 1917ىن ؾىت ـــــــالبًر

ي ـمنها، ٞو نالٗشماهُحزغاط ب

هىصًت ؾىت ـالُالخغب الٗغبُت 

مضة ـم هاظمهـــــا اليهىص ل1948

٧اهىن زاوي  7 - 1ؤؾبٕى 

مهاظمىن مً ـوجم٨ً ال ،م1949

ذ  ٤ التي جغبِ ٞع اخخال٫ الٍُغ

 صخغ ال ،بالَٗغل
 
ىن ـوؤزحرا مهٍغ

 ،ى الكغ١ ـوا بلىص الظًً ٞغ  ـهـالُ

 و  
 
ذ مً  ذ  ج  ه  ،ضي الٛانبحنؤًٞع

هم بٗض زماهُت ٖكغ ـي ؤًضًـلخ٣٘ ٞ

 
 
ش ٖاما  .مً هظا الخاٍع

ذ  وجبلٜ مؿاخت ٞع

 ( صوهم40.579)
 
وجبٗض هدى  ،ا

ى ــــــــــــــــــــوهد ،ظىىب ٚؼة ٦م( 38)
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 ،قما٫ الكُش ػوٍض ٦م( 16و) ،قما٫ الَٗغل ٦م( 45و) ،ظىىب زاهُىوـ ٦م( 13)

ــذ الكغ٢ُتـو٧اهذ ج٣ؿم بل ،ًٖ ؾُذ البدغ ٦م( 48وجغجٟ٘ هدى ) ٣٘ ٞ ،ى ٞع ي ظىاع ـٍو

ذ ا ذ الخالُتلسغب ٞع ذ  -: )زغبت ٞع  ،مضًضة(ـؤم ال -مهبذ ـجل ال -زغبت الٗضؽ  -جل ٞع

ل( -ًبىا  -ها مسُماث الظئُـــــً )الكابىعة ـ٦ما ج٣٘ ُٞ ي )جل ـى خـبياٞـــــت بل ،البراٍػ

 الؿلُان وحي ٦ىضا(.

غب( -ؤبى ْهحر  - توؤقهغ ٖكاثغها )٢كُ مىا مً زاهُىوـ مٗٓم ؾ٩اجها ٢ض   ،ٖػ

ٗمل ؾ٩اجها  ،ها ٢بل ؤلاؾالم ٢باثل )لسم وظظام(ـو٢ض ٧ان ٌؿ٨ى ،والى٣ب وؾِىاء َو

 .بالؼعاٖت والخجاعة

ذ ال ج٣  ـو)ال وجبلٜ مؿاخت  ،م٩اهت ًٖ )مىاص ي( زاهُىوـ ل  مىاص ي( ٖلى بدغ ٞع

 صوهم (400ها )ـمىاص ي ُٞـال
 
ذ الخبىب وبٌٗ السًاع والبُُش ،ا  .وجؼعٕ ٞع

 ً  م م  ج٣ض   ،عهاناث اهخٟايتبالاخخال٫ مى٢٘ زىعة و  و٢ض ٧اهذ ٖلى مضاع ؾىىاث

  ،م٣اجلىن ـزاللها ال
ه
 ـضث ٞوقه   ،مجاهضون ـكهض ٖلى جغابها الواؾد

 
   ي الاهخٟايت ؤٖى٠

 جدض 

ومً ٢لٗت الجىىب ٧اهذ  ،ها الٗكغاث مً الكهضاءـوؾ٣ِ ُٞ ،هىصيـلجىىص الاخخال٫ الُ

 ؤو٫ قهُض ل٨خاثب ال٣ؿام الكهُض هىا٥ واعج٣ى ،بضاًت زالًا ٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام

 .(ببغاهُم ٖاقىع )بياٞت للكهُض  ،مدمض ؤبى ه٣حرة()
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 خمٗي ضفح

وص 
ه
ذ ٞ ئؤ  صوهم 1346م ٖلى مؿاخت 1949ي ٖام ـمسُم ٞع

 
 ،ٗذ بٗض طل٪جىؾ   ،ا

٘٣ ذ ٞـمسُم ٞـال ٍو بٗض ًٖ مضًىت  ،مى٣ُت الجىىبُت مً لىاء ٚؼةـي الـي ٢لب مضًىت ٞع ٍو

 ٦ُلى متر  38ٚؼة خىالي 
 
٣ؿم قإع البدغ ال ،ا ي ـضعى )خٍه و الكمالي  :مسُم بلى ٢ؿمحنـٍو

( 51169م خىالي )1988وبلٜ ٖضص ؾ٩اهه ٖام  ،ضعى )حي ًبىا(ٍه و والجىىبي  ،الكابىعة(

 
 
 .الظئا

ذ و٧ان  ل مسُم ٞع  
 
مش اط مؿخمغ لالخخال٫ بمهضع ًه زانت ؤهه ًمشل  ،الههُىويٖػ

ــــذـبياٞت بل ،مى٣ُت خضوصًت  .ى الهمىص والشبـاث الظي ًخمُــــؼ به ؤهل ٞع

ٟخسغ ؤهل ال  لُٗائهــــم ال ؛مسُم بدؿمُتهم ٢لٗت الجىىبـٍو
 
ي ـمؿخمـــــغ ٞـهٓغا

 و٢ض م   ،الاهخٟايت
 
ذ قغاعة الاهُال٢ت ل٨خاثب الكهُض ٖــــؼ الضًً ال٣ؿـــامش  .ل مسُم ٞع
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 الؿّٗس حمىـس أمحـس حػَ ابٕ ٌكٗـطٚ )أبٕ أمحــس( 
٧اهذ الؿاٖـــت ج٣ترب مً الؿابٗــــــت والىه٠ مً مؿاء الُىم الشالض ٖكغ مً قهغ 

 ضه ؾه  و٢ض ؤعدى اللُله  ،م1990صٌؿمبر مً الٗام 
 
  ـه ٞول

ًدمل بهماث ٧اهىن الباعصة  ي ظى 

ذ الباؾلت ٖلى مسُم الكابىعة .. و٧ان الهباح ٖلى .ال٣اب٘ عمؼ اللجىء وال٣دِ وؾِ ٞع

ض م٘ الظ٦غي الشالشت   .-خماؽ-م٣اومـت ؤلاؾالمُـــت ـخغ٦ت ال الهُال٢تمٖى

ٗه ي نىث ٢ىابل جب  خحن صو   ،ماظـــضةـالاهخٟايــت الٟلؿُُيُــــت ال ؤؾمـــاءه  ثؤبــغػ  

 للهمىص  ،مالن٣تـمى٢٘ البُاعاث العنام ؾالح ؤجىماج٩ُي مً  مـــً ــاث  ػز  
 
عمؼا

  ض  مه ـال هم الهىثه الظًً ظلب اهدباه   مه هه  ٢لُل   ،الٟلؿُُني ٚغب مسُم الكابىعة
 ،ي و 

ً  حٗى   ض الغنام لخ  ص  ٞإٚاٍع
 
ؤبىاء  ه آطانه ج

ذ الهمىص مىظ ػمً الاهُال١ ألاو٫ ٢بل  ٞع

ش هظا الُىم وبٗض  ،ؤٖىام زالزت مً جاٍع

نمذ  ؾاٖاث زالر مً هظا الخضر ق٤  

ت ؾُاعاث ـاللُل بلُ هم نىث مجمٖى

ت  مذ خُض ٣ًب٘ ج٣ض   ،نهُىهُتٖؿ٨ٍغ

وطا٥ الغظل الهلب  ،مجز٫ ؤخمض ؤبى ه٣حرة

الظي هاظغ مً بلضجه ألانلُت )بئر الؿب٘( 

 و 
 
ها ٞىىن الهبر خُض خُـــــاة ـم مىحٗل

  ..م٩ابـــــضةـال
 
 غ  َ

 ض  ٖ   الباب   ١ 
 
 ؤَل   ،َغ٢اث ة

 ها )ؤبى مدمض( و  ض  ٗ  ب  
 
 ز
 
 ل
 
  هه ٟ

ه
  م  ؤ

ه
 ل  ُ  مدمض ج

وبطا بجىىص الاخخال٫ ًدُُىن هظا  ،بغؤؾها

و٧لمـــاث ٞجاثُـت زغظذ مً ٞم الًابِ ب٩ل بؿاَت )ابىـــ٪ مدمــــض  ،مى٢٘ الخهُـــًـال

 
ه
ــــه التراب(. ،خــــل اللُلــــت٢ لُـــــ٪ الخًــىع بٗــــض ؾاٖـــت ٧ي جىاٍع  ٖو
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  مجض مه ـي ٢اثمت السلىص التي اٖخلذ نهىة الـ)مدمض ؤبى ه٣حرة( الاؾم ألاو٫ ٞ
 
 ب٨

 
 ،غا

 
 
ش ـ.. بىابت جدمل ٢ؿماث هىعاهُت حٗم٤ ٞ.لخٟخذ لؤلمت بىابت الجهاص مجغصا ي صسغ الخاٍع

  ٌ  ض.ب  ٗ  اؾم ٢ؿام 

 بط
 
٤ الكا١ جض  مه  هي الاهُال٢ت ا  بٗض ؤن عسسذ الهبٛت ألاؾاؾُت لهظا الٍُغ

 
صا

ل ي ـٖلى الضهُا بٗض َى٫ اهخٓاع ٞ خُض ؤَل   ،الابً ألاو٫ لىالضًههى ومدمضها  ،الٍُى

ل مً الٗام الُىم الشاوي م ذـٞ م1965ً قهغ ؤبٍغ ـ  مً البىاث ،ي مضًىت ٞع  ،وبٗض زم

 وزان   ،وحٗل٣ذ به الٗاثلت الىاصٖت
ه
  ،هت والضج

 
 وػاص حٗل
 
 ػ  ها عه ؤج   به ها٣

 
 .بٗضه بإعب٘ بىاث ذ  ٢

 
 
ُإ ختى م  خُض حٗى   ،وكإ )مدمض( ٖلى الغظىلت مب٨غا ؿم٘ وٍه ٌه ؤزىاجه  ً  ص ؤن 

 ر  اللىاحي ٨ًبه 
 
  ال٣ُاصة مه  خُض بغػث ُٞه عوحه  ،هه

 
 ب٨

 
ٌ  .غا ختى بضؤ ٌؿاٖض والضه  ب  ك  .. وما ٧اص 

و٧ان الىي٘ الا٢خهاصي  ،ي ؤًام بظاػجهـي الؿى١ ٞـي بُ٘ السًاع والٟىا٦ه ٞـٞ

 ـوالاظخماعي ال
 
وؤ٦ؿبه هظا الٗمل  ،ي خؿً اليكإةـمما ؤؾهم ٞ ؛مدُِ )بمدمض( خؿىا

ت وعقا٢ت ز بٗال٢اجه خُض جمح   ،ي شسهِخهـي ببغاػ الجاهب الاظخماعي ٞـمما ؾاهم ٞ ؛خٍُى

 وا٦دؿابه مدب   ،الاظخماُٖت الىاؾٗت
 
ت ت   ،ظمُ٘ مً ًلخ٣ي بهم بؿٖغ

ه
 ٗ  م   وبغػث ألاماهت

 
لما

ٞ 
 
 ي شسهُت مدمض الخاظغ الهٛحر.ـباعػا

  قب  
 
 ،ً ًغا٢بان ٧ل زُىة مً زُىاث خُاجهً  الُٟل الهٛحر ٖلى ؤٖحن والضًه الظ

خمىُان له السحر والغقاص  ٞ.ٍو
 
 َالبا

 
تـ..ختى ٚضا ٞتى ًاٞٗا وبضا  ،ي مضعؾت بئر الؿب٘ الشاهٍى

 ٞٗ  الىطج م  
 
 باعػا

 
خمغصة ٖلى الىا٢٘ ـمـ)مدمض(.. وبغػث شسهِخه ال ي شسهُتـلما

 غ  ً   كٗب  مٓلم ل  ـال
 .ح جدذ الاخخال٫ػ 

م خانغ 1982ي ؤخض ؤًام ـٞو ،مٓاهغاثـخُض ٧ان )مدمض( مً ؤبغػ وكُُي ال

و٧ان منهم )مدمض(  ،وؤو٠٢ الُلبت ٖلى الجضاع الضازلي عاٞعي ؤًضحهم ،مضعؾتـالجِل ال

 اظخُاػهالظي ٢ٟؼ وؾِ الجىىص ب٩ل ظغؤة 
 
ٞإَل٤ ؤخض الجىىص ٖلُه  ،ٖلى الجضاع مداوال

ٖ  ـ٣ل خُىواٖخه  ،ي ًضهـوؤنابه بغنانت مُاَُت ٞ ،الىاع  ض  ها 
 
ي ـٞو ،ؤًام زم زغط ب٨ٟالت ة
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 ه  مغخلت جىظ  ـي جل٪ الـوبضا للٟتى الىاضج ٞ ،٢غهاثههظه ألازىاء بغػ )مدمض( وؾِ 

 خُض ٧ان ؤبغػ ؤبىاء الكبِبت الُالبُت. ،ؾُاس ي

تـاه٣ًذ ال  ،ي الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼةـواهخ٣ل مدمض للضعاؾت ٞ ،مغخلت الشاهٍى

 ٞ.وبضؤ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ًمؤل ٖلُه خُاجه
 
ال خُض ٖاص للؿى١  ،ي صعاؾخهـ.. ولم ٌؿخمغ ٍَى

 ٞ ،الخُاة م٘ والضه ض مكا١  وج٨ب  
 
 ظضًضا

 
 جهاٖضًا

 
 بُاهُا

 
ش ًغؾم زُا ي خُاة ـوبضؤ الخاٍع

خُـــــض اهُل٣ذ قـــــغاعة  ،ُني ومؿاع الخغ٦ت ؤلاؾالمُت بهٟت زانتالكٗب الٟلؿُ

خُض  ،ظىىبه ـىوامخضث بل ،ُض ج٣ب٘ ظبالُا الشىعةخ ،الاهخٟايت مً قما٫ ال٣ُإ

ذ ًيخٓـــــغ ٢ضعه لحرؾــــــم بضمـــه ـ)مدمض ؤبى ه٣حرة( الغظل قضًض البإؽ ٣ًبــــ٘ ٞ ي ؾى١ ٞع

 مـــــً هظا ال
 
 ٦بحرا

 
 .مؿلمحن(ـسِ البُاوي الخهاٖضي ٦إخض ه٣باء )ظماٖت ؤلازـــــىان الظؼءا

ي ـبغػ بُلىا ٦إبغػ وكُُي خماؽ ٞ ..ومً اللخٓت ألاولى الهُال٢ت الكغاعة

 ة)بؿام ؤبى ٖغاص ه الـمجاهضومٗه ؤزى  ،يغاباثمىاظهاث وجىُٟظ ؤلا ـال
ه
ي ـكهض ٞ( الظي اؾد

م 1989 لٗام ي قهغ ماًى ـٞو ،مجاهضـمدمض الي خُاة ـو٧ان لهظا ؤ٦بر ألازغ ٞ ،مىاظهاثـال

 
 
 ٧اهذ ؤ
 
  الههُىهُتألامً  ٕه عه ط

ه
  ج

 ،م٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽـه يغبت واؾٗت يض خغ٦ت الىظ 

 
 
 وج

 
  ا٫ه ُ

ه
خ٣االث ع   خملت  وهه٠  ،هظه الؿُىع  ل  ظه الٖا

 
ل٣ُط ي مد٩ىمُخه البالٛت ٖاما

مكاع٦ت بإٖما٫ عصٕ لٗضص مً ـلالٗام بتهمت الاهخماء لخماؽ وجىُٟظ ٞٗالُاث الاهخٟايت وا

بٌٛ الٗمالء ،الٗمالء  للٗمل الجهاصي ٍو
 
  ،خُض ٧ان الكهُض مخدمؿا

ه
 و٧ان ٧
 
 غ  ما م  ل

 :صهما عص  ـبٗمُل ًيكض بِذ الكٗغ الظي َال

 ؾ  
ه
 ض  ب  د

 
  ٪  ي ل

 
 م   امه ً  ألا

ه
 اه  ظ   ذ  ى  ا ٦

 
 ٍ  و   *** ال

 
 ب   ُ٪  ج  إ

  
 األ
 
  ً  م   ـــــاع  ب  ز

 
  م  ل

ه
  ــــــــؼ  ج

 ص  و 

هى مًٟل لضًه ـخُض ٧ان الى٢ذ ال ،مًٟلتـومىاظهت ألازُاع ٧اهذ هىاًخه ال

 ختى ٞ
 
ْ  ـي مىخه٠ اللُل ٞوـالسغوط لُال   ي 

ي بخضي ـو٢ض زغط ٞ ،مى٘ الخجى٫ الكامل ل 

 ـاللُال
 
  ي الؿاٖت

 
٤ُه  الىاخضة .. ال .ال): ٣ا٫ٞ ؟!،هل ال جساٝ م٣ابلت الجِل ،صعبه وؾإله ٞع

 
 
 خ   به ؿ  خ  ؤ

 
 هاظم   ،(لل٨الب الٗاصًت ًول٨ ،هىص ال٨البـللُؿابا

 
ٗال  ـخ  ٞو

ه
ت  ،٦الب هم مجمٖى

 
 

 ؤؾىص هجم ٖلى الكهُضٞهغبذ ظمُ٘ ال٨الب بال
 
  ، ٧لبا

 
ٞإمؿ٪ به مدمض وؤل٣اه ؤعيا



 

 
108 

 

٣ُهـووي٘ ٞ  ما  ،ي ٞمه خظاءه والط بالٟغاع م٘ ٞع
 
ؤزىاء ججىاله  الاخخال٫ ظىىص  ٢ابل و٦شحرا

  هم وَه ـخسٟي والابخٗاص ٖىي الـُٞخداًل ٞ ،اللُلي
 
 حٗالى. مه للاه ؿل

 
 
  ،ٞلم ًخٗىص خُاة ال٣ُض ،ىا٫ ٞترة مد٩ىمُخه لم حهضؤ )مدمض(َو

 
٩ٞان ٨ًٟغ صوما

  ،٠ُ٦ السغوط مً هظا ال٣ُض
ه
ت ،ذه ٣  ل  ٞما لهظا ز ٨ًٟغ  ،٣ٞض اٖخاص )مدمض( خُاة الخٍغ

خدغ٥ بةعاصجه  مه  ،ب٣ٗله ٍو
 
 خُض ٧ان ًمل٪ ٢غاعا

 
ت ًمؤل ٖلُه خُاجه ،ؿخ٣ال  بالخٍغ

 
 .وقٗىعا

 ـهظه الُبُٗت ال
 
 ش٣  ًه  مىُل٣ت ظٗلذ مً السجً ٢ُضا

 
  ،هل ٧اهل

 
ي عوخه ـغ ٞمما ؤز

ت ٞـال ل ًيخٓغ بٟاٙع الهبر ًىم السامـ ٖكغ مً قهغ  ،مٗخ٣لـي صازل الـمٗىٍى ْو

مبر ؾىت  ت و٦ؿغ ال٣ُض الش٣ُل ،م1990هٞى  .!!!ـاع  الاهخٓـــــــــ وما ؤق٤   ،ًىم الخٍغ

ت ال  ظاء ًىم الخٍغ
 
 ـوؤزحرا

 
  ،وزغط )مدمض( مً ٢ُضه ،غمىخٓ

 
 وز

 
 وهى ًدمل عوخا

 
ابت

 ع  ه الجهاص ط  به   ؟،؟ٖمل وؤي   ،مىُل٣ت م٣بلت ٖلى الٗمل
ه
 .ىام ؤلاؾالمؾ   وة

غ وقم   ،اهُل٣ذ الغوح الىزابت والهمت الٗالُت صون ٧لل ؤو ملل ؤو تهاون ؤو جغاظ٘

ٞىع  ٞإلر   ،وزاى صعوب الجهاص ب٩ل بؿالت وجٟان   ،ؾاٖض الجضمجاهض الكهم ًٖ ـال

ذ ٖلُه ُٞما ؤلخ   ،بلى )الجىاح الٗؿ٨غي( لخماؽ امهًمالا  ٞـيمٗخ٣ل ـوظه مً الزغ 

 
ه
 و٧ان ظىابه  ،٧ي جٟغح ؛ه بالؼواطوالضج

 
 ."ل٨ً لِـ مً هىا ولِـ آلان ،ؾإجؼوط" :ه صوما

 ،ي مىا٤َ مخٟاوجتـص بك٩ل م٣خًب ُٞترص  ٞ ،ضه ٗ  ها لم ًغسض ب  ـواؾم ال٣ؿام خُى

ذ البؿالت، خُض وه  ألاؾاؽ الهُال٢ت )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً  ي٘ حجغه ؤبغػها ٞع

ذـا١ بةخضي السالًا ال٣ؿامُت ٞوالخد٤ الكاب الخى   ،ال٣ؿام( وطل٪ اؾخجابت  ري ٞع

  مجاهض الٗمال١ـإللخاح ال
 
و٧اهذ  ،ثغمغابِ الشاـؤبضاهما ال ً  ً  بٗض ؤلانغاع والخهمُم الظ

ذ خُىـال٨خاثب ٞ وبٗض زغوظه  ،ها ٢ض ؤٖضمذ شسهحن متهمحن بالخٗاون م٘ الاخخال٫ـي ٞع

خُــض ٧ان ًســـغط مً بِخه  ،ي مجزلــــهـمٗخ٣ل لم ًىم قهُضها ؤ٦ثر مً زمؿت ؤًام ٞـمً ال

  مٛغب وال ٌٗىصـبٗض ال
 

ن والٛالب ؤن هظه الؿاٖاث الخغظت ٧ا ، نباح الُىم الخاليبلُه بال
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مخٗاوهحن ـها ٖملُاث ز٠ُ الـخُض لم جخى٠٢ خُى ،ي مهام ٖمله الجضًضـها ٞـ٣ًًُ

 والخد٤ُ٣ مٗهم و٢خل ٖضص منهم.

٘ ال  الىاؽ لهالة اإلاٛغبـٞع
 
  ،ماطن نىجه بالىضاء السالض الغاقض صاُٖا

 
 وان٠ُ

 ٌسجض هلل ٖؼ وظلـوبِى ،الىاؽ للهالة
 
٘ ًضًه م٨برا الهالة هاء ـوبٗض اهخ ،هم مدمض ًٞغ

 بل
 
 ـٖاص ٞىعا

ه
ه طاثه  ٖلُه ذوؤلخ   ،ى مجزله هظه اللُلتـه لً ٌٗىص بله ؤه  م  ى مجزله وؤزبر ؤ  ؤم 

ضه): ٞإظابها ،لب٣اءاال٣لب الخىىن ب  اهُال٢ت خماؽ ،ال ؤخب السجً وال ؤٍع
 
ضا (، ٚو

 وهى ًسغط
 
 هدى هضٞه. (،ًا ؾتي لى اؾدكهضث ٞاٞغحي) :وؤ٣ٖب هاجٟا

 
 ومط ى ٢اٞال

 بضث 
 

  الكىإع زالُت بال
 
غهم ْٝغ للسغوط خحن اهُل٣ذ مً بٌٗ الظًً ايُ

 بٗض وعوص مٗلىماث جدمل ؤلاصاهت والاتهام له
 
وصزلذ  ،زلُت ٢ؿامُت وهي جدمل شسها

طل٪  ي ؤزىاءـٞو ،وباقغث الخد٤ُ٣ مٗه ،السلُت مى٣ُت البُاعاث الىا٢ٗت ٚغب الكابىعة

ت مً الىاخُت الٛغبُت و٧ان ٖلى ؤخض  ،مجاهضون طل٪ـخٔ الوال  ،خًغث صوعٍت ٖؿ٨ٍغ

  ،ألابُا٫ بٖا٢ت ج٣ضم الضوعٍت مً مى٢٘ الٗمل
 
 .(ؤها لها ..ؤها لها) :وعٞ٘ مدمض ًضه هاجٟا

ا ا٢تربذ الضوعٍت ؤل٣ى ـول ،وو٠٢ مدمض زل٠ بخضي الصجحراث ،واهُل٣ذ السلُت م 

مجاهض ـوؤ٣ٖبها ػزاث عنام الخ٣ذ ال ،زالر ٢ىابل مً نى٘ مدلي ٖلى الضوعٍت

  ،ي ٞسضه ألاًمًـخُض اؾخ٣غث بخضاها ٞ ،مخ٣ضمـال
ه
 ه.وجم اٖخ٣ال

 وهى مه  ،ي زاهُىوــ( 4ٞوؾاعث به ال٣ىة وهى مهاب باججاه مٗخ٣ل ؤههاع )
 
٤ ىز

 بالجغؤة ـول، واججه به الجىىص هاخُت ٚٝغ الخد٤ُ٣ ،الُضًً وال٣ضمحن
 
ا ٧ان مدمض ممحزا م 

ٌه ـى باعثـ٣ٞض ؤؾلم عوخه بل ،مىاظهــــــــت والٗىاصـوال   ها صون ؤن 
 
ى يابِ ـــــم ٧لمـــــت واخـــــضة بلؿل

 .الخد٣ُـــ٤

 ٧ان الىالض الـٞو
 
مددؿب ًدُُه ٖضص ٦بحر مً ظىىص ـي الؿاٖت الشاهُت ٖكغة لُال

.. )خؿبىا .الاخخال٫ ًىاعي ظشمان ولضه الكهُض التراب وهى ًغصص )بها هلل وبها بلُه عاظٗىن(

.. ُٞما والضجه ج٠٣ طاهلت وهي ٚحر .ًخلى آًاث مً ٦خاب للا ٖؼ وظل ،وٗم الى٦ُل(للا و 
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  مه 
  ،٢تهض 

ه
 أل

 
 ونا٣ٖا

 
  ٣ٞض ٧ان السبر مٟاظئا

٘  ه و م   غ  ٖ   ً  م   ظمُــــ
 
  ٣ٞض اخخل   ،هٞ

 
مى٢ٗا

 
 
 ـٞمخمحزا

 
 لخه  ،ي ٢لىب الىاؽ مى٢ٗا

 
  ُـــــىي نٟدت

ه
 ؤ

 
مً نٟداث الجهاص  ولى هانٗت

ي الٗمل ـممحزة ٞـولخىُل٤ الكغاعة ال ،مخىامي ٖلى ؤعى الغباٍ ؤلاؾالمُتـال٣ؿامي ال

ض للا حٗالى ٖلى هــــــظه ألاعى ال  .مباع٦تـالٗؿ٨ــــــغي ؤلاؾالمي اؾخجابــــت لٖى
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 الؿّٗس إبطاِٗي ٌٖٕؼ حمىس عاؾٕض )أبٕ الرباٞ(

ذ( ٞوـٞ ي ـي ٢لٗت الجىىب الباؾل )ٞع

ها )ًبىا( خُض ؤقغ٢ذ قمـ ـمسُم الظئُ

الىه٠ مً قهغ صٌؿمبر مً الٗام ؤل٠ 

و٧ان ًىوـ  ،مُالصًت وحؿٗماثت وحؿ٘ وؾخحن

ض م٘ مىلىصه الجضًض وما ٧اص  ،ٖاقىع ٖلى مٖى

الىلُض ًغي الىىع لُٛمغ ٢لب الىالض بهجت 

بت ال هٓحر لها ي مىلىصه الجضًض ـ٧ان ًغي ٞ ،ٍٚغ

 اهٞؿم   ،الامخضاص الُبُعي لجُل الُٗاء ألاو٫ 

ى )ببغاهُم ٖاقىع( ؤخض ـوؿبت بل ؛)ببغاهُم(

ٞ 
 
ي )ظماٖت ـمٟازغ الٗاثلت الظي ٧ان ًٖىا

 ،الؿخِىُاثي ؤوازغ ـمؿلمحن( ٞـؤلازىان ال

ً ؤلاؾالمي ٞ ت الَى ي ـوالظي خاو٫ عؾم زاَع

ى ـ٣ل وعخل بلواٖخه  ،هىصيـمىاظهت الاخخال٫ الُـٞجم٘ الؿالح ل ،هاوي ال٨بحرـمغخلت الخ

ً الالخض ٗه  زم ؤٖض   ،والخد٤ هىا٥ ب٣ىاٖض الكُىر ،مىظٕىـوص الكغ٢ُت للَى  ض  ال
 
لخىُٟظ  ة

ت اؾدكهاصًت ً ال ،ٖملُت ٖؿ٨ٍغ لى خضوص الَى بحن ٚغبت الىظ٘ ومخاهاث  مدانغ ـٖو

ب والبُٗضـال  ببغاهُم  اعج٣ى ،مؿخ٣بل وجسلي ال٣ٍغ
 
ي جب٣ى ـ٦ ؛ي ٚىع ألاعصنـبضمه ٞ مًغظا

 .هاـمٟخىخت ٖلى مهغاُٖالبىابت الكغ٢ُت 

مهضوعة ٖلى خضوص ـوالُىم ًإحي ببغاهُم الىلُض لُمط ي ٖلى ؤزغ ٢ُـــــغاث الضم ال

ً ال ًه  ،مؿلىبـالَى بخه ٞ يسٟوال  ى ؤن ؤجمن   :٣ُٞى٫  ،ي هظا الُٗاء الجهاصيـ)ًىوـ( ٚع

 مشل ببغاهُم ال٨بحر وَه ـ٩ًىن ببغاهُم )ال
 
 ؿدكهـــض م  مىلىص( مجاهضا

 
 ش
 
 .ــــهل
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خالء مغ٦ب الكهاصة مً  ،ه٨ظا ٧ان ٢ضع )ببغاهُم( مً البضاًت ٞهى ٖلى اهخٓاع اٖل

ي ٢اثمت السلىص ولىخت الكٝغ التي جدمل ـٝ اؾم ببغاهُم ٖاقىع ًٞاُه ل   ؛مُالصـلخٓت ال

ذ الـٞىىن الُٗاء ووؿاثم الاؾدكهاص ال  .مؿ٪ والٗىبرـمٗب٣ت بٍغ

 
 
 ٞ وم٨ض ببغاهُم ؤعبٗت

 
ً ٖاما كٍغ  ً  م   ٧ان زاللها زحر   ،لخٓت السلىص ي اهخٓاع ـٖو

 ها ٧ل ـخمل ألاماهت، ٞإوصٕ ُٞ
ه
  نه ط  ا  زلجاث ٞااصه وهبًاث ٢لبه التي ج

ه
لغخُل باًىم  ل  ٧

 
ه
ُض أل ها ـها الهىان ومص ى ٖلُـت  َا٫ ٖلُم  ٖلى صعب الُٗاء الضامي مً ؤظل ٞجغ مكغ١ ٚع

 
ه
ضث مه  ،ال٣ُض ٫  ط  ٚو

 
 مه ل

 
 وخه ٩ا

 
 مه كاٖا

 
 غمت

 
 ه  لىال الغ   ؿدباخت

ه
م ال ِ مخىانل ـالٟضاجي ال٨ٍغ

لى مضاع طا٥ الؼمً  ػالػ٫ ٚىع  ما ػالذمً ببغاهُم ال٨بحر وختى )ببغاهُم( الىلُض، ٖو

  ،ألاعصن جلهج بالخ٨بحر
وجغؾم  ،جمؤل آلاٞا١ ههغ   وعٞذ الباؾلت ؤزغظذ ؤقخالها بىاع١ 

ًه .مالمذ البىاؾل بحن ق٣ى١ الٛمام   .. بجهم ٢اصمىن 
 ؛ٞؿلؿلت الجهاص لً جخى٠٢ ،رون٨ب 

ًه ألج    .خم٣ى مً الهبُان ٖهابت   ٟىُه ٦ُضه ها ٢ضع للا الظي ال 

٦خب )ؤبى البراء( مالخم  ،ى الجظوع ألاولىـممخض الظي ٌٗىص بلـي هظا الٗمغ الـٞو

ي مسُم )ًبىا( لالظئحن ـ٩ٞان )مسجض الهضي( ال٣اب٘ ٞ، وه٣ل اؾمه ٖلى ٧ل ظضاع ،خُاجه

ذ الـٞ  ،ٞمىظ وٗىمت ؤْٟاعه الخجإ بلـــــى هظا الغ٦ً الخهحن ،ببغاهُم()لـــ مالط ألاو٫ ـي ٞع

غحك٠ مً م   ،ًهلــــي بحن ظىباجه  ؛ مسخىمـؤلاؾالم ال عخ٤ُُٗىه ٍو
 
 ه٣ُا

 
 ،لُيكإ الٟتى ناُٞا

ــــــت ضاصًت والشاهٍى و٧ان )ؤبى  ،وزال٫ ؾىىاجه جل٪ ؤههى )ببغاهُم( صعاؾخه الابخضاثُت وؤلٖا

 بُبٗه الهاصـي ٧ل هظه الـراء( ٞالب
 
حرجه الكضًضة ٖلى  تمغاخل ممحزا ومدبخه إلزىاهه ٚو

ً   ،مؿلمُـــــًـؤلاؾالم وال ًه  له ب  ٣  ال    ضاؽ  ؤن 
 
 غ  لهم َ

 
ًه  ٝ  ى  ؤو 

 
، وعٚم طل٪ ٣ٞض ٤  لهم خ   و  ٣

 طا مكاٖغ صٞا٢ت وؤخاؾِـ ظُاقت٧ان مغ  
 
٨خب ال٣هو  ،خا لظا جغاه ًمؿ٪ ٢لمه ٍو

 ٞ ،مؿغخـــــــيـي الٗمل الـو٢ض وكِ ٞ ،ال٣هحرة وبٌٗ ألاقٗاع وألاصبُاث
 
ي ـ٩ٞان ممشال

  ،مجم٘ ؤلاؾالمـــــي للٟــــــًـٞغ٢ـــــت ال
 
 وز

 
ايُا  ًدؿه و٧ان ٍع

 
ه آلازـــــغون ٖلى همخـــــه الٗالُـــــت ضه ابا

خه الضاثمــــــت  .اعؽ لٗبـــــت ٦غة ال٣ضمٞمــ ،وخٍُى
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لى مىهج الالظئُـــــً  ًغون الٗلم وؾُلت ؤلانالح ومغ٦ب الٗىصة بلى )ًبىا( الظًً ٖو

  ـمضًىت ال
 
ترابـزُام آلاما٫ ٞ مُالص ألاو٫ ومدِ  ،ي ل٣اء ؤ٦ُض مهما جباٖضث مؿاٞاث الٚا

 بن  وعٚم ي٤ُ طاث الُض  ،ٞامخضاص ألاظُا٫ م٣ٗض هظه آلاما٫
 

مؿحرة الٗلم مُلب  بال

ٞالخد٤ )ؤبى البراء(  ،مترهمحن بلخً الٗىصةـى الٗال الـشل ؤولئ٪ الُامدحن بلــمـيغوعي ل

الم ٞ ت بغام للاـي ٧لُت الـلُضعؽ الصخاٞت وؤلٖا ىظىص خُض ٧ان ل   ،مجخم٘ الٗهٍغ

 ببغاهُم هىا٥ 
 
 ؤ
 
لُالب والتي ٞاػث باهخساباث مجلـ ا ،ي وكإة ال٨خلت ؤلاؾالمُتـ٦بحر ٞ غ  ز

 .و٧ان )ؤمحن اللجىت الش٣اُٞت( ،ي ٖهضهـألو٫ مغة ٞ

و٢ض الخد٤ )ببغاهُم( ٦ظل٪ 

ي مٗهض ألاػهغ الضًني ـللضعاؾت ٞ

خُض خهل ٖلى صبلىم لٛت  ،ؼةٛب

وعٚم ٧ل هظا اليكاٍ  .ٖغبُت

الضاثب لم ٨ًً ببغاهُم لُى٠٢ 

بلخً  مسخلِـالهبٌ خُاجه 

ٖلى ؤوٛام  متربيـوالالجهاص 

عناناث الٗؼ والٟساع التي 

 
ه
 م  ؾخى٢ٔ ؤ

 
باث وجديي مً ؾه  ت

 مً عه 
 
 ٢اص.قٗبا

ملخد٣حن ـٞتراه مً ؤواثل ال

م٣اومت ؤلاؾالمُت ـبغ٦ب خغ٦ت ال

ًدمل عوخه ٖلى ٦ٟه  ،)خماؽ(

ذ الباؾلت  ـها ًُٝى قىإع ٞع خ 
 
وؤػ٢

 
 
 لخمح   ،الجضعاني ه٣ل قٗاعاث الاهخٟايت ٖلى ـووكِ ٞ ،مىٖىصـه الع  ض  ًيخٓغ ٢

 
زه وهٓغا

اث الٗمل الٗؿ٨غي ـوبلخاخه ال ،غؤة الالمدضوصةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالج  ،مؿخمغ للٗمل يمً مجمٖى
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ذـه بهم ٞي ٖملُاث الغصٕ للمكدب  ـوكِ ٞ ي ـمكهىعة ٞـه الكابا٥ يغبخه الوخحن وظ   ،ي ٞع

مسابغاث ـهم ؤًضي الـلخغ٦ت خماؽ ٧ان )ببغاهُم( مً ؤولئ٪ الظًً َالخ م1989الٗام 

ُ   ،الههُىهُت  وهه٠ الٗام بخل٣ُط ي مد٩ىم
 
ت ـهمت الاهًمام بلـخه البالٛت ٖاما ى مجمٖى

 .جابٗت لخغ٦ت خماؽ

ولم ٨ًً ؤبى البراء لُى٠٢ هظا الؼخ٠ مً اليكاٍ والٗمل السالو هلل جباع٥ 

و٧ان  ،ي مٗخ٣ل الى٣ب الصخغاوي ـي الٗمل الخىُٓمي ٞـُت ٞخُض قاع٥ بٟٗال ،ىـوحٗال

 .ي الى٣بـألاعق٠ُ ألامني لخماؽ ٞ مؿاو٫

 م  
 
 وبزغ زغوظه مً السجً ٧ان )ؤبى البراء( ؤ٦ثر جهمُما

 
٤مىانلت ـل لب  ً طي ٢  ٍَغ

٤ الىخُض للٗؼة ـو٧ان ًغي ؤن زِ ال ،الجهاص ختى الىهغ ؤو الاؾدكهاص م٣اومت هى الٍُغ

)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً  نٟٝى ي البدض ًٖ يالخه ٧ي ٌٗمل يمًـونبر ٞ ،وال٨غامت

 ـوبضؤ ًبدض ٞ ،ال٣ؿام(
 
وعٌٞ ٧ل الٗغوى  ،ميكىصةـخه الي عام للا وهابلـ ًٖ يال

لت ىن  مه ـألهه ٧ان ًلمذ بٗحن البهحرة ؤ٢غب الُغ١ ال ؛اظخماعي ؤو صٖىي  ٦مؿاو٫للٗمل 

لىـبل  .ب٩ل ٖؼم و٢ىةِٞؿعى لها  ،ى ظىان الٟغصوؽ ألٖا

 ه٣ل  ،م1991ي الٗام ـوالخد٤ ب٨خاثب ال٣ؿام ٞ، ٩ٞان له ما ؤعاص
 
وخاو٫ ظاهضا

اع ألامني بل اع الٗؿ٨غي ـالٗمل مً ؤلَا مخاخت للمجاهضًً ـال ؤلام٩اهاثوعٚم يألت  ،ى ؤلَا

 بن  
 

ل ء  ض  ب  ٧ان ًمل٪ م٘ بزىاهه الٗؼم ال٩افي ل   ()ؤبا البراء بال ىضما  ،مكىاع ظهاصي ٍَى ٖو

ل ٦ٞثرث ؤلا   ـقاٖاث وألا٢اٍو
 
 وملشما

 
ذ خى٫ عئٍت )ؤبى البراء( ًدمل ؾالخا ٢غع  ،ي ٞع

هىعه ٞ ي ـؤخض بزىاهه ٞ ً  ختى ظاء ٖلُه اٖتراٝ م   ،مجخم٘ـي الـؤلا٢ـال٫ مً خغ٦خه ْو

ا ٢ض  ـول ،السجً بد٣ُ٣ت ٖمله يمً نٟٝى )ال٣ؿام( خ٣اله لم  الههُىويم الجِل م  اٖل

  ٌه 
 
مُاعصة( ب٩ل ما جدمل ـ)مغخلت ال ،ي خُاجهـها مغخلت ظضًضة ٞـوبضؤ مً لخٓخ ،هٟؿه م  ؿل

ضاثُت وجدض     .مً ٖؼم وعظىلت ٞو

 
 
بضؤ وكاَه  ،مى٣ُت الجىىبُتـي الـالٗؿ٨غي ٞ مؿاولُت الجىاحى ؤبى البراء ـلُخىل ٍو

ذ وزاهُىوــمغخلت ٞـي هظه الـالجهاصي ٞ    ،ي مضًىتي ٞع
 ٟ ذي ـٞ ئمُافـظ ٖملُت اللُى  ،ٞع



 

 
115 

 

ت ٞ ذ الؿاٖــــــــت ـخُض ٢ام )ؤبى البراء( بةَال١ الىاع باججاه صوعٍت ٖؿ٨ٍغ ي مضًىت ٞع

ي ْل مى٘ الخجى٫ اللُلي ـٞ ،م1993اًغ مً الٗام ىي قهغ ًـوطل٪ ٞ ،الخاؾٗت مؿاء  

ت ٖملُاث م٘ بزىاهه الـ٦ما قاع٥ ٞ ،الكامل ي مى٣ُت زاهُىوـ ـمجاهضًً ٞـي مجمٖى

 الٟضاء.

 ي ٚؼة ـٞو
 
الت م٘ الكهُض الٟظ  ٗ ت ٖملُاث ٞ  ،)ٖماص ٣ٖل( والكما٫ قاع٥ بمجمٖى

تبو٧ان ؤقهغها    ،َال١ الىاع مً م٣برة ظبالُا باججاه صوعٍت ٖؿ٨ٍغ
ه
  خل ظىضي  و٢

ه
 نِبوؤ

 .م1993ي لُلت ال٣ضع مً قهغ عمًان ٖام ـوطل٪ ٞ ،آزغ

ب ٞـو٧ان )ؤبى البراء( ٞ  ًٚغ
 
ْل طي الجال٫ ي ـي الغاخت ٞـي ٧ل مغاخل ٖمله ػاهضا

٣ٞض ٧ان ًغؾم نٟدت هانٗت مغؾىمت بإلىان ؤلازالم الالمدضوص التي ج٨ؿى  ،وؤلا٦غام

 ـهظا الٟضاجي ال
 
ًه  ،مٛىاع الظي ٢ط ى ؤٚلب ؤًامه ناثما   ٨ثر الٓهىع  وال 

 
 ألصاء مهامه بال

ٖ   ،الجهاصًت  و٢ض 
ه
 السغوط  ه م  غى ٖلُه بزىاه

 
ٌ طل٪ بةنغاع  غاعا مً ٞلؿُحن ٞٞغ

٣ى٫ ب٩ل ٖؼم ومًاء:  ،)وللا لً ؤزغط ولً ؤل٣ي الؿالح( :همـٖلُ ٧ان ًغص  و  ،ٍٚغب ل٣ض )ٍو

 
ه
ض ٖلى ؤعى ٩ي اؾدكه  لو  ،ال مً ؤظل الهغوب ،ىعصث مً ؤظل ؤن ؤجمخ٘ ب٣خل حهىصَ

 .ٞلؿُُـــــً

 ،٩ٞاهذ ٖك٣ه الضاثم وقٛله الكاٚل ،٢ض الخه٣ذ ٞلؿُحن ب٣لب )ؤبى البراء(و 

ًه  ،ضؾاتها وبغج٣الها وػٍخىجهاها وهضاٞ٘ ًٖ م٣ـ٠ُ٦ هدمُ   و٧ان 
ًغص   لخً الَى

 
 ً  م  ) ص صوما

  ؤظل٪ ًا بالصي نغثه 
 
  ،م٣اجال

 
ؤٚىُت مً الشىاع للىًَ  ،مً ؤظل٪ ًا بالصي نغث مىايال

ً الؿلُب ؤهضحها ،الخبِب ؤهضحها وجمغ ٢اٞلتي م٘ الشىاع مً بحن  ،ؤٚىُت مً ألاخغاع للَى

 للم٣اجلي اهخٓاع الىهغ ـوههبر ٞ ،الؿىابل
 
بما الىهغ  ،لى٩ىن ًا قٗبي ٞضا ،والىهغ صوما

 .(ي صعب ال٣ىاٞلـوبما ؤن ه٩ىن الجؿغ ٞ
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خُض اهُل٤ )ؤبى  ،م1993ٗام ل ماًى،مً  والٗكغونالشامً  ،٧ان الُىم الجمٗت

ماص ٣ٖل ،البراء( وبزىاهه )عاثض الخال١ ومدمض ي٠ُ( بٗض ٢غاءة ال٣غآن والضٖاء هلل  ،ٖو

٤ُ والؿضاص ٤ اججهىا خُض )مدمض نُامـٞو ،بالخٞى بض الغخمً خمضان( ،ي الٍُغ  ،ٖو

 بل لُىُل٣ىا
 
ل  ،ى البُاعة خُض ٣ًب٘ الهضٝ هىا٥ـظمُٗا ٤)ؤبى البراء( ْو  َىا٫ الٍُغ

ًه  (،مصخ٠ هىع الشىعةـوال ،)ٖىض البُاعة ًال هخجم٘.. هجز٫ ٖلى الٛاعة ًيكض:   والجمُ٘ 
ص غص 

 ه.زلٟ

لى الُٝغ الجىىبي للبُاعة  ً ٦م  ٖو

ذو٢ض  ،)ببغاهُم وعاثض( )ؤبى البراء(  زب 

٤  هابونى  بىض٢ُخه ٞى١ ٦خٟه  باججاه ٍَغ

ٕ الجا٦ُذ التي ًغجضحها بٗض ؤن هؼ  ،الضوعٍت

وؤل٣اها ووي٘ ٞى٢ها نىعة الكهُض خؿحن 

و٦خب زلٟها )هظه الٗملُت مً  ،ؤبى اللبن

 ل
 
م٣خل خؿحن ؤبى ـ٦خاثب ال٣ؿام اهخ٣اما

ــــذ الهضٝ ٖلى مغمــى ؤنبــ ما بنو  ،اللبن(

الىحران ختى اهُل٣ذ نلُاث مً 

يسخب  ،)ؤبى البراء( ٩ٝى٦القى ٍو

 ـال
 
   ،مجاهضون ٞىعا

ي ونُداث الخ٨بحر جضو 

ظلـ  ،مى٢٘ـى الـا ٖاصوا بلم  ـول ،. ٦خاثب ال٣ؿام(.و)ؤبى البراء( حهخ٠ )للا ؤ٦بر ،م٩انـي الـٞ

٦إهه ًإ٧ل  ع )الىاخض ًدـ خاله وهى ًُل٤ الىاي ٢مت الؿٗاصة وهى ٣ًى٫ : ـؤبى البراء ٞ

 ٞؿخ٣
 
 خلبُ ا

 
 .ولىػ( ماهجا وؤمامه ا

ئت بُىم واخض ٧ان ال  مً الٟتى ـوبٗض هظه الٗملُت الجٍغ
 
 عوٍضا

 
مجض ٣ًترب عوٍضا

 تٟٞي الشالزحن مً قهغ ماًى مً الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وزالز ،الٗاق٤ لخلمه الضٞحن

، وحؿٗحن
 
ي ـجاط بِذ للا ٞخُض و٠٢ حه  ،ىـًام للا جباع٥ وحٗالؤ مً ي ًىم ؤٚغ  ـٞو مُالصًا
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اث ًاصون مىاؾ٨هم  هلل جباع٥ وحٗال ،ٖٞغ
 
خُض ػخ٠  ،ىـُٞما بضؤ قهُضها ًىمه ناثما

غ بلـٞ نهُىويؤ٦ثر مً ؤل٠ ظىضي  ي الحرمى٥ ـى مجز٫ ٣ًب٘ في خـي ٞجغ هظا الُىم ألٚا

 ألابغاع )ببغاهُم ٖاقىع ومدمض نُام وعاثض الخال١(. جاهضون ــمـالخُض  ،بمضًىت ٚؼة

ت جدىم ٞى١ ال وج٣ظٝ خممها ٖلى  ،مى٣ُتـُٞما زالر َاثغاث مغوخُت ٖؿ٨ٍغ

مجاهضًً الهاثمحن ـطل٪ ًىُل٤ الٗهض وال٣ؿم مً ؤٞىاه ال ي ؤزىاءـٞو ،مجاهضًًـعئوؽ ال

م ٖؼ الضًً ال٣ؿام عاٞٗحن قٗاع قُسه ،مىاظهت ختى الاؾدكهاص ٖلى صعب ال٣ؿامـٖلى ال

واؾخمغ  ،مخىايٗتـهم الـمدضوصة وؤؾلخخـ٣ٞاجل ألابُا٫ بظزحرتهم ال ،)مىجىا قهضاء(

ٖكغة ؾاٖت حؿا٢ُذ زاللها ال٣ظاث٠ الهاعوزُت مً َغاػ )الو(  يال٣خا٫ ؤ٦ثر مً ازىت

ذ مً َاثغة مغوخُت ومً وال٣ىابل وصٞٗاث مخىانلت مً ؤؾلخت عقاقت اههب  

اث عاظلت ال٣ـــــىة حجم الجىىص و  ٞةن  ٖضص ،ون٠ قهىص ُٖان ؿب، وخمجمٖى

  الههُىهُتحجم ال٣ىة مً  ؤضسم متمؿخسضـال
 
ٚؼة ٞـــــي الٗام  التي اخخلذ مضًىت

 م.1967

لِؿ٣ِ  ،مىاػ٫ ٣ًاجلىن ختى الُل٣ت ألازحرةـؾُذ الؤى ـمجاهضون بلـال نٗضُٞما 

 مًغظحنومدمض(  بِىما ًغج٣ي )ببغاهُــــــم ،الٗضًض مً ظىىص الاخخال٫ ٢خلى ومهابحن

مجاهض )عاثض ـ٣ل البِىما اٖخه  ،ًٟت ناعوزُت ظؿض ببغاهُمظخُض مؼ٢ذ ٢ ،بضمائهما

ٞغط ٖىه ٞو  ،هابالخال١( وهى مه 
ه
اء ألاخغاع ـؤ ى ظىاع ظشمان ـوبل م،2011ٖام  ي ن٣ٟت ٞو

ومؼعٖت صظاط  ،ؤبيُت تهاوث ..ءي٧ل ش  الٗضو  ٣ٞض صمغ  ،ءيالكهُضًً ؾ٣ِ ٧ل ش 

 
ه
  يب٣ وشجغ   ،وؾُاعاث جدُمذ ،خغ٢ذؤ

 
 قامسا

 
م )٦ـــ نامضا ببغاهُم ومدمض( ٚع

 .ءي٢ذ ٧ل ش الغناناث التي مؼ 

 
ه
  ـكهض )ببغاهُم( ٞاؾد

غ  ي ٢لب ٞلؿُحن ـبٗض ؤن َب٘ اؾمه ٞ ي هظا الُىم ألٚا

  ،الضامي
ه
٤اؾد ظض مه  ..كهض وهى ًدمل صلُل الٍُغ  وه

 
 مً َل٣ت مؼ  مصخٟا

 
ناعوزُت ٢ا

 قاهضلُب٣ى . .ًدخٟٔ به ألاهل ختى اللخٓت
 
ُ   ا  با٢ اخ

 
ُٖٓم ٖلى ببغاهُم( )لــــ ٌكهض  ُا

  ً  ه م  وما ؤٖٓم   ،زالنهبنض١ والثه و 
 
 .!!قهُض ً  ه م  قاهض وما ؤظل
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ه
ذ بإؾغها ج   وزغظذ ٞع

وعٚم مى٘ الخجىا٫  ،زحر زل٠ لسحر ؾل٠ ..ٕ ببغاهُمىص 

لى ؤزغ صمه ال ،(زغظذ الجماهحر جىصٕ )ؤبا البراء  ـممخض مً ٚؼة بلـٖو
 
ذ ه  قهُض   ذ  ب  ى ٞع

٨دس ي ال ،هٟؿهظضًض ًدمل الخلم  ي ٢اثمت ـقهُض ًيخٓغ صوعه ٞ ،طاتهامالمذ الىعصًت ـٍو

 .الؿٗاصة ى الكٟاه التي ٚابذ ٖنها مالمذه ـ٧ي ٌُٗض البؿمت بل ؛السلىص

 ـٞو
ه
ذ ه هم ـالكهُض ٞسىعًٍ بابى اهخهب آ٫ه و  ،غاص١ ٖؼاء )ؤبي البراء(هب ؾه ي ٢لب ٞع

ؤٖما١  ًغصصون مً ،. ٧اهىا ًىػٖىن الخلىي والكغاب.ما ٖاهض ٖلُه الباع الظي نض١ للا  

ً  )٢لىبهم  الهم الٟسغ  ،ٞكمش )آ٫ ٖاقىع( بىلضهم .(. ببغاهُم حي  ًغػ١.ذ  مه ببغاهُم لم  ٖو

 
 
 .٧ان )ببغاهُم( ولضهم بط

ًب٩ىن ٠َُ )ؤبي البراء(  ،مسُمـغاص١ الٗؼاء اظخم٘ الٗكغاث مً نبُت الوخى٫ ؾه 

  ،ي ٢لىبهمـالظي جغب٘ ٞ
ه
 ً   ل  و٧

ه
 ُٗىن م  ب ب  غ٢

 
 ٖلى ٞغا١ ببغاهُم ؛ها الضم٘اه ل

 
 هه ع  ى  نه  ..خؼها

  التي حُٛي خٟل الٗؼاء وهى ًدمل ؾالخه ب  
  :هامـ الٟخُتـُٞما ًخ ،وقمىر ٗؼ 

ه
 ً  غي م  ج

 .؟!٩ًىن الامخضاص الُبُعي لجُل الُٗاء الٟضاجي ختى جدحن لخٓت ال٣ُاٝ

 
ه
ُ   ،كهض )ؤبى البراء(اؾد والخطخُت الٛالُت ال ًم٨ً  ،هاالء الٟخُت الخُاة ب  ه  ـل

ًاهـال ألن   ؛ها بغن٠ُ البالٚت و٧لماث الخضقحنخهغه  ًه ى، مجض الظي بىاه ببغاهُم ال 

ي وظضان ببغاهُم و٧ل ـلؿُحن الخايغ الٛاثب ٞمؿخمُذ ًٖ الخلم ألاو٫ ٞـوصٞاٖه ال

٣ه ال.ألاخغاع  للكـــــٍى وانـل ببغاهُم ٍَغ
 
ي ـوما ػا٫ ٞ ،مسًب بالضم ختى النهاًتـ. وجماما

 مه  (مُتؾه )ممخضة مىظ ـخل٣اث الؿلؿلت ال
 
ض مً ألاؾماءـؿ٘ لد  ،التي اقترث ما بإ للا مٍؼ

 غاخل.ــمـمغا١ ٖلى ؤٖخاب ٧ل الـو٧ان الشمً صمهم ال
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 خإٌٌٗؼ

ال ًذجؼها ًٖ  ،ي ؤ٢ص ى ظىىب ٞلؿُحنـج٣٘ ٞ ،مضًىت مً مضن ٢ًاء ٢ُإ ٚؼة

 خضوص ؾِىاء ب
 

ذال   ، مضًىت ٞع
 
وا٦دؿب مى٢ٗها ؤهمُت  ،وحٗلى ًٖ البدغ خىالي زمؿحن مترا

ت وبِئت الؿهل الؿاخلي ؛ظٛغاُٞت  ،ألهه ًمشل ه٣ُت اه٣ُإ بحن بِئت الى٣ب الصخغاٍو

ذ وصًغ البلر وبئر الؿب٘ دُِ بها ؤعاض ي ٞع بؿان وزؼاٖت  ،وٍه وجمشل آلان بني ؾهُلت ٖو

مىاص ي ـوجمشل مى٣ُت ال ،مى٣ُت الكغ٢ُت لساهُىوـ بٗض ؤن ٧اهذ ٢غي مؿخ٣لت بظاتهاـال

ْ  بمخ٘ خا جــمـل ؛ي زاهُىوــالٛغبُت ؤظمل الب٣إ ٞ   ه مً هىاء ٖلُل و
ٖضا ًٖ  ،ْلُل ل 

 .٦ما جخمحز بك٩ل ٖام بالجما٫ والسًغة ،الغما٫ الظهبُت ومُاه البدغ الؼع٢اء الؿاخلُت

،صوهم (2302)ومؿاخت بلضة زاهُىوـ 
 
جىؾٗذ باؾخمغاع زانت بٗض الهجغة  ا

ُٞما بلٜ ٖضص  ،( وؿمت19669م )1962ي جهاًت ٖام ـوبلٜ ٖضص ؾ٩اجها ٞ ،الٟلؿُُيُت

ً بليها )ـال اى مضًىت ـــ٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖلى ؤهـــــــــاهُىهــــــــــزو٢ض وكإث مضًىت  ،ؿمت( و48375مهاظٍغ

 .(ظُىِـ)

مملى٧ي )بغ٢ى١( ـىِذ خحن ؤعؾل الؿلُان الوزاهُىوـ الخالُت مضًىت خضًشت به 

و٧اهذ ال٣لٗت  ،٢٘مى ـي هظا الـخامل ؤزخامه )ألامحر ًىوـ الىحروػي الضواصاع( لبىاء ٢لٗت ٞ

  تُٞه خامُ ،ؤقبه بمجم٘ خ٩ىمي
ه
ً و  ٫  ؼه للٟغؾان ومسجض وبه مُاه وه ؾُبل بللمؿاٍٞغ

 .هـ789و٢ض جم البىاء ؾىت  ،للسُل وؤعبٗت ؤبغاط

( وؿبت بلى ها )زـان( بمٗنى الٟىض١، وال٩لمت الشاهُت )ًىوــوال٩لمت ألاولى مى

ىام اؾخ٣ُب ، ماؾؿها )ألامحر ًىوـ( ٞاظخمٗذ السالث٤  ،الىاؽ الِٗل بهاوبمغوع ألٖا

هغث خى٫ ا ت ػاهغةلْو  بل ،سان مدلت ٖامغة ناعث ٢ٍغ
 
 .ى صعظت مضًىتـواعج٣ذ ؤزحرا

 
 
ها السهمان ـلخ٣ى ُٞاخُض  ،ي خُاتهاـٞ مهمتو٢ض قهضث )زاهُىوـ( ؤخضازا

  ،مملى٦ُان )٢ىهىه وؤ٢برصي(ـال
ه
  ،ها ال٨شحرـخل ُٞو٢

ه
ِل ٦ما الخ٣ى الج ،٢ىهىه ُ٘ عؤؽه و٢

٤ ـٞو ،مهغي واهخهغ الجِل الٗشماويـالٗشماوي ب٣ُاصة )ؾلُم باقا( م٘ الجِل ال ي ٍَغ
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ًٞ ٞؾلُم باقا( وػٍغ  ) الؿلُانه خل الٗىصة ٢  و٢ض يل   ،ي زاهُىوــه )ًىوـ باقا( وصه

٣ه ٞ   ،ي خملخه ٖلى ؾىعٍاـي زاهُىوـ ٞـظِل هابلُىن ٍَغ
ه
  ٞو

  ١ غ 
ه

 .هاـه ُٞظِك

ٝغ ؤهل زاهُىوـ  ٖه ٖه  ،بخمؿ٨هم بٗاصاتهم الٗغبُت وؤلاؾالمُتو ىا بترابُهم٦ما   ،ٞغ

ُ ،ٞل٩ل ٖاثلت صًىان ومً ؤ٢ضم ٖاثالتها )ٖاثلت  ،ها ٖضص ٦بحر مً الٗاثالث ال٨بحرةـٞو

ا( ٗخ٣ض ؤن ؤظضاصهم ٧اهىا ًدمىن ال٣لٗت ،ألٚا )الٟغا وقهىان  اثلى ٦ما جىظض ٖ ،وَه

 
ه

 .مهغي واللخام وبغبش والٗباصلت وػٖغب والىجاع(ـاص وألاؾُل والاب وقبحر وال٣ٗ  غ  وق

ش ؤؾماء ٖضص مً ٖلمائهاو٢ض سج   منهم الكُش )ؤخمض اللخام الُىوس ي(  ،ل الخاٍع

 مه ـالخىٟي ال
 
)والكُش ؤخمض الساهُىوس ي( مً ٖلماء ال٣غن الشالض ٖكغ  ،هـ1218ى ؾىت ـخٞى

 .الهجغي 

ش مىا٠٢ خاٞلت ل٨ٟاح مضًىت )زاه٦ُما سج   و٧ان ؤبغػها مى٢ٟها  ،ىوـ(ل الخاٍع

خضاء الشالسي1956السالض ؾىت  م ٢لت الؿالح وال ،م ؤًام الٖا  ،مان ـخُض و٢ٟذ نامضة ٚع

ضاء لظل٪   ،و٢ض اهخ٣م منها ألٖا
 
ي ٖام ـٞو ،ي م٣ابغ ظماُٖتـمئاث وصٞىىهم ٞـخلىا ال٣ٞ

 ـم لم ٌؿخُ٘ ال1967ُ
 

الم الٗغبُتهىص صزىلها بال ٗىا ألٖا ها ـونلىا بلُوؤجهم  ، بٗض ؤن ٞع

غ ًاٞا وجل ؤبِب م ؤلا  ،بٗض جدٍغ ها وؤوهم ٖالم الٗغبي٦ما ٖػ
 
  ،بظل٪ ؤهل

ه
 .ىا ًٖ ال٣خا٫ٟ  ٨ٞ

الٗضًض مً  هاـُٞط و٢ض جسغ   ،الههُىويي ال٨ٟاح يض الاخخال٫ ـوال هيس ى مىا٢ٟها ٞ

خُض اخخلذ  ،ٖلى طل٪ مً ال٨خاب الظي بحن ًضً٪ لِـ ؤص٫   ،ألابُا٫ والكهضاء

 .ي مؿحرتهاـي ٖضص الكهضاء مً )٦خاثب ال٣ؿام( الظًً ٢ضمتهم ٞـزاهُىوـ ههِب ألاؾض ٞ
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 خمٗي خإٌٌٗؼ

ص 
ه
 صوهم (549م ٖلى مؿاخت )1948ى ظىاع مضًىت زاهُىوـ ٖام ـبل ئو٢ض ؤو

 
٘ جىؾ   ،ا

اصة الؿ٩اهُت  لظل٪ ٣ٞض ؤ٢ُم مكغوٕ )خ ،بٗض طل٪ للٍؼ
 
ب و ي ألامل( ـوهٓغا  اؾخٖى

 
ٖضصا

٣٘ ال ،مسُمـمً ؾ٩ان ال لى به ـٍو ٦ُلى متر مً ؾاخل  2ٗض مسُم ظىىب مضًىت ٚؼة ٖو

بلٜ ٖضص ؾ٩اهه ) ،ى الٛغب مً مضًىت زاهُىوــوبل ،البدغ  ( 35695ٍو
 
ي الٗام ـٞ الظئا

 .م1988

  وٍه 
 
  م٣اومت ٖلى م  ـل )مسُم زاهُىوـ( ؤؾُـــــىعة للجهـــاص والمش

سه الخاٞل  غ  جاٍع

 ،ي الاهخٟايت الكٗبُت الٟلؿُُيُتـو٧ان ًمشل قٗلت هًالُت لم تهضؤ ٞ ،والهبر مٗاهاةـبال

 و٧ان َلُٗت الٗمل الٗؿ٨غي ال٣ؿامي وم   ،مً الكهضاء و٢ض ٢ضم الٗكغاث  
 
 ش

 
ل عاٞضا

ت ل٨خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿــــام  لل٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ
 
 .ؤؾاؾُا
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 الؿّٗس ٖاغـط أمحـس ٖٕغف الٍىطٔطـ٘ )أبٕ وعاش(

م ٧اهذ ؤظهؼة 1989 لٗام ي قهغ ماًى ـٞ

 ـُلُـــــــت ٞمسابغاث ؤلاؾغاثـال
ه
  ي ٢ُإ ٚؼة ج

ه ىظ 

 -م٣اومت ؤلاؾالمُـــت ـخغ٦ت ال)لـــ يغبت قاملـــــت 

زغ ٢ُامها بازخُاٝ ظىضًحن مً ٢لــب بخماؽ( 

الذ هـــــظه الهجمت ٢ُاصاث الخغ٦ـــــــت  ،ال٨ُان َو

 مسخلٟــــــــت.ـوؤظهؼتهــــــا ال

ويُٟىا الُىم ؤخض ؤولئ٪ ألابغاع الظًً 

خ٣ا٫ بتهمت جغئؽ زلُت مً  َالهم الٖا

ي مى٣ُت ـمجاهضًً الٟلؿُُيُحن ٞـال

٨م ٖلى )ؤبى مٗاط( خُى ،)زاهُىوـ( ها ـو٢ض خه

غامت مالُت ٢ضعها   (7000)بالسجً ٖامحن ٚو

 
 
 ي مه ـٞو ،مغ٦ؼي ـي سجً ٚؼة الـي ؾغاصًب الخد٤ُ٣ ٞـو٢ض ٢ًاها ٞ ،ق٨ُال

 
ل الى٣ب ٗخ٣

 
 
 وجالُا

 
ها ـُٞ ًسلى ي.. و٧اهذ اللخٓاث ال٣لُلت الت.الصخغاوي بحن آًاث للا ٖؼ وظل خاٞٓا

خُض  ،ى ألاًام السىالي مً خُاجه الخاٞلتـجظهب به الظا٦غة بل خُض ،ؤبى مٗاط بىٟؿه

 ـ٣ٞض خاػ بظل٪ بياٞت بل ،الُٟىلت وبغاءتها
 
م ه ٢ض  ت ؤه  زان   ،والضًه ى ظماله الغاث٤ مدبت

اة ق٣ُ٣ه )جِؿحر( الظي ٨ًبه  ٗضبلى الضهُا ب    مما ص   ؛ه مباقغةره ٞو
 
ٞ  ٘  

 
  ـه بلوالضج

 ى يم 
 
ه صوما

  ،ى ؤخًاجهاـبل
ه
  ج

 وبُىالتهم، الٟغؾان  زه ٢هودض 
 

بلضجه ومؿ٣ِ عؤؽ والضه  وؤخاصًض

مت للٗاثلت الػ  مه ـو٢هت الهجغة ال٨بحرة وؤماوي الٗىصة ال ،هاـًاؾىع( والخُاة الجمُلت ُٞ)

 .و٧ل ؤبىاء ٞلؿُحن ،مخىايٗتـال
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 و 
 
 ج

ه
ً  يغ له بص ظ٦ ً مً قهغ ؾبخمبر مً والصجه ) الؿاب٘ والٗك م  ى  ء  مً الؿٗاصة  ٍغ

 بلـ٢ضومه بلى الضهُا ٞخذ ٢لب ن  ؤ :م(1964ٖام 
 
م ؤن للا عػ٢ها ٢بله ـها مجضصا ى الضهُا ٚع

ت ٦شحرة  .خُىـها مهغي ـ٧ان ٢ُإ ٚؼة جدذ الخ٨م الو  ،بظٍع

٣اء الُٟىلت ،ي )جال٫ زاهُىوـ(ـٞو ونُض  ،خُض جىانل البراءة واللٗب م٘ ٞع

خُض ًم٨ض ؾاٖاث بحن مُاه  ،بدغ زاهُىوـ ئى قاَلـوالغخالث الضاثمت ب ،الٗهاٞحر

جدذ ؾ٠٣ مضاعؽ زاهُىوـ  ،.. وؤًام الضعاؾت.وعماله صون ٧لل ؤو مللالبدغ وؤمىاظه 

بحن  (مخٟى٢حنـال)خُض ٧ان ًاؾغ مً  ،ومً جٟى١ وط٧اء ،وما بها مً مخٗت وبغاءة ،لالظئحن

 ٞ ،٢غهاثه
 
خُض قٗغ ومىظ وٗىمت ؤْٟاعه بمٗنى الىالء  ،ي )مسجض الكاٞعي(ـوالتزم نٛحرا

ي ما قاء للا، و٧ان ؤخب ؤًامه ًىم ًىُل٤ ـوجهل مً هب٘ ؤلاؾالم الهاٞ ،وخ٣ُ٣ت الاهخماء

دؿامغونـم٘ بزىاهه بل  .ى السالء ًلٗبىن ٍو

 ـي هظا الـٞو
 
ي ـوباقغ ٞ ،م الكضة والبإؽ ٖلى ٧ل ما ًسال٠ مىهج للا حٗالىمى٢٘ حٗل

ً ال٩ ،بىاء ظؿضه الٗمال١ ان مً و٧ ،عاجُهاخُض ماعؽ بك٩ل مخىانل ؤلٗاب ال٣ىي ٞو

٢ىي ٖلى  بجؿمو٧اهذ وٗمت للا ٖلُه ُٖٓمت  ،ألاواثل الظًً خهلىا ٖلى الخؼام ألاؾىص

 
 
عهاب بال٣ىي مهضع  والجؿم.. وبالخإ٦ُض ٧ان التزاوط بحن ؤلاًمان الى٣ي .البالء نابغا

ضاء للا   ،مخىانل أٖل
 
اض يو٢ض ابخاله للا بمغى )الًٛغوٝ( ؤز ي ـٞو ،غ ٖلى ُٖاثه الٍغ

 .مالُُت(ـى الم  مُاعصة ؤنِب بمغى )الخه ـؤزىاء ال

ى ـمجاهضًً بلـي زُمت الـٖلى ٞغقت ٞ ئ  ؤبى مٗاط( ب٨ٟغه الكاعص وهى مخ٩وعخل )

 ؤوؾ٘ مً )زاهُىوـ(ـاهُل٤ ُٞ يألاًام السىالي الت
 
ي ـخُض اججه للضعاؾت ٞ ،ها لحري صاثغة

ب ال بياٞت  ،ومً هىا٥ ٖاص لُهبذ ًاؾغ ٦هغباجي الؿُاعاث ،ي ٚـؼةـمنهي( ٞـ)مٗهض الخضٍع

ما٫ الُىباع والبىاء التجبى ـبل  .الجؿمُت٧اهذ جدىاؾب م٘ بىِخه  ي٣اهه أٖل

مؿملحن( جغ٢ـب )ًاؾغ( ًىمى ـمغخلت ٧اهذ ؤٖحن )ظماٖــــت ؤلازىان الـي هظه الـٞ

ـ٤ ؤلاؾالم ومىهجه هٟى طهىه ٞو   ،ٍو
 

ُه  ـــــه لغ٦ـب يم  ٞما ٧ان بال  مى  الجماٖت ل
 
 ٖالُت

 
ذ بُٗت

ي ٚؼة وؤًام الٗمل الجمُلت ـزم حٗىص به الظا٦غة خُض )الجامٗت ؤلاؾالمُـــــــت( ٞ ،هلل حٗالى
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خُض الخغاؾت الضاثمت لهظا الهغح مً ؤي ٖبــــــض ٧اهذ بخضي مهام ًاؾـغ الظي  ،ٞيها

 ماهالث البضهُــــــت والىٟؿُت لهظا الٗمل.ـًمل٪ ٧ل ال

خماص ي الاؾخ٣ـغاع ألا ـ٨ًٟغ الكاب الىاضج ٞوبضؤ  ؾغي بٗض ا٦خما٫ شسهِخه والٖا

 ٢ـغة ٖحن له ولؼوظه. ؛جؼوط )ًاؾغ( وعػ٢ـه للا )بمٗاط( ،مُل٤ ٖلى هٟؿـهـال

مجاهض )ًديى الؿىىاع( ـو٧ان ؤخب ألاًام بلُه طا٥ الُـــــىم الظي ج٣ضم ُٞه ال

ي ٌك٩ل ـ٦ ؛مً( الخاب٘ لخغ٦ت خماؽماؾـ مىٓمـت الجهاص والضٖىة )مجض( )ظهاػ ألا 

َاع الضًً بي مىاظهت الساعظحن ًٖ ـها ٞـي مضًىت )زاهُىوـ( جاصي واظبـزلُت ظهاصًت ٞ

ً  ٖلى  ،والَى
 
وجدغ٦ذ السلُت ٢بل وم٘ بضاًت الاهخٟايت يض ؤهـضاٝ حك٩ل زُــــغا

زً ي بغاـخُض ق٩لذ هظه ألاهضاٝ مغا٦ؼ إلؾ٣اٍ ؤبىاء قٗبىا ٞ ،مجخمٗىا و٢ًِخىا

 .ؤلاؾغاثُلُت مسابغاثـال

هظه  ،ي زُمخه ٖلى ؤزـغ ؾ٣ٍى مؿبدخه مً ًضهـاهدبه )ؤبى مٗاط( الغا٢ـض ٞ

خىن بالصها يمؿبدت الٛالُت التـال ٧ي ًب٣ى مً زاللها ٖلى  ؛نىٗها بُضه مً هىي خباث ٍػ

 )لُاؾغ(  يي هظه السلىة الضاثمت التـاجها٫ صاثم م٘ للا حٗالى ٞ
 
ؤعاص منها الٗـضو ٦ُضا

 .ها بمضي ٢غبه مً للا حٗالىـي وٗمت ُٖٓمت ٌكٗغ ُٞـٞةطا ه ،وبزىاهه

 ،مىظىص بجىاعه والظي ؤخًغه ٧ي ًىانل خٟٔ ال٣غآنـمصخ٠ الـى الـواهدبه بل

ًمؿاب٣ـــــت خٟـوجظ٦غ ًىم ج٣ضم ل وها هى  ،ي طل٪ـالب٣غة وآ٫ ٖمغان( وجٟى١ ٞ-ٔ )الؼهغاٍو

 ٖــً ْهغ ٢لب لضؾخىع ـمؿحر لُسغط مً هظه السلىة الـل٨ًمل ا
 
مباع٦ت م٘ للا حٗالى خاٞٓا

م(  .ألامت )٦خاب للا ال٨ٍغ

ـ٣ــاء الـم  ول ي الُىم ـمدىت والهبر ًىصٖهم ٞـا ٧ان )ًاؾغ( بحن ؤخًان بزىاهه ٞع

ً مً قهغ ماًى  ٤ ؤُٖىـ٦إهه ٞ ،بٗض ٢ًاء مد٩ىمُخه ٧املت ،م1991 لٗام الٗكٍغ هم ـي بٍغ

مت ٗىن ًلمذ مًاء الٍٗؼ  ـمـل يي خىاًا ٢لىبهم التـٞو ،ؤ٦خاٞهم قاعة الىهغ ٞى١  ، ًٞغ

ذ به زُاه  ،صٝء الُٗاء والىهُدتمىـها   و٢ـض زب 
 
٤ ظُضا ٞسغط )ًاؾغ( وهى ٌٗٝغ الٍُغ
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٤ ؤلانغاع  ،وجغسسذ لضًه ال٣ىاٖاث )ؤن الجهاص هى الؿبُل( ،بك٩ل ٦بحر وبضا بٍغ

 ـمًاء ؤ٦ثر لـوال
 
٤ الكاث٪ـم٣ضام ٧ي ًمط ي ٞـي ُٖني ًاؾغ الـٞمٗاها  .ي هظا الٍُغ

خ٩املت ـمـمضعؾت الـي شسهُت )ؤبي مٗاط( بٗض زىى هظه الـوالخُىع الىىعي ٞ

 بإن ًهبذ ؤخض 
 
٤ ٧ان ٦ُٟال وخٟٔ ٦خاب للا حٗالى وهِخه الهاص٢ت ٖلى مىانلت الٍُغ

   .ي مضًىت زاهُىوــمؿلمحن ٞـالغ٢باء لخغ٦ت ؤلازىان ال

ل فما  بدغ الٛغبت ًٖ ألاهل  ي٧اص )ؤبى مٗاط( ًدِ الغخا٫ بٗض هظا الؿـــٟغ الٍُى

 ،ي ٢ـلبــه الظي ًضٞٗه للٗمل والُٗاءـمؿخٗــــــغ ٞـوطل٪ اؾخجابت للهُــــب ال ؛والؼوط والىلض

ت مً زالًا ٦خاثب الكهُض ٖــــؼ الضًــــً ال٣ؿام ٞـختى باصع بل ي ـى حك٨ُــــل زلُــــت ٖؿ٨ٍغ

ا ًبضؤ الٗمل الٗؿ٨غي ـول و٢ـ٠ ٖلى عؤؾهاو  ،٣ُت زاهُىهــــــمى  .م 

ت ٢ؿامُت ٦ٞما ٧ان ٢ـض زُِ لظل٪ ختى اٖخه   لٗام ي قهغ صٌؿمبر ـ٣لذ مجمٖى

  ،م1991
 
ت خُض  ،يـي الؿاب٘ مً ًىاًغ مً الٗام الخالـغ طل٪ ٞوؤز صاهمذ ٢ىاث ٖؿ٨ٍغ

الن الخدضي ٢ـغاعه الخاؾم وبٖـمجاهض بال اجساط ـٞما ٧ان مً ال ،مٗؼػة مجز٫ ًاؾغ

 ،"ؾإمىث ؤل٠ مغة ٢بل ؤن ًىالىا منيهىص و ـلً ؤؾلم هٟس ي للُ" :الهٗب ب٣ىله الهاعم

 ل٣ىاث الاخخال٫ وال
 
ىحن ٞـلُهبذ بٗضها )ؤبى مٗاط( مُاعصا السىاص١ ألامامُت   ٧لي ـمؿخَى

 ٞـولِؿخٗغ لهُب ال ،للمىاظهت
 
 ،ل٣ُإ( الهامضؤعظاء )ا ظمُ٘ي ـمٗغ٦ت بك٩ل ؤ٦ثر بغوػا

وؤنبذ  ،ول٩ُىن )ؤبى مٗاط( مً ؤولئ٪ الىٟغ ألاواثل ال٣الثل الظًً بهم اعجٟٗذ عاًت الجهاص

 ل٩ل ظهاص ناص١ وجطخُت ٧املـت.
 
 ؤنُال

 
 اؾم )ال٣ؿام( عمؼا

ىٟظ ال  ٍو
 
ٞاهُل٤ مىظ  ،مُلىب مىه بك٩ل ٧املـ٧ان عظل الؿاٖت ًٟهم صوعه ظُضا

 ختى  ي)والت ،مضًىت ٚؼة وؤخُائهاي ـاللخٓت ألاولى للمُاعصة ٞ
 
لم ٌٛاصعها مُل٣ا

شبذ ؤع٧اهه ٞ ،اؾدكهاصه( ٘ بيُان ال٣ؿام ٍو خُض  ،يي ألاعى لُهبذ ٧الكم الغواس ـًٞغ

مهمت ـوهظه ال ،ي ٢ُإ ٚؼةـى )ؤبى مٗاط( ٢ُـاصة )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٞـجىل

  ً م الي ـبها ؤو ًخ٣اٖـ ٞ الش٣ُلت لم ٨ًً )ًاؾغ( لًُ ُـضـؤصائها ٚع  ،مك٣ت البالٛت الخ٣ٗ

حر ؤلام٩اهاث الالػمت للمجاهضًًـختى لم ًخى٢ـ٠ ال  ،مُاعص البُل ًٖ الٗمل مً ؤظل جٞى



 

 
126 

 

 ،وبضؤ ًىؾ٘ ٢اٖضة الٗمل الٗؿ٨غي  ،خُض ٢ام بكغاء الؿالح وبٖضاص مىا٢ـ٘ الازخٟاء

ـضث السالًا ال٣ؿامُت ٞ ،ى ال٣اٞـلــت مجاهضون ظضصـٞاهًم بل وبضؤث  ،مىا٢٘ـال ل٧ي ـٚو

ها ـومى ،قــــاع٥ بٟاٖلُت الخسُُِ لها ؤمحر ال٨خاثب )ؤبى مٗاط( يمىظت مً الهجماث الت

ت ٞ   ،ي ٚؼةـالهجىم ٖلى مغ٦ؼ الكَغ
ه
ملُت )مهى٘ ٧اعلى( ٢غب هاخل الٗىػ خُض ٢  خلٖو

ملُت ٢خل ال ،هىصًانـً ُٞه ً )٧ىهحن( ٢غب بِذ الهُاـٖو  .مؿخَى

 ٞو٧ان ؤلانغاع والخٟاوي 
 
 باعػا

 
خُض  ،ي شسهُت ال٣اثض )ؤبي مٗاط(ـوؤلازالم مٗلما

 مُٗاء  ال ًبسل ٖلى صًىه وخغ٦خه بالجهض والى٢ذ ـال ٧لي ـجغاه ٞ
 
 بًماهُا

 
مىا٢٘ عظال

ٖلى  قاهض  ٧ان ؤ٦بر  ،ما٫ والضم ال٣اوي الظي عوي التراب الُهىع الظي ٖك٣ه )ًاؾغ(ـوال

 ًغصصي ٧ل هظه ألاو٢ـٞو ،هظه الخ٣ُ٣ت الىانٗت
 
 :اث الهٗبت والخدضي الٗى٠ُ ٧ان صوما

ي ٧ل م٩ان ما ـهىص ٞـوؾىٓل هًغب الُ ،عاًت الجهاص اعجٟٗذ ولً جسٌٟ بةطن للا حٗالى"

 .صام ُٞىا ٖغ١ ًيبٌ"

 ،(الجىانو  ا١ ًً٘ ههب ُٖيُه ؾىي جهاًت واخضة )الكهاصةولم ٨ًً )ًاؾغ( الخـى  

ٌ السغوط مً ألاعى ال ٌ حؿلُم هٟؿه ألًضي السجان ٦ما ً ،م٣ضؾتـ٩ٞان ًٞغ ٞغ

ىٟىان ،ال٣اهـغ يخٓغها ٦إمىُت ٚالُت َال ،٩ٞان ٌؿعى للكهاصة ب٩ل ٢ـىة ٖو ما عسسذ ـٍو

زـغ ؤبى مٗاط  ،ي ؾبُل للا ؤؾمى ؤماهِىاـمىث ٞـؤن ال وهي ،ي ٣ٖلـه الباًَـٞ لظل٪ لم ًض 

 لخد٤ُ٣ هظه ألامىُت
 
الكهاصة م٣بلحن ٚحر عػ٢ىا اللهم الظل٪ ٧ان صٖائه الضاثم " ،ظهضا

ً  ."مضبٍغ

 وهى مدؿً
 
ؿعى لها ؾُٗا ض الكهاصة َو و٧ان ؤٖضائه ًتربهىن  ،٧ان )ؤبى مٗاط( ًٍغ

ضون له ال لى ما ؤعاص )ؤبى مٗاط( جد٤٣ ٢ضع للا حٗالى خحن ج٣ضمذ ٢ىاث  ،مىثـبه ًٍغ ٖو

ت بإٖـضاص هاثلت ٞ ت مً مى٣ُت الجىىبُـوخانغث ال ،م14/7/1992ي مؿاء الشالزاء ـٖؿ٨ٍغ

خىن( خُض ـ)خ واؾخمغث خملت جٟخِل واؾٗت الىُا١  ،)الغ٢ُب ؤبى مٗاط( ًىظضي الٍؼ

م ختى زغط )ؤبى مٗاط( مً مى٢ٗه وهى 15/7/1992 الـمىا٤ٞ ختى ٢غب ْهحرة الُىم الخالي

ًدمل مؿضؾه الصسص ي ؤَل٤ مىه عناناث ٖلى ٢ىاث الاخخال٫ وخاو٫ ال٣ـٟــؼ بحن 
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ت ،مىاػ٫ ـال  الزماثتزٞإَل٤ الجىىص ؤ٦ثر مً  ،هاـ٧ان ٌؿدىض ٖلُ ي( التخُض ٦ؿغث )الؼاٍو

٣٘  ،لحرج٣ي الٟضاجي بلى ظىت ٖغيها الؿمىاث وألاعى ،عنانت ٖلى ظؿضه الُاهغ ٍو

 ٖلى ألاعى 
 
٣ٞض جم  ،بضماثه الؼ٦ُت لخب٣ى ؤ٦بر بغهان ٖلى نض١ )ؤبي مٗاط( مًغظا

وهجر ؤبى مٗاط وجد٤٣ زُاعه الىخُض  ،الانُٟاء مً الباعي ٖؼ وظل لٗبضه الهاص١

م٩ان الُاهغ الظي اخخًً الجؿض ـمؿ٪ حٗب٤ الـعاثدت ال ..وجٟىح عاثدت الضم(، الكهاصة)

 بظ٦غ الٗمال١ وال٣لب الخ٣ي الخاٞٔ ل٨خاب للا 
 
ب صاثما ٖـؼ وظل  للا حٗالى واللؿان الَغ

 ي للا لىمت الثم.ـوالظي ال ًساٝ ٞ

ً هدى الجؿض الُاهغ المضججىن ـوج٣ـضم الجىىص ال لُخم  ،مؿجىـبإؾلختهم خظٍع

 ،م٣اومت والهمىصـمٗنى الـي البدض صازل الجؿض خى٫ ؤي ؤزغ لـظغاءاتهم ٞبه٣له وؾِ 

ي ٢ُإ ٚـؼة ـمُاعصًً ٞـهبـإ اؾدكهاص )ًاؾغ الىمغوَي( ؤزُغ ال الههُىهُتوحٗلً ؤلاطاٖت 

ًٖ ًىم  -خماؽ-ُت م٣اومت ؤلاؾالمـوؤٖلىذ خغ٦ت ال ،)٦ما ونٟخه ؤلاطاٖت(

 بم 15/7/1992
 
 قامال

 
 ٖلى عوح الكهُض )الغ٢ُب/ ًاؾغ الىمغوَي( ٢اثض  ؛يغابا

 
خضاصا

م  ،ي ٢ُإ ٚؼةـ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٞ  آل٫ الكهُـض ٚع
 
و٧ان السبر نا٣ٖـا

الن ألاو٫ للخدضي الظي ٢ـغعه ًاؾغ مُاعصة ـوبضؤ ُٞه مغخلت ال ،جى٢ٗهم طل٪ مىظ ؤلٖا

ش ول٨ً  ،٦مغخلت ظضًض للمىاظهت ختى الغم٤ ألازحر م٘ مٛخهبي ألاعى ومؼوعي الخاٍع

  ،الهبر ٧ان عاثضهم وقٗاعهم
 
ٌٗلمىن ؤن  وهم ،ٞدمضوا للا ٖلى ازخُاع ولضهم قهُضا

ا ػاص مى٢ـ٘ ـث ٢لىبهم بالٟغخت الٛامغة لط عؤؾهم وامخؤل وجى   ،مى٢ٗه ٖىض للا ُٖٓم م 

خُض ؤم  آالٝ  ،٣ٞــض ٚمغ الٟسغ مجز٫ )ؤخمض الىمغوَي( ،ٗبهي ٢لىب ؤبىاء قـ)ًاؾغ( ٞ

٩ٞاهىا ال ًظ٦غون بال )ًاؾغ( وبًماهه الٗم٤ُ وظهاصه  ،الىاؽ خٟل ٖؼاء الكهُض

ُاءه الظي لـال ضامخىانل ٖو  .تم٣ضامـه الءاجم ًىًب وبُىالجه الٟـــظة ٞو

 ماؾس يػ وما ٧ان ل٨خاثب الغخمً مً ظىض الخماؽ وال٣ؿام ؤن جيس ى ؤخض ؤبغ 

ي الُىم الشالض للٗؼاء خًغث ٢ىاٞل مً ـخُض خًغث ٞ ،مضعؾت الجهاص والاؾدكهاص

 جدُت البً ؤلاؾالم الُٗٓمؤص  و  ،مؿلمحنـال
 
 عاجٗا

 
٦ما خًغث زلُـت ٢ؿامُت  ،ث اؾخٗغايا
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ٗـىن ولـضه )مٗـاط(  ،ي الهىاء جدُت ل٣اثضهـم ال٣ؿاميـمؿلخت ؤَل٣ذ الغنام ٞ وهم ًٞغ

مهُب ؤزنى الجم٘ ٖلى )ؤبي مٗاط( ال٣اثض ـي خٟل جإبحن الكهُض الغ٢ُب الـٞو ،ٞـى١ ؤ٦خاٞهم

ؼ الغهخِس ي ،الجىضي  ) :و٢ا٫ الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ
 
 في هظا هىصٕ الُىم بُال

 
لم ؤقهض له مشُال

ل٤ ٖلى اؾدكهاص ال٣اثض الغ٢ُب ،(الؼمان  ً  م  ) :هت الكٗبُت ب٣ىلهـؤخض مؿاولي الجب ،ٖو

 (.ٞل٨ًُ مشل الكهُض ًاؾغ الىمغوَيؤعاص الكهاصة 

  
 مً ؤٖؼ 

 
ا ٧ان هاع ـول ،وزحرتهم ؤبىائها بُٛاب )ًاؾغ( ٣ٞضث الخغ٦ت ؤلاؾالمُت واخضا م 

ُ   ،ؤياءث للخُاعي الخائهحن يلكٗلت التا م الخؼن ٖلى الجمُ٘ ل٣ٟضان هظا الؿغاط ٣ٞض ز

ضا ٢ضوة  ،ي ؤطهان الىاؽـوؤنبذ ؤبى مٗاط ؤؾُىعة ٞ ،مً خىلهـالظي ؤياء ل  للٟخُتٚو

 ؤجهم ؾ٩ُىهىن مشل )ؤبي مٗاط(
 
ى هٟؿه )ؤبا ٦ن ومنهم مً ،الهٛاع الظًً ًغصصون صوما

 مٗاط(.

  
م    وؾه  ،الكإع الظي وكإ ُٞه الكهُض بكإع الكهُض ًاؾغ الىمغوَي يوؾه

٤  يم  ٍٞغ

 للكهُض هٟظث )٦خاثب ال٣ؿام( ٖضة هجماث ٖلى  ،ي باؾمهـي الخـ٦غة ال٣ضم ٞ
 
وزإعا

ي ظبالُا زالض ؤًام ـومنها هجىم ٖلى مغ٦ؼ الجِل ٞ ،مىا٢٘ـي ٧اٞت الـاث الاخخال٫ ٢ٞى 

ي زاهُىوـ زاوي ـوؤَل٣ذ ػزـاث مً الغنام ٖلى مٗؿ٨غ الجِل ٞ ،اؾدكهاص الغ٢ُب

اوي( ب٦خاثب ال٣ؿام ٖملُت ز٠ُ الجىضي )٦ما هٟظث  ،ؤًام اؾدكهاص )ًاؾغ( ًلىن ٦ٞغ

 للغ٢ُب الكهُضإز
 
ي ـٖلى ٧ل الجضعان ٞ -خماؽ-م٣اومت ؤلاؾالمُت ـالوزُذ خغ٦ت  ،عا

 لكهُض ؤلاؾالم ابً ؤلازىان وابً ٦خاثب ال٣ؿام الكهُض 
 
٢ُإ ٚؼة والًٟت الٛغبُت وُٗا

 .الغ٢ُب )ًاؾغ الىمغوَي(

ختى اؾخلم ألاهل ظشمان الكهُض  ،واؾخمغ خٟل الٗؼاء حؿٗت ؤًام مخخالُت

م الجِل  ،ي مغ٦ؼ الجِلـى ٞـمسجـال الخدُت للكهُض الظي جٟىح  الههُىويبٗض ؤن ٢ض 

ي ـٞو ،(لي بن نض٢خم مدبتي ٞاخملىا ؾالحيهم )هظا ؾبُـًسُب ُٞ ،مؿــــــ٪ـمىه عاثدت ال

ت مكضصةٖخمت اللُل وبإٖضاص ٢لُلت خه  واعي و  ،مل الجؿض الُاهغ وؾِ خغاؾت ٖؿ٨ٍغ

خُض ع٢ـض ؤبى مٗاط ع٢ـضجـه  ،نُلالىبُل ناخب الُٗاء ألا  زاهُىوـ الٟضاء الجؿض   جغابه 
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لت الُاهغة  و٢ـٕغ ؤبىاب الجىت  ،ي مُضان الجهاص والاؾدكهاصـبٗـض ؤن نا٫ وظا٫ ٞالٍُى

 و٢ضم صمه الُاهغ  ،هىصـبجماظم الُ
 
 ل زمىا

 
 للخىع الٗحنـمـناص٢ا

 
 ،غياة للا حٗالى ومهغا

٤ ؤحها الخائهىن .. هىا .مجض والسلىصـهىا بىابت ال) :و٦خب بضمه ٖلى ٧ل الجضعان  ،(الٍُغ

 ـوؾُغ نٟداث هانٗت ٞ
 
ش الجضًض لكٗب وؤمت و٢ًُت يل  ،ذ الٗىىان  ي ٦خاب الخاٍع

 .وػاٚذ ًٖ الخ٤ والبُان
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 الؿّٗس ِؿـاً حػـين حػـني عـاوـــط )أبـٕ محـعٚ(

ي مؿاء الُىم ٢بل ـبضؤ اللُل ًغدي ؾضوله ٞ

وحؿٗماثت ألازحر مً قهغ )ؤ٦خىبغ( مً الٗام ؤل٠ 

  وازىحن وحؿٗحن
 
٘ )ؤبى ،مُالصًا خمؼة(  خُىما ٞع

 بضٖاء زاٞذ ،ى الؿماءـ٦ُٟه بل
 
 ـمبخ ،مخمخما

 
هال

ٌه ـبل   ى للا ٖؼ وظل ؤن 
غػ٢ه  ،ص عمُخهؿض  ٍو

 ٚحرـالكهاصة ٞ
 
  .مضبغ ي ؾبُله م٣بال

ي ؤخض زىاص١ الجهاص ألاولى ٧ان ٣ًب٘ )ؤبى ـٞ

بزىاهه ي ؤًام مُاعصجه ألاولى م٘ ـخمؼة( ٞ

 ،ي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿامـمجاهضًً ٞـال

 
 
اب ٞ ،ى )هكام( وظهه ب٨ُٟهُٚ ي ٖالم ـٚو

اث بل ب الظي َل٤ ُٞه ـالظ٦ٍغ ى طل٪ الُىم ال٣ٍغ

ها اب ًٖ ػزٞغ  ال الضهُا الؼاثلت ٚو
 
بٗض ؤن ٧ان ًسىى مجاالث  ،ما٫ وألاهل والىلضـجاع٧ا

  ملشموهى  ،مىا٢ـــ٘ـال ٧ل يـاومت ٞــــــــــــــــــم٣ـالجهاص وال
 
٣ا  .ال ٌٗٝغ السهــــم له ٍَغ

ٞ 
 
م٣اومت ـًىم ؤن خمل ؾالح ال ،ي طا٦غة )ؤبي خمؼة(ـ٧ان طل٪ الُىم مٛغوؾا

اٝ ٞ ،وي اؿواعجضي لشامه الخم خه، مسُم ـالي قىإع ـَو
 
مؿلر ـه الٌؿاهض ؾاٖض  وؤػ٢

 
ه
له مً ٢ىة  ض  به  الخ٤ ال بزىاهه ؤن  ص ٖلى مؿام٘ ه الٗم٤ُ الظي ٌؿ٨ً ٢لبه، و٦م عص  بًماه

  ،جدمُه وحؿاهضه
 

انحر ـالخ٤ ٧لمت مجغصة ال حؿخُُ٘ الى٢ٝى ٞ  ٞةن  وبال ي وظه ألٖا

 .ي ٧ل م٩انـمؼلؼلت التي جدانغ الخ٤ ٞـال

٣ضم الخدُت بل ،وبِىما ٧ان )ؤبى خمؼة( ًاصي صوعه الجهاصي ى ٢اثضه )ًاؾغ ـٍو

ٌؿ٣ِ  ..ي لخٓت لم ًضع٥ جٟاٖالتهاـٞو ،مه الٟضاجيي مسُـي خٟل جإبِىه ٞـالىمغوَي( ٞ
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اللشام ًٖ الىظه ال٣ؿامي الظي ًمشل َلُٗت الٗمل الجهاصي الٗؿ٨غي في مسُم 

ًىمها لم ٌٗض )ؤبى خمؼة(  ر،مؿلـملشم الـهظا )هكام ٖامغ( ال :وتهامـ الىاؽ ،)زاهُىوـ(

 ... ٧اهىا هىا٥ ًيخٓغوهه.ى ؤهله وؤبىاثهـبل

يب جمؿ٪ بُض ق٣ُ٣ها ألانٛغ )خمؼة( ًيخٓغان الىالض ٖلى باب الضاع  و٢ٟذ ٍػ

٧ان ًلمذ بٗحن البهحرة زٍُى  ،لم ٌؿخُ٘ الا٢ترابو ٗض الخاوي الظي عم٤ الضاع ًٖ به 

ها ًبدشىن ًٖ َٝغ زُِ ؤو ـ٧اهىا خُى ،ألازُبٍى جيسج خىله قب٨ـــــت مد٨مت مخ٣ىٗت

٤ هدى الجىىص ال ً  ًم( الظًمجهىلحن مً )٦خاثب ال٣ؿاـصالت ٍَغ بضؤوا بغؾم مٗالم الَى

ٞ 
 
ـــــان الاؾدُُاوي الظي اؾخىلــــى ٖلى ألاعىـوؤزظوا ٌٛغؾىن زىجغا  ،ي زانغة الؿَغ

ٟا٫ صون ٖاثــــل اعص ألابىاء و٢خل ألاق٣اء وجغ٥ ألَا ٧اهىا ًبدشىن ب٩ل ٢ىة ًٖ هظا ، َو

  ول٨ً )ؤبى خمؼة( ،ى زىاص١ ال٣ؿام الشاثغةـالسُِ الظي ٣ًىصهم بل
 
 ٖاصًا

 
لِـ ظىضًا

 .ى زىاص١ الخدضي ألاولـىـٌؿهل اٖخباعه سٛغة ًخم الضزى٫ منها بل

٨ت ،ؤبى خمؼة( عظل ٢ىي الك٨ُمتٞـــ ) جغبى مىظ وٗىمت ؤْٟاعه ٖلى  ،نلب الٍٗغ

غان الى٨بت بكهغ واخض ،ؤلاباء والخدضي ي ؤخض بُىث ـٞ ٞمىظ مُالصه الظي ؤ٣ٖب خٍؼ

  ؤن عه بٗض  ،الهُٟدُتمسُم )زاهُىوـ( 
 خ 

ه
خل ؤهل ما  ،هم ألانلُتـه مً )بِذ صعاؽ( ٢ٍغ

 
 
 ،صعط ٖلى الٗؼة وال٨غامت وؤلاباء ،الغؤؽ ؤو خاوي ال٣امت مُإَئو٠٢ )ؤبى خمؼة( ًىما

 ـي الخـٞ ٢غهاثهي مضعؾخه الابخضاثُت وبحن ـٞما ٦ىذ جساله َىا٫ خُاجه ٞ
 

ًه ي بال  
 
 ج   ٢اثضا

 
ه ل

ً   ،الجمُ٘  ٞ وههره ٨به ختى ؤولئ٪ الظًً 
 
 ٧ان ٦بحرا

 
ىا٫ خُاجه الضعاؾُت  ،ي ُٖىجهمـصوما َو

 
 
ت خ ما بنو  .التي ٖاقها مىظ الهٛغ للمؿاولُت٧ان خامال اٞخخذ  تىؤههى صعاؾخه الشاهٍى

 لبُ٘ الضظاط ٣ًخاث مىه وؤهله
 
ي شسهُت )ؤبى خمؼة( ـ٩اهذ السها٫ ألانُلت ٞٞ ،مدال

 مدِ ألاهٓاع وم٣ٗض آلاما٫
 
  ن لهاو٢ض ٧ا ،ججٗل مىه عظال

 
ٞما جسل٠ ًٖ ُٖاء ؤو  ،خ٣ا

 لضعظت ؤهه وهب مٗٓم ماله  ،بظ٫
 
ما  ٦ٍغ

 
ولم حكهضه مىا٢٘ )زاهُىوـ( بال ظىاصا

 .للمجاهضًً
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لظل٪ ما هابه  ،ماو٘ ل٩ل الشٛغاث والؿ٣ُاثـٖضا ًٖ شجاٖخه الىاصعة وخؼمه ال

ٖ   ؛مىا٣ٞحنـمدؿا٢ُحن والـال ًم ؤ٦ثر   ؤخض    غ  ألهه ما 
 

وعبما ٧ان هظا  ،مؿاومتـالىٟا١ وال ٝ

 .مب٨غةـي مُاعصجه الـهى الؿبب ٞ

خضاص ٞ  في شسهُت )ؤبي خمؼة(ـوهظا الٗىاص والٖا
 
لحرؾم  ،ي الخ٤ ًُل صوما

 للمجاهض الٟظ وال٣ضوة السالهت لؿُض الكهضاء )خمؼة بً ٖبض اإلاُلب(ؤ
 
 ظضًضا

 
؛ همىطظا

 
ه

 ٞما ق
 
 ؤو مهاصها

 
 مخىاػال

 
ي زِ ـالؿحر باججاه )ألا٢ص ى( ٞ ٌٗضبل ٧ان  ،ىهض )هكام( ًىما

امدك٤ الؿالح ٖلى ٦خٟه واؾخٗض ٞ ،ًٟهم الؿُاؾت وال ؤههاٝ الخلى٫  ال  ،مؿخ٣ُم

 للغخُل
 
 .مب٨غا

 ـٞ وؤؾهم
ه
ؤلاؾالمُـــــت الهاُٞت التي ٖاقها  ي صٖم هظه الصسهُت الشاثـــــغة اليكإة

مجاهض )ًديى الؿىىاع( ماؾـ ـخُض جخلمظ ٖلى ًض ال ،)ؤبى خمؼة( ٞــــي مسجـــــض ٞلؿُحن

لى ًض )ؤبى  ،ظهاػ ألامً والضٖىة )مجض( الخاب٘ لخغ٦ت اإلا٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ٖو

ببغاهُم( جل٣ى )ؤبى خمؼة( مٗاوي الخطخُت والٟضاء وال٣ىة في الخ٤ والهالبت في صًً للا 

مً هظه ٞسغط  ،ي طل٪ ػمالخه الضاثمت للكهُض )ظمُل واصي(ـوؾاهضه ٞ ،جباع٥ وحٗالى

٤ الخ٤ صون وظل ؤو زٝى ؤو جغاظ٘.ـالتربُت ال ًساٝ ٞ  ي للا لىمت الثم، ًمط ي في ٍَغ

ؤهىإ  مٗٓمٖلى  ظؿمهمخ٩املت بتربُت ـون٣ل )ؤبى خمؼة( هظه الصسهُت ال

ايت البضهُت ىىههاٞإظاص ال٩ ،الٍغ ايت ٦ما٫ ألاظؿام ،عاجُه ٞو بياٞت بلى  ،٦ما ماعؽ ٍع

٘ ألاز٣ا٫  بتربُت طاجُت و  ـ٧ان هكام ٞ، ٞع
 
تهب ٤ٞ ٢اٖضةي ٧ل طل٪ مهخما مامً ال٣ىي ـال" ٍى

ي ؾً ـوالخدـ٤ )بجماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن( ٞ، "مامً ال٠ًُٗـزحر وؤخب بلى للا مً ال

 ٞ ،مب٨غة
 
هاـختى ٚضا ه٣ُبا  .مغؾىمـ)ؤبا خمؼة( ل٣ضعه ال ـئ٧ل طل٪ ٧ان حهُ ،ي نٟٞى

اظضة ختى ٧ان )ؤبى خمؼة( ؤخض ؤبغػ ـمـاهُل٣ذ )الاهخٟايت الٟلؿُُيُت( ال ما بنٞ

مىاظهت والخدضي ألابغػ ـٞساى نىٝى ال ،ملخمت الٟضاثُت السالضةـالغواص ألاواثل لهظه ال

ت بالدجاعةض  ب    بغق٤ الضوعٍاث الٗؿ٨ٍغ
 
 بة٢امت الخىاظؼ وال ،ءا

 
ــمغوعا   ،مخاَع

 
ى ـبلونىال

ي السىض١ ـل٩ُىن  )ؤبى خمؼة( ٞ ،هتهاء  بامدكا١ الؿالحلِـ او  ،نال٨خابت ٖلى الجضعا
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مشل َلُٗت الٗمل الٗؿ٨غي ٞ ،ألامامي للمىاظهت م٣اومت ؤلاؾالمُت ـي خغ٦ت الـٍو

ُه  ،)خماؽ(   وزماهحن تي ٖام ؤل٠ وحؿٗماثت وحؿٗـٗخ٣ل ٞل
 
زغها ب ٖلُهد٨م ٍو مُالصًا

 وهه٠
 
 للجىضي ال ،بالسجً ٖاما

 
 عاجٗا

 
 .ملتزمـ٧ان )ؤبى خمؼة( زاللها همىطظا

  ..ؾم٘ وؤَإ
 
 ٞم وجضع  حٗل

 
ضا ؤؾخاطا والتزم ٦خاب للا جباع٥  ،ي ألامً وال٣ُٓتـب ٚو

اهٟلذ ال٣ُض ًٖ الُــض  ما بنو ، م٣بلتـمىاظهت الـوحٗالى ًخٗلم مىه ٞىىن الخُاة وخ٣ُ٣ت ال

 بن  ، ولؿان خاله ٣ًى٫: )ؾم صعبه الجضًض بٗىاًت ٞاث٣تختى اهُل٤ )ؤبى خمؼة( ًغ  ،الشاثــغة

 ً  زغط م   ما بنو  ،(ٞلً جخ٨غع مغة ؤزغي  ،مغةـ٧اهىا ٢بًىا ٖلي  وؤوصٖىوي السجً هظه ال

 
 
 ض  وؤَل٤ عنانت الب   ،بٌ ٖلى بىض٢ُخه ويِٛ بإنبٗه ٖلى الؼهاصؤؾغه ختى ٢

 
ء بًظاها

 ؟!ٞمً ٌؿب٤ )ؤبا خمؼة( ،بالؿبا١ هدى الجىت

ُـــل ال٣ؿامي ألاو٫ ٞــــــي مضًىـــــت )زاهُىهـــــ(ي ـٞ مباقغ ـي ػمً الالخدا١ الـٞو، الٖغ

ًغنض ، والُٗاء الـــظي ال ًخى٠٢ ئخمؼة( الكٗلت التي ال جىُٟــــ )ب٨خاثب ال٣ؿام( ٧ان )ؤبى 

دغؽ غقض ٍو ىٟظ ٍو  ُت والجهاصمخ٣ضم ٞـــــي مٗا٢ــــل الٟضاثـمهـــــام السىـــــض١ ال ٧لًاصي  ..ٍو

 .ختى ًإطن للا بالساجمت السالــــضة )ألبي خمـــــــؼة(

مؿاء لُىُل٤ م٘ بزىاهه هدى مغ٦ؼ ـي مى٢ٗه ًيخٓغ الـوها هى ٞ، ؾ٣ــــِ اللشـــــــــام

ت ٞ مجاهضون ألابغاع هدى هضٞهم ـاهُل٤ ال ..مخ٤ٟ ٖلُهـٞهى الهضٝ ال ،ي زاهُىوــالكَغ

 وال٣لىب ج. وج٣ضمىا .بجغؤة وزٟت وخظع
 
 عوٍضا

 
٤ُ ـًٕغ بلخعوٍضا ى للا جباع٥ وحٗالى بالخٞى

  زانت وؤن   ،والؿضاص
 
 وشخُدا

 
ُل ال٣ؿامي ألاو٫ ٧ان بؿُُا  .الؿالح الظي مل٨ه الٖغ

مجاهضة ٖلى ـمى٢٘ ٖلى مغمـــــى الىحران خخـــــــى يُٛذ ألاناب٘ الـؤنبذ ال ما بنو 

وجلتها عناناث الغص ٖلى  ،ؤنابذ الهضٝ بك٨ــــــل مباقغ ،ي صٞٗــــت واخـــــضةـألاػهضة ٞ

 ،هاـى  م  ى الجىت ي  ـ٧اهذ الغنانت التي ؾـــــــٝى ٌؿخ٣لها )ؤبى خمؼة( بل ..مجاهضًًـال

ذ الغنانت ب٩ل ٢ىة لخاصي صوعها الظي َال ختى  ،ما اهخٓــــــغه )ؤبى خمؼة( وحٛنى بهـحؿاٖع

وجٟجــــغث ٖلى الٟـــــىع ومؼ٢ذ ؤخكاء  ،)ؤبي خمؼة(ي ٦بض ـاؾخ٣غث عنانت الضمـــضم ٞ

 
 
 خاصا

 
 صازلُا

 
ٟــــا   .)هكــــــام( وؤخضزــذ هٍؼ
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٣ُهم ٖلى ؤ٦خاٞهم وؤلاؾغإ به هدى )مؿدكٟى ـمجاهضون بلـؾإع ال ى خمل ٞع

ذ ،هانغ(  )لـــ  خُض ؤظٍغ
 
 مً  ؛ؤبي خمؼة( ٖملُت ظغاخُت ٖاظلت ؾغا

 
ا  ؾلُاثزٞى

  ،الاخخال٫
 

٠ الضمىي الخاصبج  بال ونٗضث الغوح الكٟاٞت  ..ها لم حؿمذ بى٠٢ الجًز

ٖلُه  ٦م ؤلر   ،ما اهخٓغها )هكام( بٟاٙع الهبرـي لخٓت ٢ضؾُت َالـى باعئها ٞـمُٗاءة بلـال

ًه  ،ى )مهغ(ـبزىاهه بالغخُل بل   غ  ه  و٧ان 
 
بت وجغوجها بُٗضة ..بجها الكهاصة :صوما  ،ؤعاها ٢ٍغ

 ؟!.ي الساعطـما الظي ؾٝى ؤٞٗله ٞ ،ؤعى الغباٍ ..بجها ؤعى ؤلاؾغاء واإلاٗغاط

 :وخُىما ماػخه بزىاهه ٢اثلحن

 ًا ؤبا "
 
 "مؼةخها ٢ض ؤنبدذ مُاعصا

 :م ب٩ل ٖؼم وجهمُم٢ا٫ له

 "بجها الكهاصة"

ى ـوجىصٖ٪ ٢اثمت السلىص وجغخل ب٪ بل ،وها هي الكهاصة جُغ١ باب٪ ًا )هكام(

لى ٞـالى ـبل ،ٖلُحن ي عخلت مالث٨ُت ال ًىالها بال ؤمشال٪ ممً نض٢ىا ما ٖاهضوا للا ـمؤل ألٖا

 .ٖلُه

، وٗم ب٣ي )ؤبى خمؼة( ٖلى الٗهض ختى النهاًت وختى الىٟـ ألازحر واللٟٓت النهاثُـــت

ت الٗملُاث صزل ٚٞغ
ه
ٌ حؿلُم ؾالخه ألي بوؿان ختى ٢ضم ؤخض بزىاهه  ..ٞلما ؤ ٞع

  ..مجاهضًًـال
 
٤مه اؾل وخُىما ٧ان مبً٘  ،لؿالح وؤوصٖه بًاه ؤماهت ٧ي ٨ًمل به الٍُغ

.. ختى ٢ا٫ .٧ان لؿاهه الُاهغ ًلهج بظ٦غ للا و٢غاءة ال٣غآن ظؿمهي ـالُبِب ٌٗمل ٞ

 :٧لماجه ألازحرة

ليها همىث... ٖليها هدُا.ال بله بال للا" ليها هل٣ى للا".. ... وفي ؾبُلها ه٣اجل... ٖو  ٖو

  ،ي ٧ل بِذ ؤماهتـبٗض ؤن ؤوصٕ ٞ ،ى باعئهاـزم ؤؾلم الغوح بل
 
، ولضي ٧ل ولُض ٖهضا

هض الجهاص والو   .م٣اومت ختى النهايـؤماهت ؤعى ؤلاؾغاء وألا٢ص ى ٖو



 

 
135 

 

ٞخ٣ضم بزىان هكام هدى ظشماهه الُاهغ واوسخبىا به  بهضوء ٢بل ؤن ج٣ضم ٢ىاث 

وهىا٥ هٓغ بلُه ، زحرةخُض ؤل٣ى ٖلُه ؤهله الىٓغة ألا  ،ى ؤخض البُىثـالاخخال٫ وخملىه بل

هما الىٓغة ألازحرة زم ٌٛمًهما بٗض ؤن ؤل٣ى ـٞةطا هى ًٟخذ ُٖيُه لُىٓغ بلُ ،والضاه

ٞخذ ُٖيُه مغة ؤزغي زم  ،ى مؿخ٣غهـبل مكُٗىن ـالها ؤصزله ـوخُى ،هما هٓغة الىصإـٖلُ

٤ مكاع٦حن ؤن  ـا بٗض ؤن ؤوصٕ ؤماهخه لجمُ٘ المؤٚمًه  .اعوهظا هى السُ ،هظا هى الٍُغ

٘ ..الثري  ي وع )هكام( وه  ٗؼاء ألا٦بر ؤهه و٧ان ال ،خؼن الجمُ٘ لهظا الٟغا١ الؿَغ

 لهظا الغخُل ،عخُل  مكٝغ قامش
 
ىا  خٍؼ

 
 مخٗبا

 
٨ٞم ؤخب هكام  ،٧ان الىالض م٨ضوصا

(  ،ول٨ىه خمض للا واؾترظ٘ وخؼن لهظا الٟغا١
 
ظمُ٘ الظًً ما ٞخئىا ًظ٦غون )هكاما

 
 
 ظمُال

 
٧اهىا ًظ٦غون طل٪ الكاب الٟظ الظي  ..ي ٧ل خحنـًضاٖب ٢لىبهم ٞالظي ٧ان َُٟا

٤ الاؾدكهاص  .ٞخبٗه ؾُل ظاٝع مً ال٣ؿامُحن ألاخغاع ،اٞخخذ لهم ٍَغ

ًه    ٧اهىا 
 ؤن )هكــــــــام( ؤص  غصص 

 
  ،ي صوعه ب٩ل الؿبل والىؾــــاثلون صوما

 
 ختى ؾُـ

 
ــغ ؤزحرا

وقخان  ،هــــــاصي صوعها ب٩لمـــــــاث ٢ض ال جخجاوػ اللؿان ػلىاما وهدً  .مهــــــغا١.ـملخمت الضم ال

 .مً ًجىص بضمهبحن و بلؿاهه بحن مً ًخ٩لــــم 

اه٧ل مً عػ٢ه للا بمىلىص ظضًض  ،ي ألامل( خُض مجز٫ )ؤبي خمؼة(ـي )خـٞو  ؾم 

 باله٣غ ال ؛)هكام(
 
 ـم٣اجل الظي ؤ٢ٌ الـجُمىا

 
الٗؼاء ي ؾغاص١ ـٞو ،مًاظ٘ وعخل مب٨غا

ت لل٣اثض  الطسم الظي ؤ٢امه آ٫ الكهُض جىاٞضث الجمٕى لخاصي الخدُت الٗؿ٨ٍغ

 ؛٧ل ًىم تهضم وجسغب وجضمغ ..بِىما ٢ىاث الاخخال٫ ج٣خدم ؾغاص١ الٗؼاء، م٣ضامـال

ختى اه٣ًذ ؤًام  ،ي نضوعهمـُٚٔ ٢لىبهم بزغ عناناث هكام التي اؾخ٣غث ٞ إلقٟاء

  ،الٗؼاء
ه
 للكهُض الٛالي٢ُم خٟل جإبحن ضسم جوؤ

 
ما و٢ضمذ ُٞه ظىض ال٣ؿام جاصي  ،٨ٍغ

ً ت ألخض الجىىص ألاٞظاط الظًً ٢ضمىا ٧ل ما ًمل٩ىن مً ؤظل للا والَى ، الخدُت الٗؿ٨ٍغ

 ،مُاهـها الـعخل )ؤبى خمؼة( بٗض ؤن ؤوصٕ ٞـــــــي ٧ل بِذ وعصة مٛغوؾت وؾِ الضاع ال جغوٍ

 جظبــــ ٞال ٣ٞض ؾ٣اها )ؤبى خمؼة( بضمــــه 
 
ًظ٦غون  ،ي ٧ل خحنـها الىاؽ ٞـًىٓغ بلُ، ـل ؤبضا

( الظي ؤوصٖهم هظه ألاماهت
 
 "لً ه٣ُل ولً وؿخ٣ُل ،)هكاما

 
 ".٣ُٞؿمىن ظمُٗا
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 الؿّٗس حمىـس إمساعٗن عبس الكازض صٗاً )أبٕ إمساعٗن(

ًه    ٧ان الدجُج 
ي ٧ل ـرون وحهللىن ٨ٞب 

ؤلخان الُاٖت  ،نُٗض ٖىض بِذ للا الخغام

٧اهذ  هاومٗ ،جيبٗض مً ألاٞئضة وال٣لىب

مجاهضة جلهج بالُاٖت ـالؿىاٖض الٟخُت ال

٣خ  ،ها السانتـوالضٖاء هلل جباع٥ وحٗالى ٖلى ٍَغ

خُض اهُل٤ ؾخت مً مجاهضي ال٣ؿام )ٖماص 

ٖبض  -مدمض نُام  -ببغاهُم ٖاقىع  -٣ٖل 

عاثض  -مدمض ال٠ًُ  -الغخمً خمضان 

 ،(504٘ ؾُاعحي )بُجى ٣ُل الجمواؾخ ،الخال١(

ي مى٣ُت الخىام ـو٧ان الل٣اء ٖىض البُاعة ٞ

"ٖىض  :مجاهضون باليكُضـوبضؤ ال ،بمضًىت ٚـؼة

 مصخ٠ هىع الشىعة".ـبٗض هجز٫ ٖلى الٛاعة وال ،ال هخجم٘البُاعة ً

تـمجاهضون ال٨محن الـوبجىاع البُاعة ههب ال خُض اخخل  ،مد٨م لضوعٍت ٖؿ٨ٍغ

ن ْهغ الهُض الشمحن ختى بوما  ،)مدمض نُام ومدمض ال٠ًُ( الُٝغ الجىىبي للبُاعة

  ،اجهمغث الغناناث مً ٧ل م٩ان
 
لى ع   ،ختى جى٠٢ ًٖ الخغ٦ت جماما ٚاصع  ل  ج  ٖو

هظه " :هاـم٨خىب ٖلُ ،مى٢٘ بٗض ؤن جغ٧ىا نىعة للكهُض )خؿحن ؤبى اللبن(ـمجاهضون الـال

 ال  ؛ل٣ؿامالٗملُت مً ٦خاثب ا
 
 ."ؾدكهاص )خؿحن ؤبى اللبن( وبزىاههاهخ٣اما

 
ه
ى مى٢٘ ـ)مدمض نُام وببغاهُم ٖاقىع وعاثض الخال١( بل ل  ٣  ونلذ الؿُاعة التي ج

زم زغظىا  ..وجىاولىا َٗام الٗكاء ،وهم ًخماػخىن خى٫ الٗملُت ومخٗت الجهاص ،مبِذـال

ىا للىىم  ،ىا هىا٥ ختى الٟجغها، وم٨شــــــمجاوعة ًدؿامغون ُٞـى البُاعة الـبل خُض اههٞغ

ت(ـٞ  ًٖ طهىبهم ،ي اهخٓاع الُىم الخالي )و٢ٟت ٖٞغ
 
ص )ببغاهُم وعص   ،٣ٞغعوا الهُام ج٨ٟحرا
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ت ههـــــــىمـٞ :ومدمض(  ،وهى ناثمالكهاصة ُٞه وما ؤعوٕ ؤن ًىا٫ الىاخـــــــض  ،ي و٢ٟت ٖٞغ

ض ؤن اؾدكهض لُلت ال٣ضع :٣ٞا٫ )عاثض(   :٣ٞا٫ )ببغاهُـــــــم( ،ؤها ؤٍع
 
  .خؿىا

 
ي ٖلى ـم ل. ؾل

 .مٗخ٣لـي الـو٧ان )مدمض( ٞ ،)مدمض صزان( ٦شحر الؿالم

ً مً ماًى مً الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وزالزـٞو  تي مؿاء هظا الُىم الخاؾ٘ والٗكٍغ

، وحؿٗحن 
 
 اٖخلى٢ض  الههُىويالجِل  مجاهضًً ؤن  ـمجز٫( وؤزبر الـ٢ضم )ناخب المُالصًا

٢غعوا السغوط ول٨ىه َمإجهم ؤهه بظغاء عوجُني بمىاؾبت و٢ٟت  ،مجاوعةـؾُذ الٗماعة ال

ُض ألايخى اإلاباع٥ ت ٖو  .ٖٞغ

ت ؤ٣ًٔ )ببغاهُم( بزىاهه لىظىص َاثغة مغوخُت ـٞو ي الؿاٖت الغابٗت ٞجغ ًىم ٖٞغ

 خى٫ البِذ
 
ت، وؤن هىا٥ خهاعا  باهلل جباع٥  ،ٖؿ٨ٍغ

 
اؾد٣ُٔ )مدمض نُام( واز٣ا

 ."ال جس٠" :مجاوع لهـو٢ا٫ ألزُه )عاثض الخال١( ال ،الىوحٗ

ونٗض ؤهل البِذ الؿُذ  ،"هدً زاعظىن  ؛"ال جساٞىا :و٢ا٫ )ببغاهُم( ألهل البِذ

زغط  ،"الىىاحيؤجهم ًدانغون ٧ل ٞٗاصوا بالسبر ال٣ُحن " ،الجىىص ًىظض ؤًًلحروا 

 .مجاهضون وخاولىا ازترا١ الخهاع مً ٧ل م٩انـال

مٗغ٦ت ـو٧اهذ بضاًت ال ،ٞإَل٤ الىاع باججاههم ،" م٘ الجىىص"ببغاهُمو٢ض انُضم 

ٌه  ،. ؾى٣اجل ختى الكهاصة.ال مٟغ  " :وجمخم ٞما ؤظملها مً  ،ؿدكهض مىا ٌكٟ٘ إلزىاههومً 

ت وهدً ناثمىن، ٖما ٢ٍغب ؾىل٣ى للا وهغجاح ٞ.مىجت  ."ي الجىتـ. الُىم ٖٞغ

 ال ؾاجغ ُٞه ،مجاهضون ـوجمغ٦ؼ ال
 
ٞهخ٠  ،هاصي ٖلُه )عاثض( ،واخخل )مدمض( م٩اها

" :
 
مجاهضون ًمل٩ىن طزحرة ـلم ٨ًً ال ،"لً ًهِبني بال ما ٦خب للا لي ،ال جس٢٠اثال

 اؾخ٣غث ـٞو ،َال١ الىاع بدؿاب قضًضبلظل٪ ٧ان  ،٧اُٞت
 
ي خىالي الشامىـــــــت نباخا

 ي ظؿض ببغاهُم لِؿ٣ِ ـعناناث ٞ
 
  .ثهبضما مًغظا

وج٣ضم )مدمض( هدى ظؿض  ،وب٣ي )مدمض وعاثض( ٣ًظٞان الىحران باججاه الجىىص

 ظلب ؾالخه 
 
ٞاهُل٣ذ هدىه عناناث ؾ٣ِ بزغها  ،به لالؾخٗاهت)ببغاهُم( مداوال
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 الجؿض الُاهغ الى٣ي 
 
 ـوجهٗض عوخه بل ،بضمه الؼ٧ي مًغظا

 
غث مالخم ى باعئها بٗض ؤن ؾُ

و٢ض اؾخمغث )مٗغ٦ت الحرمى٥( ختى الشاهُت والىهـــ٠  ،مىا٢٘ـي ٧ل الـالٟضاء والجهاص ٞ

 
 
ى ـي للمٗغ٦ت خًغ بلـي الُىم الخالـٞو ،مجاهــــض )عاثض الخال١(ـها الـي جهاًخـ٣ل ٞاٖخه  ،ْهغا

 ـؤَلٗه ال٣اثض ال ،الههُىويي الجِل ـؤعيها ٢اثض ٦بحر ٞ
 
ل٣ض " :مُضاوي ٖلى الخٟانُل ٢اثال

، ٣ٞا٫ "مُلىبحنـ٢ىبلت ٖلى ال 30و ،ناعور 200و ،نانتملُىن ع  2ؤَل٣ىا ما ٣ًغب 

 ج٨غ   بن  " :ال٣اثض
ه

  ع الخضر
 
٦  

 ٞ و٢ض ؤو٢٘ ،"ههٟؿ   وا الغص  عه غ 
 
 هاثال

 
ي مى٣ُت ـطل٪ صماعا

 لؿ٩ان ٚؼة و٢ُاٖها ،مٗغ٦تـال
 
قاهضوا بُٗىجهم الُُٛان والٓلم  ..ٚضث ٖلى بزغه مؼاعا

 ختى  ،والجبروث
 
 .ها ال٣ظاث٠ـهالخ جاوعةـمـمؼعٖت الضواظً الٞال٣ه٠ لم ًتر٥ قِئا

 ٧ان ً ،وها٫ بزغها )مدمض( ما جمنى
 
٣ا ٣غؤ جهاًخه مىظ اللخٓت ألاولى ٣ٞض ؾل٪ ٍَغ

 ٖلى الكهاصة ،هُال١لال 
 
ها    ،٣ٞض ٧ان خٍغ

 ًغص 
 
 ،ص ًٞل الكهُض وظؼاءه ٖىض عبهوصاثما

وؤهه ًخمنى ؤن ًل٣ى للا جباع٥ وحٗالى  ،ال٣غنت ـكهُض ال ٌكٗغ بإلم ال٣خل بال ٦موؤن ال

ٞ 
 
 بل ،ي ؾبُلهـقهُضا

 
و٢ض زُِ ٧ي ٩ًىن هظا  ،هاًتـى الىـ٩ٞان صاثم الهمذ ًغخل بُٗضا

 
 
 مباع٧ا

 
ول٨ً قاءث  ،٣ٞغع جـىُٟـظ ٖملُت اؾدكهاصًت صازل السِ ألازًغ ،الغخُل مُمىها

ي ًىم مً ؤٖٓم ؤًام للا ـٞ ،ؼةي قهاصة ٍٖؼـمدمض( هظه ال٨غامت الُٗٓمت ٞ)لـــ بعاصة للا 

 .جباع٥ وحٗالى

 ،وما بن جىامى زبر اؾدكهاص )مدمض( ألهله وؤخباثه ختى خمضوا للا جباع٥ وحٗالى

 ٞـُٞاإلاا ابخ
 
هم ـوؤن جـ٣ــغ ُٖى ،ي ؤًضي الاخخال٫ـهلىا بلُه ؤال ٌؿ٣ِ )مدمض( ؤؾحرا

: مان الكهُض لضٞىه ٢اثلحنهم ظشـوا ٖلى الًابِ الٗؿ٨غي الظي ه٣ل بلُوعص   ،باؾدكهاصه

ىا بكهاصة مدمضل"  ."٣ض حكٞغ

 
 
 وجظ٦

 
(مدمض)غوا ظمُٗا

 
 ٞ ،الهٟدت البًُاء الى٣ُت ا

 
ي خُاجه ٖضا ـوما َلب قِئا

٘ حجغ  ،جظ٦غوا الٟتى السلى١ الظ٧ي الظي خاػ زها٫ السحر ،الكهاصة وعٌٞ ظحراهه ٞع

ؾِب٣ى هظا الدجغ ًظ٦غها " :و٢الىا ،ي الخي ٧ان مدمض ًجلـ ٖلُه باؾخمغاعـ٦بحر ٞ

 بمدمض ولً هٞغ
 
 ."ٗه ؤبضا
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ه مىظ الُىم ألاو٫ ـمدمـــــض( ٞ)لـــ ًغؾم نىعة  يء٧ان ٧ل قـ ي ٢لىب ٧ل مً ٖٞغ

ل مً الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وزالزـمُالصه الـل  وؾبُٗـــًـ تمُمىن ٞــــــي الؿاصؽ ٖكــــغ مً ؤبٍغ

 
 
بٗض ؤن عخل والضه بؾماُٖل ٖبض ال٣ــــاصع نُام  ،ـًٞــي مسُـــــم )زاهُىوـ( لالظئُـــ مُالصًا

ت الجـــــىعة )ٖؿ٣الن(ـم٘ ال ً مً ٢ٍغ  .مهاظٍغ

دت )مدمض(ـي ٦ى٠ والضًه ٞوـٞو  ،ي ْال٫ )مسجض الكاٞعي( بساهُىوـ جٟخ٣ذ ٢ٍغ

 للظ٧اء الساع١  والىجابت
 
ضا ٖىىاها  ؤ٦بر مً بزىاهه ومً مضعؾُه ٞ ؛ٚو

 
ي ـمما ؤ٦ؿبه خبا

 ؤط٧ى مىه وال ـمضعؾحن ؤهه ما عؤي ٞـعاؾخه، و٢ض ؤ٢ؿم ؤخض المغاخل ص ٧ل
 
ي خُاجه َالبا

 
 
 وؤهه ًدبه مشل ولضه جماما

 
  ي ؤخض ألاًام َلب مىه مه ـٞو ،ؤ٦ثر ؤصبا

ي ـه ؤن ٌؿاٖضه ٞضعؾ 

 ؛مضعؽ مٗهـال م٣ٞض   ،مجز٫ وجإزغ ختى خل الٓالمـٞٛاب ًٖ ال ،جصخُذ ؤوعا١ امخدان

 .لُٗخظع ًٖ جإزغ )مدمض( ًٖ مجزله

ى ـاٞت بلمالػم للٟتى الظ٧ي بيـالخُاء الو  ،هظا الظ٧اء ظاطبُت زانت ُهؤيٟى ٖل

 ٞ ،ى٣ُ٘ الىٓحرمهضوثه الضاثم واجؼاهه 
 
ي الخ٨ٟحر ـو٦م ازخلى )مدمض( بظاجه مؿخٛغ٢ا

ُمُاثُت ي ؤزىاء ٖمله الٗؿ٨غي ٧ان ًبخ٨غ مغ٦باث ٦ـٞو ،مجاالثـي قتى الـوؤلابضإ ٞ

ت هها هدى مٗؿ٨غ طاث ًىم ٦مُت ٦بحرة مً الظزحرة زلُها ووظ   و٢ض ؤٖض   ،ٖؿ٨ٍغ

مضة ـمما ظٗل الغناناث جىُل٤ هدى الجِل ومٗؿ٨غه ل ؛ها الىاعـقٗل ُٞؤو  ،الجِل

٦ما ٧ان  ،مىظه بك٩ل ٖلميـَال١ الىاع ٖلى الغنام الةو٢ض عص الجِل ب ،ص٣ُ٢ت( 20)

  اإلاؿاولُتؤو٫ مً ٨ٞغ بةٖضاص الؿُاعاث اإلاٟصست و٢ضم 
 
 ٧امال

 
في ظهاػ ألامً م٣ترخا

غ١ جٟجحرهاـبةٖضاص الؿُاعاث ال لبدض ٖىه ب٩ل لا خضا ب٣ىاث الاخخال٫ مم   ؛مٟصست َو

 
 
 .مُاعصجه ٢ىة ٞترة

مىهبت ـغػث هظه الو٦م ب ،ي السِ الٗغبي الجمُلـهظا ٖضا ٖـــــً مىهبخــــه الٗالُـــــــت ٞ

وخماؽ  الاهخٟايتواضخت ظلُت ٖلى ظـــــضعان )مسُم زاهُىهــــــــ( مً زــــال٫ قٗاعاث 

 .مدمض()لـــ عة بساجم ألاناب٘ الظهبُت ى ممهـال
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 مخٗضص ال
 
ٞدُشما اججهذ وظضث  ،٢غهاثهبلت ل٩ل مما ظٗله ٢   ؛مىاهبـ٧ان ٞىـاها

 )مدمض
 
 لضًً ا

 
 مجتهضا

 
ٞهى مداٞٔ مى٣ُ٘ الىٓحر ٖلى  ،للا جباع٥ وحٗالى( ٢بالخ٪ ٖامال

مه  ،-ما اه٣ُ٘ ٖنها  -زانت نالة الٟجغ  ،ٖباصاجه
 
وملتزم  بإزال١ ؤلاؾالم وظلؿاث حٗل

 .مخٗضصةـال

 ًٖ مجلـ ٖلم
 
بل ججاوػ  ال٣غهاءهل ب٩ل ٢ىة ختى ٞا١ ـتراه ًىٞ؛ لم ًى٣ُ٘ ًىما

 ؾب٣خه
 
  ،ؤظُاال

 
 ؤ٦ُضا

 
 ؛ى ٚحرجه الكضًضة ٖلى بؾالمه(ـ)بياٞت بل ،و٧ان هظا الٗلم صاٞٗا

٨ٞىذ جغاه ٣ًط ي ؾاٖاث  ،ي مُضان الضٖىة لضًً للا جباع٥ وحٗالىـ٧ي ًىُل٤ )مدمض( ٞ

لت ٞ اصجه لخٓحرة ؤلاؾالم ؛ي ب٢ـىـإ ؤخض الًالحن وج٣ضًم الىصر لهـٍَى  .إٖل

 ٞـٞو
 
ايت ٦ىذ جغاه باعػا   ،ي لٗبت ٦غة ال٣ضمـي الٍغ

 
 مىهىبا

 
ايُا هظا ٖضا  ،٩ٞان ٍع

ت وال٨خمان ،ًٖ مىاهبه ألامىُت مىاهب الجمت ـ٧اهذ هظه ال .و٧ان ؤبغػ ما ًمحزه الؿٍغ

 بهٟٝى خغ٦ت ال
 
 ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـالضاٞ٘ ألا٦ُض ٧ي ًلخد٤ )مدمض( مب٨غا

لبت َالثه ٞ  مىا٢٘ اؾم )خماؽ( الظي ٖك٣ه مىظـي ٧ل الـلحرؾم بسُه الجمُل ٖو

 .وٗىمت ؤْٟاعه

  ،هىصـي مىاظهخه لُـمدمض( ٞ)لـــ و٧ان الٗىاص نٟت ؤؾاؾُت 
 
 نلبا

 
٩ٞان مىاظها

م هضوثه الكضًض واجؼاهه ال٩امل  ٚع
 
ي مسُم ـي ؤخض ؤًام خٓغ الخجى٫ ٞـٞو .ٖىُضا

خُىما قاهضجه صوعٍت عاظلت نٗضث  ،)زاهُىوـ( ٧ان ٣ًب٘ )مدمض( ٞى١ ؾُذ مجزله

  هدىه مه 
٣اوم ،له واٖخ٣الهًٍ ٖلى بهؼاهغ  ٌ ب٩ل قضة ٍو واؾخمغ طل٪ ٞترة مً  ،وهى ًٞغ

زغها لُلت ب٢ط ى  ،وؤل٣ىه مً الؿُذ بلى ألاعى ،ب٩ل ٢ىة ل  ٖ   ً  هؼلىه م  ؤالؼمً ختى 

نلبت مخِىت  تول٨ىه ٖاص بىٟؿُ ،برحـمـها للًغب الـي مغ٦ؼ زاهُىوـ حٗغى ُٞـواخضة ٞ

 .مدُِ بهـتهؼؤ بالجم٘ ال

الخُاة الٗهِبت وه٣ٟاتها  قاونمىاظهــــت ـى مؿاٖــــــضة والضه لـو٢ض صٞٗخه ٚحرجه بل

وطاث ًىم بِىما هى ًاصي ٖمله اهضٞٗذ  ،مجزلهمـي ٦ك٪ مجــــاوع لـى بُ٘ الٟالٞل ٞـبل

ت مً الجىىص صازل ال٨ك٪ مداولت اٖخ٣اله ل٨ىه ؤمؿ٪ ب٩ل ٖىاص بٗمـــىص  ،مجمٖى
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ـــم مً تهضًضه بىيـــــ٘ الي ا٢خُاصه ـولم جٟلر ٧ل مداوالتهم ٞ ،مجاوع  ي ـمؿضؽ ٞـٖلى الٚغ

 .ٚمحن بٗض ؤن ؤزظوا بُا٢خـــه الصسهُــــتغ مٞتر٧ىه  ،عؤؾه

 ألن ًخىلى مدمض مىا٢٘ 
 
وهدُجت جمُـــــؼه  ،ي الٗمل الخغ٧يـٞ مهمت٧ل طل٪ ٧ان صاٞٗا

 مؿاو٫ب٣ىة الخدلُل والخ٨ٟحر الٗم٤ُ وال٨خمان ألا٦ُض ٣ٞض و٢ـــ٘ ٖلُه الازخُاع ل٩ُىن 

 .لجهــــــاػ ألامً )مجض( ٞــــــي مى٣ُـــــــــت زاهُىهــــــــــ مؿاو٫زم  ،ي مسجض الكاٞعيـألامً ٞ

مٗلىماث ٧املت ًٖ ي ظمــ٘ ـي مهمخه هظه ألو٫ مغة وبك٩ل اظتهاصي ٞـو٢ض باصع ٞ

ىاثـال ت ٧اٞت الخدغ٦ــاث والخٟانُل ًٖــها الؿاٖاث الُىا٫ لـ٩ٞان ًغ٢ب ،مؿخَى  مٗٞغ

 للؿىاٖض الـهظه ال
 
ا  مغ٦ٍؼ

 
ىاث باٖخباعها هضٞا وعبما مً زال٫ مٗلىماجه  ،مجاهضةـمؿخَى

ت التي هٟظها مجاهضو ـالجمت ًٖ جل٪ ال مىا٢٘ خضزذ ال٨شحر مً الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ىاث )ٚىف ٠ُُ٢(ـم ٞال٣ؿا  .ي ٢لب ججم٘ مؿخَى

لى بزغ اؾدكهاص ال٣اثض )ًاؾغ الىمغوَي( الظ دمض( همىطط م)لـــ ي ٧ان ًمشل ٖو

ج٣ضم )مدمض( م٘  ،ي مسجض الكاٞعيـالخطخُت والٟضاء ألاو٫، ٞهى مٗلمه وؤؾخاطه ٞ

ت مً )٦خاثب ال٣ؿام( هاخُت بخضي ال ىاثـمجمٖى   ،مؿخَى
 
ت زإعا وهاظمها باألؾلخت الىاٍع

 .ي )ؤبي مٗاط(ـلضماء الكهُض الٛال

 ًٖ الٗمل الضٖىي 
 
٣ٞض الخد٤ مدمض  ،ولم ٨ًً هظا اليكاٍ والٗؼم الخغ٧ي بضًال

 .ألاوكُت ؤلاؾالمُت ٧اٞتوماعؽ مً زاللها  ،مؿلمحن(ـؤلازىان الظماٖت )بغ٦ب 

تراٝ  ،مجاهضًًـمً ال ي ألامل( وجم اٖخ٣ا٫ ٖضصـي )خـا و٢٘ ال٣ه٠ ٞـم  ول ظاء الٖا

ج٣ضًمه بلـى بياٞت  ،ي مى٣ُت زاهُىوــالجهاػ ألامني ٞ مؿاو٫ؤن )مدمض نُام( هى 

ولم ًغه  ،ها ٚاصع )مدمض( البِذـومً لخٓخ ،مٟصستـم٣ترخاث ٖملُت ل٨ٟغة الؿُاعاث ال

 ختى ؾمٗىا بيبإ اؾدكهاصه
 
٣ٞض ٧ان ًدمل الٗخاص والٗؼم ال٩افي لِؿض ٧ل  ،ؤخض مُل٣ا

اء ضزل هدى هضٞه ب٩ل مًاء و٦بًر وبٗض جإ٦ض هبإ اؾدكهاصه جىاٞضث  ،ؤبىاب الٗاَٟت ٍو

  مه الخكىص 
  ،بالكهُض الٛالي ئتهى 

ه
 .١ ُٖٓمغاص  ٢ُم ؾه وؤ
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 ،ي الجىت وؾِ الخىع الٗحنـمىام ٞـي الـي لكهاصجه عؤجه ؤمه ٞـي الُىم الخالـٞو

ؿلم ٖل  .همـى بٌٗ الكباب مً بزىاهه الظًً ط٦غجَو

صاومذ خمامخان بًُاوان ٖلى الى٢ٝى ٖلى نىعة الكهُض  تي ؤًام الٗؼاء الشالزـٞو

و٢ض لٟخذ هظه الٓاهغة ؤهٓاع الجمُ٘ الظًً و٢ٟىا  ..ي ػمً مدضصـبك٩ل ًىمي، ٞو

ما جى٢٘  ،عيمـمدمض( طل٪ الٟتى الىصٌ٘ السلى١ ألال)لـــ ىضهكحن لهظه ال٨غامت الٛالُت م

 .ؤخض ؤن ٩ًىن يمً نٟٝى الٗمل الٗؿ٨غي وظىىص السىض١ ألامامي للمىاظهت

ت لهظا الكاب ال  ًاصون الخدُت الٗؿ٨ٍغ
 
مجاهض الظي عخل ٖلى ـٞى٢ٟىا ظمُٗا

ي ـعخل بٗض ؤن زِ بجهضه ٢هت ُٖاء مى٣ُ٘ الىٓحر ٞ ..ى ل٣اء للا جباع٥ وحٗالىـل بلج  ع  

وبٗض ؤن ؾُغ بضمه ملخمت بُىلُت عاجٗت جغؾم زاللها  ،قتى مجاالث الٗمل ؤلاؾالمي

لخد٩ي ألاظُا٫ مً بٗضه ٢هت  ؛ها هماطط الٟضاثُت ألاولىـوظؿض ُٞ ،٢هت الهغإ ال٣اصم

ى ٖلُحن ـٞضاء وجطخُت ججاوػث خضوص الؼمً وحؿامذ ٞى١ ألاهىاء واعجٟٗذ الغوح بل

ها ال ت ــــــــــــــــــــاملــــــاٖت ٦ـــــــــــــــــــي لخٓت َـم ٞــــــــــــــــــــــــــــــىم ٦ٍغــــــــــــــــي ًـمالث٨ت وحؿخ٣بلها الخىع الٗحن ٞـجٞؼ

 .ًــمُـــالــــــــــــــــــــــهلل عب الٗ

لىو عخم للا قهُضها وؤؾ٨ىه الٟغص  ؽ ألٖا
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 الؿّٗس مجٗن إبطاِٗي أمحس ٔازٙ )أبٕ إبطاِٗـي(

ى ظىاعه ـوبل ،ماهغ )ظمُل واصي(ـجىُل٤ الؿُاعة ال٣ؿامُت ٣ًىصها الؿاث٤ ال

 .مجاهض )ؤخمض اههُى(ـي السل٠ الـٞو ،مجاهض ال٣ؿامي )ٖماص ٣ٖل(ـال

اح الهباح ألاولى حٗب٤ ال كغاث الؿُاعاث تهاظغ هدى الكما٫ ،م٩انـٍع  ًٖ  ؛ٖو
 
بدشا

مؿحرة جإ٦ُضه ـحهمـ الؿاث٤ ٢اثض ال ،الغػ١

ى السِ ـمغؾىمت باالهُال١ بلـالللسُت 

مضًىت ٚؼة بٗض ازترا١ ـي لـالكغ٢

٤ ًمغ ٞجغ  ،الصجاُٖت لى هظا الٍُغ ٖو

ت لل٣ُام  ٧ل ًىم ظُب صوعٍت ٖؿ٨ٍغ

جىُل٤ زلٟه  ،بإٖما٫ الخغاؾت الُىمُت

زم جخجاوػ الجُب  ،ؾُاعة البُجى

الٗؿ٨غي وجىُل٤ الخمم ال٣ؿامُت مً 

ض مجاهـها الـبىض٢ُت ٦القى٩ٝى ًدخًى

ًخىلى  M16وبىض٢ُت  ،)ٖماص ٣ٖل(

وال٣اثض ، مجاهض )ؤخمض اههُى(ـال ههاـجىظُ

٤ السُت الـال  .مىاؾبتـماهغ ًخدغ٥ ٞو

جهِب  وها هي ػزاث الغنام الهضاع ،في السل٠ ًترهذ الههُىويوها هى الجىضي 

 .مجاوع له حهىي ـوالًابِ ال ،الههُىهُتؾاث٤ الضوعٍت 

ىُل٤ الؿاث٤ ال باعاث الخماهغ هدى ـٍو  ظمُ٘هىئت جىُلــــــ٤ مً ـمضًىت ٚؼة ٖو

، جاهضةمـوعٍاح ٧اهىن ألاو٫ الباعصة جلٟذ الىظــــــىه ال ،مجاهضًــــــً هدى بًٗهــــم البٌٗـال
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وبٗض ؤ٢ل مً ؾاٖت جخىاجغ ألاهباء بم٣خل الجىــــىص الشالزـــت الظًً اؾخ٣لىا الجُب 

 .الٗؿ٨غي 

ىىعي باججاه ٞهظا الخدى٫ ال ،لتي ؤ٢ًذ مًاظ٘ الههاًىتض الجمُ٘ بهظه ألاهباء اٗ  ؾه 

ٞها هي ال٨خاثب جدبلىع لدك٩ل ٢ىة  ،٦خاثب ال٣ؿام ٧ان هظًغ قام الٗمل الٗؿ٨غي مً

ٌه  ت ال  زُىاتها الخهُٗضًت بٗض هظه  )بؾغاثُل(وعبما لظل٪ حعجلذ  ،هان بهاـؿخٖؿ٨ٍغ

 وحؿٗماثت وازىحن وحؿٗحني الؿاب٘ مً صٌؿمبر مً الٗام ؤل٠ ـالٗملُت التي و٢ٗذ ٞ

 
 
ت  وبٗض هظا الٗمل الجهاصي الىىعي الظي هؼ   ،مُالصًا  الههُىهُتؤع٧ان ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ

 في الشالض ٖكغ مً صٌؿمبر ..صٞٗها بٗض ؤًام
 
بلى اجساط ٢غاع ؤلابٗاص الجماعي  ..وجدضًضا

ىانغها وؤههاعها م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـل٩ىاصع خغ٦ت ال  .ؾالميوالجهاص ؤلا  ٖو

ت التي جدغ٦ذ لهظا ـٞهى ٢اثض ال ،٧ان ظمُل واصي ؤ٦ثر الؿٗضاء بهظا ؤلاهجاػ مجمٖى

٣ٞض جم ازخُاعه  ،وهى الظي ًبضؤ آلان مؿحرة ظضًضة لل٨خاثب ال٣ؿامُت ،الٗمل الغاج٘

 ل
 
اث الـ٢اثضا بٗض ؤن عخل الكهُض ًاؾغ  ،ي ٢ُإ ٚؼةـمُاعصًً ال٣ؿامُت ٞـمجمٖى

 ،ي الىالء وؤلازالم والجهاص والٟضاثُتـي ُٞه )ظمُل( ال٣ضوة ٞالىمغوَي الظي ٧ان ًغ 

وال ًمل٪ ظمُل ؤمام  ،مٗلم وألاؾخاطـمجاهض )ًديى الؿىىاع( الـال ال٣اثض يـ٦ما ٧ان ًغي ٞ

 ـهظا الٟخذ ال
 

 هلل عب الٗال غ  ًس    ؤن  مبحن بال
 
وهى  ،ًدمضه ٖلى ُٖٓم ٦غمه ،حنـمـؾاظضا

 ب   ذ  ُ  م  ا ع  م  و  } ٢ىله حٗالى: ًغصص
 
 و   ذ  ُ  م  ع   ط

 
 .{ىم  ع   للا   ً  ٨  ل

 ي خه ـهظه اللُلت ٖٞاف ظمُل 
ه
ؤوٛام ػزاث  مىخٗل مًـالو٢لبه  ،م )ظمُل(ل

مجاهضًً ـى للا حٗالـــــى ؤن ًدٟٔ الـهل بلـػا٫ ًبخ وما ،الغنام ًجىب به ٧ل ألاعظاء

 ـزانت ٞو
ه
 .غى ٖلى مضًىت ٚؼة بإ٦ملهاي ْل مى٘ الخجى٫ الظي ٞ

 . مضًىت الٟضاء التي .)ظمُل( بساَغه بلى زاهُىوـًغخل 
 
وهىا٥ اججه بلى  ،هاـخب  ؤ

ب( الخمؿاوي ال هىا٥  ،مسجضه الخبِب )ٖباص الغخمً(ـمجاوع لـمى٣ُت )مشلض الٖغ

 مً الـخُض طا١ الُ
 
ى ـمسجض الخبِب بلـَاٝ بالو . .ىاظهاث الٟضاثُت الٗاعمتـمـهىص ؤنىاٞا

مىص وها هى مسجض  ،. ٦م ٌكٗغ باالهخماء.مدغابـى الـه بلظ  جى  ،٢لبه وج٣ٟض ٧ل ظضاع ٖو
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 ،خُض حٗلم ؤبجضًاث الٗمل ؤلاؾالمي ،)ؤلامام الكاٞعي( الظي صعظذ ُٞه زُىاجه ألاولى

 ـؤلازىان الظماٖت )آلان.. جظ٦غ ًىم اخخًيخه  وها هى ًىُل٤
 
مؿلمحن( ختى ٚضا ه٣ُبا

ت مً ألاؾغ ؤلازىاهُت هىا٥ ل الٟسغ ؤؾخاطه )ًديى الؿىىاع( وجظ٦غ ب٩ ،ٌكٝغ ٖلى مجمٖى

ديى ًجغي ازخباعاث ؤمىُت لصسهُــــــت  ،""ؤبى ببغاهُم خُض م٨ض ما ٣ًغب الكهغ ٍو

ي خغ٦ت ـى ظهاػ ألامً والضٖــــىة )مجض( ٞـه بزغ طل٪ بلويم   ،هاـ)ظمُل( ختى هجر ُٞ

 .مباع٦تـو٧ان طل٪ ٢بل اهُال١ الاهخٟايت ال ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـال

 (ظمُل)والتي ٧ان  ،)ال٨خلت ؤلاؾالمُت( ها قبابه ـلهُب   ٍىم اهُل٣ذ الاهخٟايت وؤجج  و 

ىمها  ،ي ٧لُت ؤنى٫ الضًًـخُض ٧ان ًضعؽ ٞ ،ي )الجامٗت ؤلاؾالمُت(ـؤخض ؤبىائها ٞ ٍو

دت مً ى الكىإع ـمجاهض )ًديى الؿىىاع( بالسغوط بلـال ال٣اثض ظاءجه حٗلُماث نٍغ

اعاث وجىُٓم الوبقٗا٫   .ي مى٣ُخهـمٓاهغاث وعظم الدجاعة وبصاعة الٟٗالُاث ٞـؤلَا

مباصعة واليكاٍ والؿب٤ ختى ٢ضمذ ٢ىاث ـواؾخمغ ظمُل بهظا الدجم مً ال

ش  ،ي مُل٘ الاهخٟايتـى مجزله ٞـالاخخال٫ بل م٘  ٣لاٖخه خُض  م18/1/1988و٧ان طل٪ بخاٍع

 ٞو  تي السجً ؾخـوم٨ض ٞ ،ق٣ُ٣ه ألانٛغ )ػهضي(
 
 ،ي جد٤ُ٣ مخىانلـزالزحن ًىما

 .ي جل٪ الٟترةـو٧اهذ هظه مً ؤَى٫ ٞتراث الخد٤ُ٣ الٟٗلُت ٞ

ؤزىاء مىاظهاث ل٣ىاث ي ـ٣ٞل اٖخه  ،وبٗض ؤ٢ل مً قهغ مً زغوظه مً السجً

ــــــت ها٫ الخ٨م ألا٢ص ى ٖلى عظم الدجاعةـالاخخال٫، ٞو خُض خ٨م  ،ي مد٨مت ٖؿ٨ٍغ

 وهه٠ الٗا
 
ىن ـو٢ض جم بٖالن اؾمه ٞ ،مبالسجـــــً ٖاما ي ـٞو الههُىويي ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ

ت   ،الصخ٠ الٗبًر
 
ه ) ألامغ   ع  ض  ن  خُض ؤ مغصزاي( ال٣اثــــــض  بسخ٤بالخ٨م ألاو٫ مً هٖى

 .الٗؿ٨ـــــغي للمى٣ُـــــت الجىىبُــــت خُنهـــــا

مً و٦م ٖاهىا  ،ى سجً الى٣ب الظي اٞخخده وبزىاههـ( بلوعخل )ؤبى ببغاهُم

 .م٣ىماث البضاثُتـمٗاملت الؿِئت والـي الكمـ الالهبت والـمىاظهت مك٣اث الخُاة ٞ
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ُم٘ زانت  ،٧اهذ جمط ي الخُاة هىا٥ بدشا٢ل هُت ـاوٗضام وظىص بغامج ز٣اُٞت وجٞغ

ه مً زُام الى٣ب بلـٞ ش ؤلاٞغاط بطا ب٣ىاث الجِل جىتٖز ى ـي جل٪ الٟترة، وم٘ ا٢تراب جاٍع

ش  ،ي )ؾغاًا ٚؼة(ـ٤ُ٣ ٞمؿلض الخد خُض جىظه يغبت ٦بحرة لخغ٦ت خماؽ بخاٍع

 .ى الجهاػ ألامني لخغ٦ت خماؽ )مجض(ـى )ظمُل( تهمت الاهخماء بلـوجىظه بل ،م15/5/1989

سىى هىا٥ ملخمت ظضًضة مً هٕى ظضًض  ـًغؾم ُٞ ،ٍو
 
ها )ؤبى ببغاهُم( همىطظا

 للمجاهض ال
 
ٌ ٦ك٠ ؤؾغاع ٢لبهـعاجٗا  ،مجاهضًًـعؤٞت بةزىاهه ال مؿلم الظي ًٞغ

خىانل ب٣اء ظمُل ٞ  .م1990 لٗام ي السجً ختى قهغ ؤٚؿُــٍو

ي السجً ب٩ل مً ـمٗخ٣ل حٛحرث بٗض ججغبت الخد٤ُ٣ والخ٣اثه ٞـي الـول٨ً خُاجه ٞ

ديى الؿىىاع وعوحي  ،)نالح شخاصة ٍو

و٢ضوم ٖضص ٦بحر مً بزىاهه  ،مكخهى(

  ،مجاهضًًـال
ه
 ى مه ـ٣ل بلزم ه

 
لى٣ب ل )اٗخ٣

وال  ،الصخغاوي( خُض بضؤث الخُاة جيخٓم

ٌكٗغ )ظمُل( بالٛغبت بىظىص هظا الٗضص 

و٢ض ٖمل زال٫ جل٪  ،ال٨بحر مً بزىاهه

ي ظهاػ ألامً السام  لخغ٦ت ـالٟترة ٞ

خُض بضؤ ًماعؽ  ،مٗخ٣لـ)خماؽ( بال

ي الغنض مً ؤظل ـٖمله ب٩ل ص٢ت وؤماهت ٞ

ظ٦غ الؿاٖاث  ،مؿلمـخماًت اله٠ ال ٍو

لت التي ظلؿها بلى ظىاع الًىء الٍُى

 ؛الساٞذ وهى ٌسجل ٦غاؾاث الٗمل ألامني

  .مامىت مً ججاعب الٗمل الؿاب٤ـ٧ي حؿخُٟض ال٣اٞلت ال
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ما ٧اص ًسغط )ظمُـــــــل( مً السجً ختى ٖاوصث ٢ىاث الاخخال٫ اٖخ٣اله ؤزىاء 

 بالسجً ٖلُه د٨م وٍه  ،)ٞجمُـــــل( ال ًسً٘ للخهاع ،ازترا٢ه هٓام مى٘ الخجى٫ 
 
مجضصا

غامت مالُت ٢ضعهــــــا ؤلـــــــــ٠ ق٩ُل ،ؾخت قهىع   .ٚو

خ٣ا٫ ٦ما ٖضصث له والضجه الهجغاث  ص )ؤبى ببغاهُم( مغاث اٖخ٣الــــه وؤًام الٖا ٖض 

ت )بِذ ـالٟلؿُُيُت، خُض هاظغ والضه )ببغاهُم واصي( م٘ ظمٕى ال ً مً ٢ٍغ مهاظٍغ

ها ـوخُى ،مٟٓـــــــغةـي اهخٓاع الٗىصة الـئحن ٞي )مسُم زاهُىوـ( لالظـوؤ٢ام ٞ ،صعاؽ(

 ٞ (ببغاهُم واصي)ي طهً ـججضصث آالم الهجغاث ٞ
 
ي ـوهى ٌكاهـــــــض ٢ُإ ٚؼة ًنهاع ٞــــــىعا

  وؾخحن تي الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وؾـــــبٗـؤًضي ٢ـــىاث الاخخال٫ ٞ
 
٧ان ٖام الى٨بت  ،مُالصًا

 .ي ٧ل م٨ــــانـمُاعصة ٞـالٟلؿُُيُت ال ي بٓالله الضا٦ىت ٖلى الخُاةل٣  ًه 

ىت ٦ما ؤهبإه ؤهلهـٞ   ..ي هظه ألاظىاء الخٍؼ
 
ي الؿاب٘ ٖكغ مً ـٞ ..ى الضهُاـبل م  ض  ٢

  وؾخحن تصٌؿمبر مً الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وؾبٗ
 
اف زال٫ طل٪ )ظمُل( خُاة  ،مُالصًا ٖو

 ؤَل٣ىا ٖلُه اؾمي الظي ـى ال٩ىر الهُٟدـخُض لجإ بل ،َبُُٗت ٦باقي ؤَٟا٫ ٞلؿُحن

٤ الٗلم ،مضعؾت  .وهىا٥ وانل ق٤ ٍَغ

ٞإج٣ً ؤٖما٫ البىاء زانت الُىباع  ،و٩٦ل ؤبىاء ٞلؿُحن البض ؤن ٌؿاٖض ؤهل بِخـه

 .له في جدمل جبٗاث الخُاة الش٣ُلتلِؿاٖض ؤه ؛ي بظاػاجه الهُُٟتـوبضؤ ٌٗمل ٞ

الهٗبت زل٠  وهظه الخجاعب ،مجاهضةـ٧ل هظه الخُاة الخاٞلت بال٨ض والهبر وال

مٗضن الىِٟـ لجمُل واصي ناخب الاهخماء الخضًضي ـؤْهغث ال ..ؤؾال٥ الى٣ب الشاثغ

بل ػاصجه  ،ي ًٖضهـٞ ٞلم ج٨ً ألاًام ال٣اؾُت واللُالي الخال٨ت جٟذ   ،والخطخُت الىاز٣ت

 ومًاء  ل
 
ؼما مإهِىت ٖو  َو

 
تـ٢ىة وبإؾا ٤ الخ٤ وال٣ىة والخٍغ وازخاع طاث  ،مىانلت ٍَغ

ا٫ ٞ ،الكى٦ت  ٗ  .ي مى٣ُت زاهُىوــي جإؾِـ ٦خاثب ال٣ؿام ٞـٞؿاهم بك٩ل ٞ

ب  واهُل٤ ًاصي صوعه الُلُعي الجهاصي مً زال٫ بٖضاص وججهحز وقغاء وجضٍع

اصي ختى ظاء ٢ضع للا ًغؾم للمه  ،ال٩ىاصع الٟاٖلت   واؾخمغ ًاصي هظا الضوع الٍغ
 
 خىز

 
 ب هــىعا



 

 
148 

 

 
 
  ،وهاعا

 
 مخمُـــــؼا

 
 وصعبا

 
 ظضًضا

 
 ،للُلُٗت الٟظة مً ال٨خاثب ال٣ؿامُت وعظالها ألاواثل مؿل٩ا

 ،وجم ٦ك٠ شسهِخه لخاظغ ألاؾلخت ،وطل٪ خحن مداولخه قغاء ؾالح ل٨خاثب ال٣ؿام

 
 
  ،ومً ًىمها ٚضا )ظمُل( مُاعصا

 
و٧ان ٖلُه  ، ٣ًىم بدؿلُم هٟؿه ل٣ىاث الاخخال٫و٢غع ؤال

 ؤن ًسىى مغخلت الخدضي ب٩ل الٗؼم والبظ٫ وال
 
 .مًاءـبطا

 ٖلى عظل ٖغ٦خه ألاًام وزل٣ذ مىه هظه الصسهُت 
 
لم ٨ًً هظا الُٗاء ظضًضا

ًىم ؤٖلً  (ظمُل)و٧ان  ،. ٞساى الٛماع ب٩ل ٖؼم وزباث.مخ٣ضمتـال٣ُاصًت الهابغة ال

ي ـم٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ٞـالجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت ال مؿاو٫مغخلت ـ٢بىله صزى٫ ال

 .مى٣ُت زاهُىوـ

مما  ،ٚغؾها مغخلت زباث جل٪ الىبخت التي جم  ـي جل٪ الـ)ؤبي ببغاهُم( ألاو٫ ٞ ٧ان هم  

 الجىاحؤو ًصخى بال وجغاوصه ؤخالمه ببىاء  (ظمُل)ٞال ًىام  ،زل٤ الخغم ال٩امل والالػم

 ما ػالذي جل٪ ألازىاء ٢اٖضة الٗمل ـو٢ض ٧اهذ ٞ ،الٗؿ٨غي واؾخ٣غاع ٢اٖضة الٗمل

اعصوا ال ،ىا ؤعواخهم ٖلى ؤ٦ٟهممدضوصة بٗضص يئُل ممً خمل ، ي ٧ل م٩انـمىث ٞـَو

 .ختى الخ٣ىه في ٣ٖغ صاعه

صج٘ـٞ (ظمُل)ٞتري  ٣ُم َو ىٟظ ٍو غا٢ب ٍو  ،ي ٧ل م٩ان ًسُِ للٗمل الٗؿ٨غي ٍو

ٞال عجب خحن  ،م٣ٟىصـمجض الـو٧ل ظىاعخه جخدٟؼ مً ؤظل البىاء الكامش للٗؼ الخلُض وال

ٞ 
 
 مخ٣ضما

 
 وظىضًا

 
ي ٚغب زاهُىوـ والتي ـٖملُت ٢خل جاظغي السًغواث ٞي ـجغاه مكاع٧ا

ي بَـــــال١ الغنام ٖلى صوعٍاث ـٞو ،هٟظتها ٦خاثب ال٣ؿام باالقــترا٥ م٘ )ن٣ىع ٞخذ(

ت ٢غب )ال٣غاعة( مغجُــً مخخالُخحن  .ٖؿ٨ــــٍغ

خ٣ضم م٘ بزىاهه ٞ مً ز٠ُ  ًخم٨ىىن  ،ي ؾُاعة جدمـــــل لىخت حسجُل نٟــغاءـٍو

ضه مً ؾالخه وبُا٢خه الصسهُت اوي( وججٍغ خم َٗىه ٞ ،الجىضي )ؤلىن ٦ٞغ ي ع٢بخه ـٍو

 .ضًىت ٚؼةـمـوجغ٦ه ٢غب شجغة ٖلى السِ الكغقي ل
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ٝ ظمُل ٖلى الخسُُِ الض٤ُ٢ كغ  ٌه  ..ي ٖملُت )ظاوي َا٫( الغاجٗت الكهحرةـٞو

ولم ٨ًً  ،مهاعةـض٢ت والوال٩امل ٧ي جخم هظه الٗملُت بالك٩ل ألاًٞل مً خُض ال٣ىة وال

٨ٟغ الظي ـــمـمخىانل والخغم الضاثم وال٣ٗل الـال سٟى ٖلى ؤبىاء الضعب هظا الجهضه ً  

 ـول ،(ظمُل)ًخمخ٘ به 
ه
ا ٢ ل٣ى للا جباع٥ وحٗالى ٧ان ؤن ً   ع للكهُض ال٣اثض )ؤبي مٗاط( ؤن  ض   م 

 ل٨خاثب ال٣ؿام ٞ
 
و٦م خؼن ظمُل  ،ةي ٢ُإ ٚؼ ـو٢٘ الازخُاع ٖلى )ظمُل( ل٩ُىن ٢اثضا

٤ُ الضعب )ًاؾغ الىمغوَي( )ؤبي مٗاط( بزالم وب٣ي َىا٫ و٢خه ال ًظ٦غ ؾىي  ،لٟغا١ ٞع

اٖ ثهووال  ًه  خه،َو ضٖى للا ؤن  ، وها هى ظمُل ًيخ٣ل لٍو
 
مضًىت ٚؼة لُخمشل ـلخ٣ه به قهُضا

 ـال٣اثض ال
 
  ،مُضاوي الٟظ

 
 خ٣ُ٣ُت بحن قبان ال ًمل٩ىن بال ٖخاصا

 
ضًغ خغبا ٌٗاٌل الخضر ٍو

 و 
 
 مدضوصا

 
 ..ظِل  مجهؼ  بك٩ل ٧املبحن بؿُُا

 
 
)ٖماص ٣ٖل(  وها هى ظِل الٟغؾان ال٣ؿامُحن ًؼصاص نالبت ب٣ضوم الجىضي الٟظ

 جدذ ٢ُاصة )ظمُل واصي(
 
وها هم ًىٟظون ٖملُت  ،مً مى٣ُت السلُل ل٩ُىن ظىضًا

ُت للٗمل الٗؿ٨غي ٞـت الغاجٗت ٞالصجاُٖ  ..ي ٖهض )ظمُل واصي(ـي ه٣لت هٖى

 خحن ً
 
ُت ٞ يخ٣ل٧ان ُٖاء للا ُٖٓما ي الٗخاص ـالٗمل الٗؿ٨غي هظه الى٣لت الىٖى

ُت الٗملُاث ٞـوالٗضة ٞو  ـي هٖى
 
وعبما ٧ان  ،ػمام الٗمل (ظمُل)ى ُٞه ي و٢ذ ٢هحر جىل

 مً ال٨غامت لهظا الغظل الظي ؤُٖ
 
 ًٖ طاجه  ،ى صمه هللطل٪ ظؼءا

 
ولم ٌؿإ٫ ًىما

 لل٣اء للا جباع٥  ،وشسهه
 
٤ طاث الكى٦ت ًدتر١ قى٢ا  بٍُغ

 
 مخمؿ٩ا

 
وب٣ي مغابُا

غي ؤن ٧ل ما ٌٗمل ،وحٗالى ٩ٞان  ،بهما هى مهغ بؿُِ لجىت ٖغيها الؿماواث وألاعى هٍو

 باللُل
 
 عاهبا

 
 بالى ،خ٣ا

 
 هلل جباع٥ وحٗالى ،هاعـٞاعؾا

 
لت مخهجضا  ،٠٣ً الؿاٖاث الٍُى

٤ُ والؿضاص بإنٍخًٕغ بلُه و ًضٖىه  وؤن ًد٤٣ ٖلى ًضًه الٟالح  ،٨ًخب له الخٞى

 ٞ ،والىهغ
 
 .ي نٟٝى السالضًًـوؤن ٣ًبله قهُضا

٤ الخ٤ ـ٧ان للا ٌؿم٘ صٖاء ٖبضه الظي ما ج٩اؾل ؤو تهاون ؤو جغاظ٘ ٞ ي ٍَغ

ب ) الجهاص..و  ٞاٖخظع ًٖ  ،ؤبى ببغاهُم( بهظه ألاماهت الش٣ُلت والتر٦ت الُٗٓمتلم ٨ًً ًٚغ

اص  ،مُاعصي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿامـمُضاوي لـي ؤصاء صوع ال٣اثض الـاؾخمغاعه ٞ ٖو
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 بل
 
ٗا ٣ًىص خملت ظضًضة مً الٗمل الٗؿ٨غي  ،ي زاهُىوــى خًىه الضافئ ٞـؾَغ

ً مً ًىهُى ي الؿاب٘ والٗـٞو ،ال٣ؿامي   م ؤل٠ وحؿٗماثت وزالزت وحؿٗحنلٗاكٍغ
 
 مُالصًا

ُت ض  ٗ  ٌه  (ظمُل)٧ان  ت هٖى ( 7مسخاعة ع٢م )ـخُض جدغ٦ذ الىخضة ال ،الٗضة لٗملُت ٖؿ٨ٍغ

ت ـ، خُض اه٣ؿمذ ال(ظمُل واصي)التي ٣ًىصها  ى مى٣ُــــت ـواججها بل ،٢ؿمحنبلـى مجمٖى

ىاثـو٢غب ظضاع ال ،صًغ البلر مـــــً الٛغب والكــــغ١  ت ج٣ــىم  مؿخَى خُـــــض صوعٍاث ٖؿ٨ٍغ

مجاهضًً ب٣ُــــــاصة ـوخضر هىا٥ اقدبا٥ ٦بحر اؾخمـــــغ ؤ٦ثر مً ؾاٖــــت بحن ال ،بالخغاؾت

وباؾخمغاع الاقدبا٥  ،الههُىهُتمجاهض الٗمال١ )ظمُل( وبُـــــــً ظىىص الضوعٍاث ـال

٤ لالوسخـــابـٞمجاهضون ـوجٟغ١ ال ،ج٣اَـــغث ٢ىاث الاخخــــال٫ مً ٧ل م٩ان  .ي ؤ٦ثر مً ٍَغ

ً هظا ال ؿاء الىــــضي خحن ج٣ضم )ظمُل( بؿُاعجه ٢غب )ال٣غاعة( ـمـو٧اهذ الؿماء جتًز

٤ الٗىصةـٞ ت مه  ،ي ٍَغ َلب مىه الًابــــــِ بُا٢ــــت  ..ئتٟاظ  خُض ؤو٢ٟخه صوعٍت ٖؿ٨ٍغ

خــــــه غ   ،خىاو٫ ظمُل مؿضؾه الصسص ي، ٞهٍى زالر عناناث ؤعصجه ي عؤؽ الًابِ ـٙ ٞٞو

 
 
 ٩ٞاهذ بمشابتٞإنابىه بىابل مً بىاص٢هم الغقاقت  ،ولم ًمهله ظىىص الضوعٍت ،٢خُال

غ الٗحن ،بٟاٙع الهبر لِؿخ٣غ هاصت الىٟـ (ظمُل)ظىاػ الؿٟغ الظي اهخٓغه   .٢ٍغ

٧اهذ الخىع الٗحن  ،م٣ضؽ ٞإبضٕـوؤجم  الىاظب ال ،٣ٞض ؤصي الغؾالت ٞإخؿً

ل الظي ؤل٣ى الضهُا ًٖ ٧اهله وؾُغ ملخمت السلىص، ٞما ؤعهبخه حؿخٗض الؾخ٣با٫ البُ

  ٟ كاث الالخها١ بإصًم ألاعى وجس  وخ   ،٠ مً ٧ل ألاخما٫ٖع
 

الىاخض  السُــــى للـــــه ض

٘ الغاًت ٖالُت بل ،ال٣هاع  .ى ٖىان الؿمـــاء وؤصي ألاماهــت ٖلى زُـــغ وظـــهـبٗض ؤن ٞع

اع السبر ٞ   ،عنانه الهضاع اثه ٨م ػز  خ  الظي ؤَغب ي  ـالٟخ   ،ي ؤظىاء زاهُىوــَو
 
٤ وخل

 لل٨غامتـى ل٨م ٞـوبى ،ي ًٞاث٨مـٞ
 
 للٗؼة وعمؼا

 
، ٢ض اؾخعجل الغخُل ،ي ٧ل مى٢٘ قٗاعا

  ،بل يضه ،وػزاث الغنام التي اهُل٣ذ لم ج٨ً ناصعة ٖىه
ه
ه مً وخل ألاعى ى٣ظ  ج

 ٌٛغؽ ٢ضمُه ـجغؾمه بحن الؿماء وألاعى ٞ ..ى ٖىان الؿماءـجدمله بلو 
 
ي ألاطهان ٖمال٢ا

 ..والخ٤ وهج ُٖيُه والىعٕ صًضهه ،وعؤؾه ًالمـ الؿماء ،ي ألاعىـٞ
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ه
ذ ألا٦ ذ الضمٕى وجًٖغ  طٞع

 
جضٖى للكهُض الظي لً  ،ى للا جباع٥ وحٗالىـبل ٠

ٞالصجاٖت  ،ٖلُه. والجمُ٘ ًخمخم بهٟاث الكهُض التي ٖهضوها .مٟٛغةـًيؿىه بالغخمت وال

 ًىم  ..والُٟىت والظ٧اء والخسُُِ الجُض مىهجه ،وؤلا٢ضام قٗاعه ،لمهٗ  م  
 
جظ٦غوا ظمُٗا

ٗخ٣ض ال٨شحرون ؤن ال ٖال٢ت له بص يء ،٧ان ًجىب قىإع زاهُىوـ ختى ج٨كٟذ  ..َو

  .ي زاهُىوــألاًام ؤهه مؿاو٫ ألامً ٞ
غص   (ظمُل)ي ٖؼاث٪ ًا ـمً ؾُإحي ٞ :ص الجمُ٘. ٍو

 لغوخ٪ الًُل٤ 
 
ت بظالال  جخ٣ضم لخل٣ي  ،م٣ضامتـل٪ ػزاث الخدُت الٗؿ٨ٍغ

 
٦ما ٦ىذ صوما

ت )ألبي مٗاط وهكام  الخدُت الٗؿ٨ٍغ

ٖامغ( والكهضاء الظًً ؾب٣ى٥ 

ممهىع بالضم ـٖلى هظا الضعب ال

 .؟!مؿ٪ـمٗب٤ بغاثدت الـال

ًه   ولم 
 
الم  ٠  س  الههُىويؤلٖا

ٞغخخه باؾدكهاص الججرا٫ 

ي صخُٟت ـٞ مُاعص ألا٦بر ـوال

ضة .مٗاٍع٠ . و٢ض ٖبرث ظٍغ

ٗىث ؤخغهىث( ًٖ ؾٗاصتها )ًضٌ

ي ـو٠٢ قال٫ الضم ٞب٣ىلها "

 .."ى٣ُت الجىىبُتمـال

ؤما ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً 

ظمُل )ال٣ؿام ٣ٞض وٗذ ٢اثضها 

مسخاعة ع٢م ـ٢اثض الىخضة ال (واصي

 ،ي زاهُىوـ ؤ٢ُم ؾغاص١ الٗؼاءـٞو ،(7)

  ً  غه ولم 
  (ظمُل)خخال٫ التي ؤناب منها طل٪ ل٣ىاث الا  ١ 

 
 ُٖٓما

 
ٞضاهمذ مى٢٘  ،م٣خال

ت ل٣ىاث الاخخال٫ ـوعٚم طل٪ ل ..الٗؼاء ؤ٦ثر مً مغة وهضمخه ما ؤطهذ ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ
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٘  ،مغ٦ؼـى الـوخًغ آ٫ الكهُض بل ،باؾخالم ظشمان الكهُض ى ـالجىض ؤؾلختهم بل ٧لٞع

وقٗإ هىع وظهه  ..رابتجدذ ال (ظمُل)ظشمان  ي ع  و وه . .ىـمسجـجدُت للكهُض ال ؛ؤٖلى

 
 
  ،مٗخضون ـر به الالىهاط ًط يء ٖخمت اللُل الظي حؿت

 
ول٨ً الكهُض ؤخا٫ لُلهم جهاعا

 ًىم ج٩ىمذ ظىىص صوعٍت  ،بكٗإ الكهاصة الؿاَ٘ مً وظهه الىياء
 
وؤخا٫ جهاعهم لُال

اوي ،الصجاُٖت ٢خلى ىم ًَٗ ٦ٞغ ي ـؾدكهاص ٞي مى٢ٗت الا ـٞو ،ي مى٢ٗت ظني َا٫ـٞو ،ٍو

 .صًغ البلر

٤ ال الٗٓماءه٨ظا ًغؾم " ٤ الٗىصةـٍَغ مهضون ٍَغ ٍجٗلىن مً و  ،مجض ٍو

 جغج٣ي ألامت مً زالله لخهل بل
 
ُ٘ـى الٗلى الؿام٤ والـظماظمهم ؾلما ه٨ظا  ..مجض الٞغ

 
 
  ،م )ظمُل( الغاًتحؿل

 
ؼة ..مهاوه٨ظا ؾل ى ـض بلٗ  .. ها هى ًىٓغ ًٖ به .زٟا٢ـت ٖالُـت ٍٖؼ

ٛمٌ ُٖيُه .مٗهىصةـابدؿامخه الهاصثت الب)ظمُل(  ئه ىم  وٍه  ،ها ظؼء مىهـالغاًت التي ُٞ . َو

متـًٟهمه ٧ل مً خ٤٣ الىهغ ٞ ..ي عض ى وابدؿامـٞ . ؤٚمٌ ظمُل ُٖيُه .ي ػمً الهٍؼ

 ".وهام

  



 

 
153 

 

 

 الؿّٗس عبس الطمحَ حمىس عبس الطمحَ محساُ )أبٕ أمحـس(
ً ـٞ ي نباح ًىم السمِـ الغاب٘ والٗكٍغ

مً قهغ ٞبراًغ مً الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت 

، وؤعبٗت وحؿٗحن 
 
والظي ًهاصٝ مُالصًا

مباع٥ ج٣ضمذ ـمىخهــــ٠ مً قهغ عمًان الـال

ت  الغاظلــت  الههُىهُتال٣ـــىاث الٗؿ٨ٍغ

ـــــت ـويمى ،مدمىلتـوال ها ؾُاعة ٖؿ٨ٍغ

 
ه
آهظا٥  الههُىويعثِـ ألاع٧ان  ل  ٣  مهٟدــــــت ج

م٣ضؾت ٦إهما ـمضًىت الـعا٥( باججاه الا)ؤحهىص ب

ت )ؤبي   وجتربو ب٣ٍغ
 
 ظضًــــضا

 
جبػي اخخالال

ً  ،صٌـ( ُٞما ؤٞغاص مً هظه ال٣ىاث مخى٨ٍغ

  بؼ  
مىــــــاػ٫ ـــــل ًٖ الٖىن الخٟخُـعظا٫ بلضًــــــت ًض   ي 

 .ــت للؿ٣ـــــــٍىمىاػ٫ آلاًلــــصون جغزُو والم٣امت ـال

 بٗىاًت ٞاث٣تي٧ان ٧ل قـــــــ
 
 مسُُا

 
ت  ،ء ًبضو مغجبا  الههُىهُتٞالكب٨ت الٗؿ٨ٍغ

 .جخدغ٥ بٗىاًت ٦ما ًبضو باججاه نُــــــــض زمحن

م٣هىص مداولحن الضزى٫ بلُه بك٩ل ؾهل ـمى٢٘ الـمً ال ج٣ضم ٖما٫ البلضًت

الىاع مً ؾالخه  بةَال١ُٞما باصع )ٖبض الغخمً خمضان( الٗؿ٨غي الٟظ  ،مِؿىع ما٦غ

مىاظهت ـي زىض١ الـه ٦ٞما باصع للضٞإ ق٣ُ٣ه  ،ما٦غةـالغقاف بٗض ؤن ٦ك٠ اللٗبت ال

ً ٖلى ـوؤظبرث ؤؾلختهم الغقاقت الجىىص ال ،مجاهض ألاؾحر )ٖلي الٗامىصي(ـال مخى٨ٍغ

 والغخُل بٗض ؤن ٦ك٠ للا
 
ت ـال ُٞما عج   ، م٨غهمالاعجضاص ٞىعا ؼاث ٖؿ٨ٍغ م٩ان بخٍٗؼ

 ،مخ٩اٞئت ال٣ىي  ٚحره  لخبضؤ خغب   ،م٨شٟت مً ظِل الاخخال٫ حؿاهضهم َاثغجان ٖمىصًخان

مت ونالبت ،ي الهضوع ـًمان ًخجلى ٞول٨ىه ؤلا  مغء ٧الُىص ـٞةطا ال ـُٞمؤل الىٟـ ٍٖؼ
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انحر   ،الكامش ال تهؼه ألٖا
 
٣خدم الؿضوص ،مدً والكضاثضـشيُه الوال ج  ،ًجابه الجُىف ٍو

إطن   ً   ن  ب  } ، ٢ا٫ حٗالى:للا ٖلى ًضًه بالىهغ والخم٨حنٍو
ه
 م   ً  ٨

 ى 
ه
 ٖ   م  ٨

 
 ٌ   ون  غه اب  ن   ون  غه ك

 
ىا به ل  ٛ

 م  
 
  ،ن  ح  خ  اث

 ً   ن  ب  و 
ه
 م   ً  ٨

 ى 
ه
 م   م  ٨

 
 اث

 
 ٌ   ت

 
 به ل  ٛ

 
 ىا ؤ
 
 ل
 
 م  ٟ
 
  ً  ا

 
ً  ظ  ال ً  

 
٦ 
 
مىاظهت ٚحر ـلخٗلً ال{ ]ألاهٟا٫:[، واغه ٟ

اـال ش َو لدؿخمغ  ،ثغاثمخ٩اٞئت بحن الٟضاثُحن ألابغاع و٢ىاث مٗؼػة بمٗضاث ز٣ُلت ونىاٍع

غ الظزحرة بك٩ل ؤ٦بر الؾخمغث  ،ؾاٖت ةٖكغ  مىاظهت هدى ؾذـهظه ال ولى ٢ضع جٞى

 .مٗغ٦ت ؤ٦ثر مً طل٪ـال

مجاهض ـي نضع الـها ٞـاؾخ٣غ ٖضص مى ،و٢ض ؤَل٣ذ ٢ىاث الاخخال٫ آالٝ الغناناث

مًاصة للضعوٕ مؼ٢ذ ظؿض ـُٞما قٓاًا ال٣ىابــــل الهاعوزُت ال ،مٛىاع الُاهغـالٟظ ال

وجدمل الغناناث  ،ى ع٧ام وخُام وهحرانـمى٢٘ الجهاصي بلـوؤخالذ ال ،ى ؤقالءـالكهُض بل

لى بةطن للاـي ؾٟغ ٖاظل بلـم٣ضام ٞـالكهُض ال ٌه ُم  ٞ   ،ى الٟغصوؽ ألٖا  ا 
 
مجاهض ـل الٗخ٣

 والظي ما ػا٫ ٣ًب٘ ٞالٗامىصي( مهاب ي)ٖل
 
م ، ي سجىن الاخخال٫ ختى اللخٓتـا و٢ض ٦خ 

ُٞما ؤظمٗذ و٧االث ألاهباء وقهىص الُٗان  ،بك٩ل ٧امل ٖلى زؿاثغه الههُىويالجِل 

 مى
 
 .مؿدكُٟاثـى الـهم بلـؤن ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ ٢ض ه٣لذ ٖضصا

ضم٣ضام م٘ ـؤبي ؤخمض( ال)لــ مىاظهت ألاولى ـلم ج٨ً هظه ال الغنام وصوي  حٍٛغ

مىاظهت ـوبن ٧اهذ المىاظهت والخدضي ألاو٫ )ـمخ٣ضم بسىض١ الـال٣ىابل والٗمل الٟضاجي ال

 .(ألازحرة

ض ؾ٣ِ ٖلى ًضًه الٗضًض مً بني حهىص  ٞبُلىا الُىم ظىضي مىاظهت مً َغاػ ٍٞغ

ٖبض الغخمً خمضان( هى طا٥ )، ٞــ ب٣إ ٞلؿُحن الُاهغة ظمُ٘ي ـبضمائهم ٞ تمًغظ

ً الٟلؿُُيُحن مً بلضجه ألانلُت ـمخمحز لٗاثلخه التي عخلذ م٘ الـلُاٞ٘ الالٟتى ا مهاظٍغ

ػ١ ي )مسُم زـلدؿخ٣غ ٞ ،)ؾىاٞحر الكغ٢ُت( بىلضه  مدمضالخاط اهُىوـ( لالظئحن خُض عه

ًىم الشالض مً قهغ ماعؽ مً طل٪ ٧ان  ،و٧ان ؤنٛغهم ،إلزىجه ؿاصؽال)ٖبض الغخمً( 

 بٗحن الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وواخض وؾ
 
و٧ان  ،جم( ٣ٞ6٦ض ٧ان وػهه خحن الىالصة ) ،مُالصًا

 ٖلُه مً البرص
 
ا و٧ان  ،مىظ ؤقهغه ألاولى ًإبى ؤن ٣ًُض بالخؼام ٦ما هي ٖاصة ؤمهاجىا زٞى
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غجاح مً ال٣ُض ضًه ختى ًٟ٪ الخؼام ٍو و٢ض اؾخُإ الخبى بٗض ؤعبٗت  ،ًلٗب ب٣ضمُه ٍو

٦ما جمحز ًٖ بزىجه  ،ومص ى بٗض ٖكغة قهىع  قهىع، وو٠٢ ٖلى ٢ضمُه بٗض ؾخت ،قهىع 

٣ٞض ٧ان  ،ي َٟىلخه بالظ٧اء والىبٙى واليكاٍـ٦ما جمحز ٞ ،بٛؼاعة الغياٖت الُبُُٗت

 بال
 
ا ت ـواؾخمغ ٞ ،مخٟى٢حنـو٧ان مً ال ،مضعؾت والضعاؾتـقٛٞى ي جٟى٢ه ختى ؤههى الشاهٍى

  ،الٗامت
 

  خ    م٘ ؤبىاء  و٦ىذ ال جغي )ٖبض الغخمً( بال
 ره لظًً ٨ًبه ه اُ 

 
  ،وهه ؾىا

 
٤ وحٗل

مسجض ًُال٘ ـ٩ٞاهذ مٗٓم ؾاٖاث جهاعه جى٣ط ي وهى صازل ال ،مسجض مىظ نباهـبال

٣غؤ الخٟاؾحر  لهما. ،ال٨خب ؤلاؾالمُت ٍو
 
 لىالضًه مُُٗا

 
 ٦ما ٧ان مدبا

خغاط ٖمالء بو٧ان ًدغم ٖلى  ،هظا ٖضا ًٖ جمحزه بالجغؤة والصجاٖت والشباث

ملتهبت م٘ ـمىاظهاث الـو٢ض جغسسذ ظغؤجه خحن ٧ان ٣ًىص ال ،وظلالاخخال٫ صون زىٝ ؤو 

ٗض متر واخض ٣ِٞـالاخخال٫ وظىىصه خُض ٧ان حهاظم ٖغباتهم بال لى به )مؿاٞت  مىاؾحر ٖو

 .نٟغ(

 ٞ ث  وظض   ..٥ٞدُشما ظا٫ بهغه 
 
 مبروعا

 
ي مُضان الش٣اٞت ٧ان ـ)ٖبض الغخمً( ٞاعؾا

 
 
مو٢ض جمحز ب٣غاءة وحٗلُم صعوؽ ج ،ٞاعؾا ي مجا٫ ال٨خابت ألاصبُت ـٞو ،ٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ

ي ـٞو ،ي مجا٫ السِ الٗغبي ٧ان ناخب مىهبت زانتـٞو ،٧اهذ له بٌٗ ال٨خاباث

 
 
 باعػا

 
ايُا ايت ٧ان ٍع   ،ي مجا٫ ٦غة ال٣ضمـزانت ٞ ،مُضان الٍغ

 
 مخمحزا

 
با  .خُض ٧ان اٖل

ُجت مباقغة ليكإة ٖبض الغخمً( هد)لـــ مب٨غ والخمحز السام ـ٧ان هظا الىبٙى ال

 ي ٖاثلت مه ـي ٞـقهُضها الٛال
 
اًت ؤبىائها ،زهت مخىايٗت ملتزمتت وجمىدهم  ،حِٗل مً ؤظل ٖع

م ؤن الىالض ٧ان ًى٤ٟ ٖلُ ،مخمحزةـالتربُت ال مخىاي٘ الِؿحر زال٫ ٞترة ـهم مً صزله الـٚع

 .مدخلتـي صازل ألاعى الـٖمله ٞ

٣ٞض ٧ان  ،مهُىٗت التي ًدُاهاـٚحر الو٧ان ؤ٦ثر ما ًمحز )ٖبض الغخمً( الُُبت 

ت ال٣هىي ٞـبياٞت بل ،نٟدت بًُاء واخضة واضخت م٣غوءة ً ـى الؿٖغ ي ج٩ٍى

ً بؿماخت وظهه ـالهضا٢اث ال مخِىت والٗال٢اث الاظخماُٖت التي ًغبُها م٘ آلازٍغ

ُ  وبكاقت مه  اػخت ى خبه للممـبياٞت بل ،وابدؿامخه الهاصثت التي ال جٟاع١ سٛغه الباؾم ،اهد
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 ال٨شحر مً ال٣لىب  ظٗللظي ٖضا ٦غمه الكضًض ا ،مضاٖبتـوال
ه
ٟا٫  و٢ض ،هب  د  ج خمل ألَا

 ـؤبى ؤخمض( الظي َال)لـــ زانت الخب ال٨بحر 
 
ل ؤلاؾالم  تمهم مباصما ظظب لهم الهضاًا ٖو

  ،وعبِ ٢لىبهم ببـُـذ للا جباع٥ وحٗالى
 
 الخ٨مت ؤلاو٢ض ججل

 
  للا   ن  ب   :لهُتذ ُٞه خ٣ا

 
 ٥  اع  ب  ج

 و  
 
 الى ب  ٗ  ح

 
 ط

 
 ض  ب  ٖ   ب  خ  ا ؤ

 
 ه

 
ٞ  اص  ا  ـي 

 
 و   اء  م  الؿ   ل  ه  ي ؤ

 
  ب   ى  ع  ألا

 
 و

ه
  ب  خ  ي ؤ

 
ٞ 

 
 ٞالها

 
ًه  ،ىهه ب  خ  إ ٘ ىي  وبظل٪ 

 
 
 .ي ألاعىـٞ ى٫ه به له ال٣

 ،مؿاظضـي الـو٢ض ٧ان )ٖبض الغخمً( مً ؤولئ٪ الكبان الظًً حٗل٣ذ ٢لىبهم ٞ

مً ال٣لب الهٛحر  ؤال ًخجؼ  اٞمىظ وٗىمت ؤْٟاعه ٧ان )مسجض ٞلؿُحن( بساهُىوـ ظؼء  

ه ه )ٖبض الغخمً( بحن يلٖى ً اهٟهل ًٖ سجض ٦م  ـمـ٧ان بطا زغط مً ال ،الظي ًدٍى

 ـو٢ض ٧ان ٞ ،عوخه
 
 مىحرا

 
 هاصًا

 
ي )مسجض ٞلؿُحن( ٌُٗي ـ٨ٞم ظلـ ٞ ،ي مسجضه هبراؾا

  ازت ؾ  ض  ٚم خ  الضعوؽ عه 
 ٞ ،هى 

 
الخٟؿحر ٧الٗلىم ؤلاؾالمُت  مٗٓمي ـ٣ٞض ٧ان ؤؾخاطا

 .مٗاٝع ألازغي ـومسخل٠ ال ،والخضًض وال٣ٟه

ىٗؼ٫ ًٖ ٦ُاهه ٞما ٧اصث الاهخٟايت  ،ولم ٨ًً )ٖبض الغخمً( لُىٟهل ًٖ طاجه ٍو

  الٟلؿُُيُت جىُل٤ مه 
ختى ٧ان )ؤبى ؤخمض( ٦ٗاصجه مً  ،رة ًٖ بعاصة الكٗب الٟلؿُُنيٗب 

 ـاثل الالغواص ألاو 
 
ٟ ًه ً الظًً ال  ًخىهج  ،همـوال جتراظ٘ ًٖ الخ٤ ٧لمخه  ،همٖؼمه  ل  مخمحًز

وجغظمان طل٪ ٧له ظغؤة وب٢ضام وشجاٖت  ،ي ؾ٣ُاث لؿاههـًمان بحن ز٣ٟاث ٢لبه ٞوؤلا 

  ،مىث مً ؤظل خُاة ؤٖؼ وؤٚلىـوخغم ٖلى ال
 
جها ججاعة م٘ للا جباع٥ : بو٧ان ًغصص صاثما

  ،وحٗالى
 
.ؿ  ٞال جخى٢ٗىا ٦

 
 ؤو ظاها

 
 ماصًا

 
 با

م خضازت  -مُالص ألاو٫ لالهخٟايت ـمخحن اهُل٤ مىظ الـٖلى هظا ألاؾاؽ الهلب ال ٚع

 ٞ -ؾىه 
 
 ٖامال

 
اث )ظهاػ ألاخضارـل٩ُىن ًٖىا م٣اومت ـخغ٦ت الــ )الخاب٘ ل (ي بخضي مجمٖى

 ل٩ُىن )لــــ ٧ان الخمحز الٟظ و  ،خماؽ( -ؤلاؾالمُت 
 
مً الغواص ٖبض الغخمً( ًضٞٗه صوما

ٞ 
 
 ؤؾاؾُا

 
 ى الؿ  ـي ؤن ًغ٢ـولُمشل ٖامال

 
ت الهاعورل  لُٛضو  ،م ال٣ُاصي بؿٖغ

 
ًٖ  مؿاوال

 زم  ،ي ظهاػ ألاخضارـمى٣ُت )مسجض ٞلؿُحن( ٞ
 
 ًٖ ظهاػ ألاخضار ٞ مؿاوال

 
ي ـٖاما

ًه  ٖ  مى٣ُت زاهُىوـ زم  اث الها٣ٖت ؤلاؾالمُت التي  ءه ب  ًاٝ بلُه  ؤلاقغاٝ ٖلى مجمٖى
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٦ما ٖمل يمً ظهاػ  ،ي مالخ٣ت ْىاهغ الٟؿاص والٗمل ٧ىخضة آصابـٞ هامهام  ضث ججؿ  

الم( الخاب٘ لخماؽ ،ألامً )مجض( ٧اهذ جل٪ الٟترة الؼمىُت ال٣هحرة مً  ،ويمً )ظهاػ ؤلٖا

ملتهب ـي ٧ل طل٪ قٗلت مخ٣ضة مً الخماؽ الـو٧ان ٞ ،خُاة )ؤبي ؤخمض( ػازغة بالُٗاء

 .مخجضص الظي ال ًخى٠٢ وال ًىًبـواليكاٍ الضاثب والُٗاء ال

 ،ى طل٪ مغياة للا جباع٥ وحٗالى وعٞ٘ عاًت )ال بله بال للا( زٟا٢ت ٖالُتـصاٞٗه بل

ٖضا ًٖ امخال٦ه ٚحرة قضًضة ٖلى صًىه ووَىه وقٗبه وقٗىعه الضاثم بالٓلم 

 .ب٣إ الٗالم ٧لي ـوالايُهاص الظي ٌٗاهُه ؤهله مً ؤبىاء قٗب ٞلؿُحن ٞ

ا ٧ان ـول ً ٖلى ما م  )ؤبى ؤخمض( مً ؤولئ٪ الظًً ٣ًضمىن مهلخت ؤلاؾالم والَى

 ٖلُه ؤن ًخ   ،ؾىاها
 
ا ـل الههُىويمُاعصة ل٣ىاث الاخخال٫ ـسظ ٢غاعه بال٣ٞض ٧ان ٌؿحرا م 

ٞاألؾغاع التي  ،ي مى٣ُت زاهُىوــُت )ظهاػ ألاخضار( و)الها٣ٖت( ٞمؿاولالخ٣ىه بتهمت 

ملهاي نضعه خى٫ ـًدملها )ؤبى ؤخمض( ٞ ي ال٨شحر مً ـهدُجت ٖمله ٞ ،الخغ٦ت وظهاصها ٖو

 لؤلؾغاعـال
 
٠ُ٨ٞ ٌؿمذ لهظه ألاؾغاع ؤن جيخ٣ل بلى  ،مىا٢٘ ظٗلذ مً نضعه مؿخىصٖا

ً  .؟!ؤٖضاء الضًً والَى

غ )ؤبى ؤخمض( ًٖ ؾاٖضًه ب٣إ  ظمًُ٘جىب  ..وخمل عوخه ٖلى ٦ُٟه ،ٞكم 

وخىلـــــىا  ،ًٖ وظه ؤَٟاله ًبدض ًٖ الظًً ؾغ٢ىا ؤعيه ومسخىا البؿمت ،ٞلؿُحن

ً بل اعة ألصخاب هظه ألاعىـخضوص الَى مط ى ٣ًخدم  ..ى ؤؾال٥ قاث٨ت جمى٘ ختى الٍؼ

ىاث وحهاظم الـال  مً ال٨إؽ الظي ظغ  ـمؿخَى
 
ت ًظ٣ًهم ظؼءا ٖىه لكٗبه مغا٦ؼ الٗؿ٨ٍغ

مخه الهلبتـوؤهله بغقاقه ال ٍؼ ضجه الًئُلت ٖو  مٛىاع ـ٣ٞض ظاب الٟاعؽ ال ،مخىاي٘ ٖو

 ًٖ الهُض
 
٣لُخه الٟظة مٗٓم مضن ٢ُإ ٚؼة بدشا ى الًٟت ـزم اهخ٣ل بل ،بؿالخه ٖو

م   ـى )بِذ الـالٛغبُت ختى ونل بل
وزال٫ هظه الغخلت  ،بمجاهض ٞلؿُحن يم٣ضؽ( ختى ؾه

 ُ  مضًضة لم ٨ًً )ؤبى ؤخمض( ل  ـالجهاصًت ال
ه
٨ 

 
مىاظهت ـلخٓـــت ٖـــــً الخسُُِ والخىُٟظ وال ـــ٠

ُت التي ؤنابذ  ،وظىىصهلالخخال٫  ما٫ الىٖى و٢ض هٟظ زال٫ جل٪ الٟترة الٗضًض مً ألٖا

ىحن وعظا٫ مسابغاث وؤطهابهم حن ومؿخَى ان ما  ،ظمُ٘ ؤطٕع الٗضو مً ٖؿ٨ٍغ وؾٖغ
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ت ع٢م )نٟغ( التي جى   غيءؤنبذ الٟتى الىؾُم الج  للىخضة الؿٍغ
 
ظذ ؤٖمالها ٢اثضا

م ـٞ الههُىويغاث مسابـال مؿاو٫باؾخضعاط  ،الٟضاثُت الغاجٗت ي مضًىت عام للا )هٖى

ً ،٧ىهحن( ضا )ؤبى ؤخمض( مً خُنها ال ،٣ٞخلخه وؤنابذ يابُحن ٦بحًر مُلىب ع٢م ـٚو

تراٞاث لضي ـبياٞت ل ،ي الًٟت الٛغبُتـٞ الههُىهُتواخض للمسابغاث  ما ٦كٟذ ٖىه الٖا

ني الاخخال٫ ٞـمسابغاث مً مكاع٦خه ٞـال ٖملُاث  يـي ٢خل حؿٗت مً ظىىص ومؿخَى

ُدل  ،مسخلٟت صوعان  -وؤولئ٪ الظًً ؤناب ؤ٦باصهم عنام )ؤبي ؤخمض( : )ماثحر مىضلٞى

بًلي  -مغصزاي لبُض  -قالىم لبُض  -هاقخى٫  بسخ٤ -حؿُىن ؤع٧ىعي  -قلٟا ؤوػاها  -خان 

ُم ٧ىهحن( -لُٟحن   .وهٖى

اء الالمدضوص والخدضي مخىانل والُٗـ٧ان هظا الغنُض الطسم مً الجهاص ال

 ل٣ىاث الاخخال٫  يءالجغ 
 
 ؤ٦ُضا

 
ت )ؤبي صٌـ( ٧لؤن جدانغ  الههُىويصاٞٗا  ػواًا ٢ٍغ

ًخ٣ضمهم عثِـ ؤع٧ان الجِل )ؤحهىص بغا٥( مً ؤظل ال٣ًاء ٖلى )ؤبي ؤخمض(  ،ومضازلها

 
ه
 م  الظي ٚضا ؤ

 
 وؤظهؼة مسابغاث ت

 
 وظِكا

 
لخٓاث الخدضي  ، و٧اهذ هظهبإؾغها جىاظه صولت

ٟهم ٖىض خضوص ٢ضعاتهم هم وؤو٢ـمٛىاع ؤو جغاظ٘ ختى ها٫ مىـالٟاعؽ ال ٞما اؾخ٩ان ..ألازحر

باجٗهم  } ، ٢ا٫ حٗالى:َو
 

ًه ال   
 
 اج  ٣

ه
 ل

 
 ىه

ه
 م  ظ   م  ٨

 
 ب   ُٗا

 
ٞ  ال  ـ 

ه
  ت  ى  ه  د  مه  ي  غ  ي ٢

 
 {ع  ضه ظه  اء  ع  و   ً  م   و  ؤ

ً  ـو٧ان )ؤبى ؤخمض( ٞ [،14:الخكغ] ًٖ ٧لمت )ؾامدُني ًا  ل  م  ي ٧ل مغاخل مُاعصجه ال 

و٧ان ًغصص  ،ؾىاه يءمغياة للا جباع٥ وحٗالى وال ش  ػيخؾامدني ًا ؤبي(، ٣ٞض ٧ان ًب ،ؤمي

 ًٝؼ بلى  لً ؤٖىص لهظا البِذ"خٓاث ال٣لُلت التي قاهضهم ٞيها ي اللـألهله ٞ
 
ؿا بال َٖغ

سا، "الخىع الٗحن  ٍو
 
مل٪ مً : اههغ صٖىج٪ ب٩ل ما جَب ؤؾخاطه )ًديى الؿىىاع( ٢اثال

 لبظ٫ الضم ،هٟـ وو٢ذ وما٫
 
زم  ،ٞإٖضائها ال ًٟهمىن ؾـــــىي هظه اللٛت ،و٦ً مؿخٗضا

 .ألازىة ط٦غي خُت زالضة ال جمىث ؤها ؤمىث وؤهذ جمىث وجب٣ى ..ي للاـي ٞـؤز: حهخ٠ به

والكهاصة  ،والجىت ووُٗمها ،٧ان ٢لبه ٢ض حٗل٤ بك٩ل ٧امل باآلزغة ول٣اء للا

ُٓم زىابها  ختى ظاءه ٢ضع للا جباع٥  ،ها وهى مدؿًـعى لها ؾُٗٞؿ ،ٖو
 
٫ جبضًال وما بض 

ى الجىت ـه بلًدمل ؤقالء   ،م٣ضؽ وؤ٦ىاٞهاـي بِذ الـي هضًت ٚالُت و٦غامت ٖالُت ٞـوحٗالى ٞ
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ي ـهىص ٞوـالُ ٧ل ال٨غامت، بجها الكهاصة ٖلى ًضلُىا٫ بظل٪  ،مً بني حهىص ه  ظ  ى  مه  ناعور  

ها وما ؤ٦غم   !!ه مً ُٖاءٞما ؤٖٓم   ،ي لُلت الجمٗتـٞو ،عمًان ي قهغ ـم٣ضؽ ٞوـبِذ ال

 !!.مً قهاصة

ها عوخه ـي ٞجغ اللُلت التي نٗضث ُٞـٞو ،وبٗض ؾاٖاث مً جمؼ١ ؤقالء ٖبض الغخمً

ًه ـى باعئها ٧ان باعور ظىلض قخاًً الىاػي الُـبل   هىصي 
ى ـمجغمت بلـب عناناجه الخا٢ضة الهى 

لُىٟظ مجؼعة بكٗت ما قهض لها  ،ؤلابغاهُمي مسجضـالي ـالٟجغ ٞظباه الؿاظضًً لهالة 

 
 
ش مشُال  .ي هظا الكٗبـمجؼعة ٞـمجؼعة جلى الـهىص الظًً ًىٟظون الـٖلى ٖاصة الُ ،الخاٍع

 
 
  (ؤبى ؤخمض)مهاصٞت ؤو العجب ؤن ًغقى ـبُل اللِـ مً ٢

 
 ج

 
 ٟ  ده قهُضا

ه
هظه  ل  ه ٧

ٍ   ،زالمٞهى الظي ُٖغ ٢لبه باإل  ،ال٨غاماث واؾخٗض للكهاصة مىظ وٗىمت  ،ىه بالخ٣ىي وػ

  ،ؤْٟاعه
 
 ٞظ

 
ا ، و٧ان ٖؿ٨ٍغ

 
 مدان  وخمل الؿالح ٞتى  ًاٞٗا

 
 زاى الاقدبا٧اث مىٟغصا

 
 ا

 
غا

 .ب٣إ ٞلؿُحن ٧لي ـٞ

ٖ   ،مجاهض )ٖبض الغخمً خمضان(ـما جىا٢لذ ألاهباء زبر اؾدكهاص الـول ؤهل  م  ل  و

ىا الكهُض ظإةمٟاهم لم ٨ًً طل٪ هاب  ٞلؿُحن مه  ٣ٞض ٧ان ؤهله  ،ألولئ٪ الظًً ٖٞغ

ُ   ،هظا الُىمي اهخٓاع ـوبزىاهه ٞ لظل٪ ٣ٞــــض ٧ان  ،إهم )ؤبى ؤخمض( لهظا الُــــــىم٣ٞض ه

ج مً الٟغح والخـــــؼن  ض هظه الٟغخــــــت ،اؾخ٣با٫ ؤهلـــــه للسبر بمٍؼ اٍع وصٖا له  ،وؤٖلىذ الٚؼ

هم ٖلى صعب ح والضاه للصخاٞـــــت ؤجهم وؤبىاء  و٢ض نغ   ،مٟٛغة وال٣بى٫ ـالجمُ٘ بالغخمت وال

ُه  ،الكهُض ؾاثغون   وؾ
ــــــالء عاًت للا جبــــــاع٥ وحٗالـــــى.ـىن المه ٣ض  ض إٖل  مٍؼ

ٞ 
 
 واظما

 
طل٪ الٟتى  ،ًخظ٦غون )ٖبض الغخمً( ،ي ٖؼاء الكهُضـوبضا الجمُ٘ نامخا

و٧ان ألهله ٧ل الخ٤ ؤن ًٟخسغوا بهمىصه  ،ي ط٧اثه وشجاٖخه وبىِخه الجؿمُتـمخمحز ٞـال

الغؤؽ  ىاوؤهله عاٞٗ ،م٣اومت ختى ل٣ى للا جباع٥ وحٗالى وهى ٖىه عاى  ـي الـوبؿالخه ٞ

 .به الهامت ى قامس
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وؤهه ٢ض  ،ػا٫ بزىان ٖبض الغخمً ًظ٦غوهه بالسحر الٗمُم والخب الكضًض وما

  للا   ١  ض  ن  
 
 ض  ه  ٞ

 
م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( وظىاخها ـو٢ض وٗذ خغ٦ت ال ،ل  ظ  و   ؼ  ٖ   للاه  هه ٢

  الٗؿ٨غي )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٖبر بُاهاث وه 
بر  ،ي ٢ُإ ٚؼةـٖذ ٞػ  ٖو

ها البُل )ٖبض الغخمً خمضان( مؿاظض قهُض  ـي الـقٗاعاث ظضعاهُت وم٨براث الهىث ٞ

ت ع٢م )نٟغ( ع٥ قا للكهُض، ضسمخٟل جإبحن  ٦ما ؤ٢امذ خماؽ ،٢اثض الىخضة الؿٍغ

 .ي ٢ُإ ٚؼةـٝ مً ؤهالُٞه آلاال 

ٞ ـم٣اجل بلـو٢ض ؤخًغث ٢ىاث الاخخال٫ ؤظؼاء ٚالُت مً ظؿم الكهُض ال ي ـى ؤهله

٣ت ؾخت  مىخه٠ اللُل لُخم صٞىه في م٣ابغ )زاهُىوـ( بٞغ

  ٖكغ
ه
 ٓ  مً ؤٞغاص ٖاثلخه ج

 
ُٞما  ،الههُىهُت ابه غ  هم الخ  ل

 ٞ ًٞ باقي ظؿضه الظي ظمٗه ؤهالي ؤبي صٌـ ي ٢بر  ـصه

 ..٩ٞان له ٢بران ،هىا٥

وصًٞ ظؼء مىه في )ؤبي صٌـ( وظؼء آزغ مً 

لحرؾم ٧ل خضوص  ..ي )زاهُىوـ(ـظؿضه الُاهغ ٞ

ً الظي ال ٠٣ً ٖىض ب٣ٗت ي ٧ل ـهخ٠ ٞـولُ ،الَى

، ٖىه ىن الضٞإ ًٖ ألا٢ص ى واظب لً هخسلآلاطان ؤ

.ئ جىػٖذ ؤظؿاصها ؤقالء وؾالذ صما ى ول
 
 ها ؤجهاعا

التي ال ًم٨ً ؤن ًخم  لىخضةالٗملي لضلُل وهظا ال

  ،الٟهل ٞيها بحن ٚؼة والًٟت وال٣ضؽ
 
 ومشاال

 
 خُا

 
ول٩ُىن )ٖبض الغخمً( همىطظا

ً بإؾىاهه وؤْاٞغه ،مخمؿ٪ بضًىهـللمؿلم الخ٤ ال  ،ال٣ابٌ ٖلى ظمغحي الضًً والَى

دــــى   لهظا الُىص الكامش ٞب٣لبه ؤ ي ٍو
 
 وب٦باعا

 
ي ـهله وظحراهــــــه وبزىاهه الظًً اهدىىا بظالال

ت الُ  ٖـــــــً ألاهل وألاعى ختى جمؼ١ ظؿضه  ،هىص وؤٖىاجهمـم٣اٖع
 
اٝ البالص مضاٞٗا َو

 .وؾ٣ِ ؤقــــــــالء  ممؼ٢ت
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 الؿّٗس إبطاِٗي خمٗن صاحل غالوــٛ )أبٕ خمٗن(

ً مً قهغ عمًان  لشامً مً ماعؽ امىا٤ٞ ـالاإلاباع٥ ٧ان ٞجغ الؿاصؽ والٗكٍغ

 م 1994ًٗام ل
 
مجؼعة )زلُل ـالشإع ل وهحرانه  ،ه الىىعاهُت البًُاء ألاولىغؾم زَُى

 
ه
  الغخمً( التي ه

 
ث بضم  باعص مىظ ؤًام مٗضوصة ٟظ

واللهُب  ،مجاهض الٗمال١ـي ٞااص الـجًُغم ٞ

 لالهُال١ ٣ض للشإع ًضٞٗهخ  مه ـال
 
ضما

ه
ونىعة  ،٢

ه  ت جتراءي ؤمام هاٍْغ الضماء الُاهغة الىاٞػ

٤ُ صعب الجهاص ٦ما نى   )ٖبض  الكهُضعه ٞع

 ،ج٣ٟؼ ؤمامه ٧ل لخٓتو  ،الغخمً خمضان(

لُلت  ،طاتها مظبدتـي لُلت الـٞ اعج٣ىوهى الظي 

٠ـالىه٠ مً عمًان ٞ  .ي ال٣ضؽ الكٍغ

٧ان )ؤبى زلُل( ًدمل ٖلى ٧اهله ٧ل 

ً ال همىم مدانغ بحن ؾغاصًب الىهم ـالَى

مؿلم ـوالسٝى وآالم قٗب ٞلؿُحن ال

 م  ه  همغ م  ـىــمـالضم٘ الو مغا١ ـمسر هظا الضم ال و٦إن   ،ي مغمى الىحران الٛاصعةـمهلىب ٞـال
 
 ت

جب ؤن ًاصي هظه ألاماهت ب٩ل نض١ ال ،ل٣اة ٖلى ٖاج٣هت مه ٣ضؾ  مه  ن و مجاهضـٍو

   ٞكض  .. ن ى سلهـمـال
غ ٧ي ًٟجغ الغئوؽ التي خانغجهـٞ ا٫خ  الغ   ،ي نبُدت هظا الُىم ألٚا

٨بل ألاًضي التي هاظمخه هى وقٗبه ٞ  .س يء ت وم٨غ ؿ  ي ز  ـٍو

م٣ضؽ مدِ مٗغاط  ـوازخاع بِذ ال ،وازخاع لُلت ال٣ضع ٧ي ًغقى بلى للا جباع٥ وحٗالى

 !!وما ؤ٢ضؽ الؼمان !!م٩انـال ى ل٣اء للا جباع٥ وحٗالـــــى، ٞما ؤ٦ـــــغم هظاـا٢ت بللغوخه الخى  

ت الاؾدكهاصًت  .الظي ازخاعه )ؤبى زلُل( لخىُٟظ ٖملُخه الشإٍع
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٤ُ صعب عخلخه ال مُمىهت الكهُض بؾالم ٞىػي ؤبى عمُلت )ؤبى ـاهُل٤ ببغاهُم م٘ ٞع

" الظي ًغػ بخاظؼ ا٢تربذ الؿُاعة مً " ما بنو  ،الخمغاء (ألاوصي)ؤخمض( ٌؿخ٣الن ؾُاعة 

 ًٖ ً ًًٟهل الَى   ،وألاهل ًٖ ألاهل ،الَى
ه
 لؤلوعا١ الشبىجُت ؛ٟذو٢  ختى ؤ

 
وما  ،َلبا

ً  ،ها الغنام مً ٧ل م٨ـــــانـلبض ؤن اجهمغ ٖلُ لخستر١ الغناناث الجؿضًً الُاهٍغ

ان  ،ي ٧ل ظؼء مً ؤظؼاثهـٞ وجغقى الغوح بلــــى باعئها وهي جغؾم زُى الشإع الالػم والُٞى

 ٖلى مجؼعة ال٣اصم عص  
 
ـــــ٠ ضمسجـالا  .ؤلابغاهُمي الكٍغ

ىع اهدكاع الىبإ الخ  ،ىـمسجـهبذ مضًىت زاهُىوـ الٟضاء مؿ٣ِ عؤؽ الكهُض الـٞو

ت ؤؾُىعتها ـم٣اومت التي ؤػالذ ًٖ الـ٣ٞض هىي ع٦ً مً ؤع٧ان ال ماؾؿت الٗؿ٨ٍغ

وهى ٌٛضو  ،ماؾؿتـبخل٪ الحهؼؤ )ؤبى زلُل(  ٨ٞم ٧ان ،الىهمُت بإهه الجِل الظي ال ٣ًهـغ

 ؤهه ؾِسخ٤ 
 
 ما٦ضا

 
 ٖمال٢ا

 
ٞهى ًدمل  ،حهاظمه مى٢٘ي ٧ل ـوظىىصهم ٞ هىصـالُمجاهضا

ي ٢ُإ ٚؼة ـمؿاظض ٞـوهاصث ٢باب ال، ؤلاًمان والبىض٢ُت وهم ًدملىن ؾالخهم ٣ِٞ

 .وصخبه ى ل٣اء ألاخبت ًاؾغـم٣ضام الظي مط ى هدى الكمـ بلـبُاهاث الخإبحن للكهُض ال

ل ٞٚاب )ؤبى زلُل(  ي البٗاص بٗض ؤن ٦خب ٖلى ٧ل ألاػ٢ت وعؾم ٞى١ ٧ل ـوؤٚو

 إمهُـ٣ٞض اهُل٤ الٟتى ال ،مكغ٢تـالخضوص بهلُاث عقاقه )الجالُلى( بهماجه الجهاصًت ال

ي ؤؾغة ـٞ م1972لٗام ماًى  قهغ ي ـي مسُم زاهُىوـ ٞـوالاؾدكهاص مىظ مىلضه ٞ ءللٟضا

 
 
ً٘ بهماجه ٞ ،م٩ىهت مً ؤخض ٖكغ ٞغصا ي ٧ل ـبضؤ )ؤبى زلُل( ًغؾم مٗالم خُاجه ٍو

ؿاب٤ ػماهه ختى جسُاه بمغاخل.يءش  . ؾعى ٦مٗٓم قبان .. ٧ان ٣ًٟؼ ٞى١ اليؿُان َو

ت الٗامت ٞـٞلؿُحن ال هم مىٗىه مً ـول٨ى ،ي ألاعصنـمغابُحن إل٦ما٫ صعاؾخه بٗض الشاهٍى

 ٖلى ٚحر هضي وال هى 
 
 ظضًضا

 
 .ع الؿٟغ، لحرؾمىا له ٢ضعا

ه الٗىاًت ؤلالهُت ممخض مً مسجض الخ٣ىي ـه الوجغؾم له صعب   ،وكإ )ببغاهُم( جدَى

ٞالػم ٦خاب  ،م٣ضؽ الظي صعط ُٞه زُىاث ظهاصه ألاولىـم٩ان الـطل٪ ال ،ـوي زاهُى تٞ

 .وخٟٔ مىه ال٨شحر ،وجاله آهاء اللُل وؤَغاٝ النهاع ،للا جباع٥ وحٗالى



 

 
163 

 

 ٖلى ؤظُا٫ ال
 
ها  مؿلمحـو٦م ٧ان خٍغ

 
٣ٗٞض  ، حسخ٣ها الٛغبت ًٖ الضًًن ؤال

ٟا٫ الىيىء والُهاعة والهالة وجالوة ال٣غآنـي الـالجلؿاث ٞ و٧اهذ  ،مسجض ًل٣ً ألَا

ما٫ بل  .ى ٢لب )ؤبي زلُل(ـجل٪ مً ؤخب ألٖا

 ـو٢ض ػاص ٞ
 

 ي ٢غب )ببغاهُم( مً ال٣غآن الص
ه
  جاٖت

ه
ي ٢لبه الظي ٧ان ـٞ والٟضاثُت

  ٞما ٦ىذ   ،ع هى  ـى خض الخـبجغؤة ال مدضوصة جهل بل ئًمخل
 

 ٖلى عؤؽ جغي ببغاهُم بال

. و٦م جمنى ؤن ًمخُي نهىة .مىاظهاث م٘ ٢ىاث الاخخال٫ ًظ٣ًهم مً خمم حجاعجهـال

جى٫ ٞ هى٫ ٍو  ٍو
 
مدك٤ ؾالخا هي ٞإقض ما ًيسجم به  ،مٗغ٦تـي مُضان الـالسُل ٍو

ىىجها  .الٟغوؾُت ٞو

ُٞىم ؤن ٌؿم٘  ،مىاظهت ٖلى زاهُىوـ الٟضاءـي الـبي زلُل( ٞولم ج٠٣ بُىالث )ؤ

ذ( الهمىصـمىاظهاث خاصة ج٣٘ ٞب)ببغاهُم(  مماعؾت ـى هىا٥ لـجغاه ًىُل٤ بل ،ي مضًىت )ٞع

٤ ـي ؤخض ؤًام جل٪ الـٞو ،هىاًخـــــه الخ٣لُضًت مىاظهاث لم ٨ًً )ؤبى زلُل( ًمل٪ ؤظغة الٍُغ

ـذـبل  ؤــــغة الظهاب صون ؤلاًاب ؤظـ ٞاؾخضان مً نض٣ًــــه ،ى ٞع
 
الٗىصة ٖلى ؤٖىا١ ٞـي  مال

 
 
 ٞي ؾُاعة ؤلاؾٗاٝ مه ـول٨ىه ٖاص ٞ ،الغظا٫ قهُضا

 
 .ي نضعهـهابا

نِب بغنانت ؤ٣ٞض ، لئلنابت بغنام ٢ىاث الاخخـــــال٫ يء٦م حٗغى الٟتى الجغ و 

ش ـٞ  ،الغثت الِؿغي ي ـوبنابت ٞ ،ي الٟسظـوبنابت ؤزغي ٞ ،م11/10/1988ي الخىى بخاٍع

ش ـوؤزغي ٞ ي ـي ؤٖلى الٗحن الُمنى ٞـوبنابت ٞ ،م21/3/1992ي الغثت الُمنى بخاٍع

شالؿا١ الِؿغي وخضور هٍؼ٠ صازلي ى بنابخه ؤٖلى ـبياٞت بل ،م26/6/1992  بخاٍع

٧ل طل٪ والكهُض ًىانل صعبه  .ي السلُلـٞ ي ؤزىاء جىُٟظ ٖملُت هُدؿاعاـم 14/9/1993ٞ

اء والكمىر ال ًغص  هدى هضٞه ألاؾمى  ٤ الخ٤ وال٣ىة ب٩ل الٗىٟىان وال٨بًر ه ًٖ ٍَغ

ت مدً ؤو بالء. هظه الٟضاثُت ال الكابا٥ ٌٗخ٣لىهه  مؿاوليمى٣ُٗـت الىٓحر ظٗلذ ـوالخٍغ

 ل
 
ا   ،م1991ٖام ي ـمضة ؾخت قهىع، وطل٪ ٞـبصاٍع

 
 ،ؿم ال٣خا٫ ختى الكهاصةزغط بٗضها ب٣

 
 

 ما وؤال
 
 .ب٣ي ٖلى ٢ُض الخُـــــاة ًىا٫ مىه حهـىص مُل٣ا
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م٣اومت ـالٗؿ٨غي لخغ٦ت ال الجىاح٩ٞان مً ؤواثل الظًً الخد٣ىا بهٟٝى 

 ل ؛ي زاهُىوــؤلاؾالمُت )خماؽ( ٞ
 
 .ا ًخمخ٘ به مً ٞضاثُت مى٣ُٗت الىٓحرم  ـ  هٓغا

ي خٟل جإبحن الكهُض ال٣اثض )ًاؾغ الىمغوَي( ٢ضم ٞضاثُىن ملشمىن ًُل٣ىن ـٞو

اٝ ـٞو ،"ؤبى زلُل" (ان ؤخضهم )ببغاهُمو٧ ،ضالىحران جدُت للكهُ الكهُض ي خٟل ٞػ

ت بل (ٖامغ هكام) ى بزىاهه الظًً جخلمظ ٖلى ـ٧ان )ؤبى زلُل( ٣ًضم الخدُت الٗؿ٨ٍغ

٣تهم ،ؤًضحهم اٌكه بٞغ  .وماعؽ الجهاص ٖو

 للكهُض )هكام( ج٣ضم )ببغاهُم( م٘ ال
 
مجاهضًً )ؾالم ؤبى مٗغوٝ وظمُل ـوزإعا

و٢ظٞىا بدمم الىحران هدىها زم اججهىا  ،٣ُت مغا٢بت ٚغبي زاهُىوـواصي( باججاه ه

 بل
 
٣ت هٟؿهاى مغ٦ؼ للجِل قغ١ زاهُىوـ وجمذ مهاظمخه ـظمُٗا  .بالٍُغ

شو   ،ومٗهم )ببغاهُم( ،ي زاهُىوـ الٟضاءـهاظم ال٣ؿامُىن ٞ م25/7/1992 بخاٍع

ــــــً ص٣ُ٢ت ،الههُىويمى٢ٗحن للجِل  ؾــــ٣ِ زالله زالزت ظىىص  ،واؾخمغ الاقدبا٥ ٖكٍغ

 .ظغحى بك٩ل زُحر خؿب اٖخـــغاٝ بطاٖت الٗــــضو نهاًىت

م ٧اهذ ٢ىاث مٗؼػة مً ظِل 1992ٗام لي الخاصي ٖكغ مً ؤٚؿُـ ـٞو

خ٣اله ه  ،هجا بإعجىبت و٢ض ،الاخخال٫ جضاهم مجز٫ )ببغاهُم( اٖل ٞسغط مً بِخه جدَى

ًضع٥ )ؤبى زلُل(  ٧ان ،اعوص ختى الاؾدكهاصالٗىاًت ؤلالهُت التي جغؾم له صعب الضم والب

٤، ٣ٞض طابذ ٧ل زغاثِ الضهُا ٞ ولم ًب٤ بال ق٩ل  ،ي نضع الٟتىـوظىب مىانلت الٍُغ

ً ضاء ،الَى  ٣ًظٝ خمم الىاع ٖلى ألٖا
 
ختى ًىهٝغ الٛغباء ًٖ  ،ٞإعاص ؤن ٩ًىن بغ٧اها

ً ألاظضاص  .َو

٣خٟي صعبها مً  ض  به  ٩ٞان ال ،الؿال٩ىن  وؤعاص ؤن ٩ًىن ؾيبلت ًًا٠ٖ بها الُٗاء ٍو

  ـملخمي ٞـالخىانل ال
 
  خُض ،ي ٖمل ٖؿ٨غي ٞظ

 
٤ خ٣ا عؾم الغ٢ُب ؤبى زلُل الٍُغ

 ٖلى صعبه. ألظُا٫ الؿال٨حن
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ش  م ٧ان الكهُض ًىُل٤ م٘ بزىاهه لخىُٟظ ٖملُت قهضاء 30/1/1993ٞبخاٍع

 لل٨غماء الظًً عووا جغاب زاهُىوـ بضمائهم ٞ ،زاهُىوـ
 
 اهخٟايت قٗبُت ٖؼ  ي ـزإعا

ئت الزترا١ ـمجاهضًً ٞـخُض ج٣ضم الكهُض م٘ بزىاهه ال ،هٓحرها ُت ظٍغ ي ٖملُت هٖى

ىت )ظاوي َا٫( هم ـله بدؿضًض عمُخ حنجاهضون ع٦ٗاث هلل ياٖعـمـال نلىخُض  ،مؿخَى

٤ُ زُاهم ىت(ـوم٘ هظا الٟجغ الجضًض ج٣ضمىا هدى الهضٝ )ال ،وجٞى و٢امىا  ،مؿخَى

بى ألاعى ى هىا٥ خُض ًغ٢ض مٛخه  ـوصزلىا بل ،جضاع ؤلال٨ترووي الٗاػ٫ بالخٟغ ؤؾٟل ال

  ،ي ٧ل م٩انـٞ
 
 ن  وجغ٢بىا ختى ا٢ترب ظُب الخغاؾت الٗؿ٨غي وؤ

 
  ،ه بغقاقاتهمى  ل

ه
خل و٢ض ٢

 
 
 و  ،الشالض غ  ظىضًان ٞو

 
 ــــل  اؾخُإ )ؤبى زلُل( الؿُُغة ٖلى عقاف مً هٕى )ظالُلى( ْ

 لغخلت )ببغاهُم( الجهاصًت َىا٫ خُاجه
 
  ؿخاٝ مه ٚ ى وجغ٥ عقاف ٧اعل ،مالػما

 
 غ ؿُــــ

 
ٖلُه  ا

ئت يغبت و٢ض ق٩لذ هظه الٗملُت ا ،)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿـــــام( ُت الجٍغ لىٖى

 
 
 ٞ ،غئوؽ ؤظهؼة ألامً الههُىهُتـل٢اؾُت ظضا

 
 باعػا

 
ي مؿحرة الجهاص ـوب٣ُذ ٖلما

 .ثب ال٣ؿاممٟٓغة ل٨خاـال

ي ـى للا حٗالى ٞـومجاهضو ال٣ؿام ٌؿخٗضون للخ٣غب بل ن،وبِىما ٣ًترب قهغ عمًا

٣خ  ٞ ،هم السانتـهظا الكهغ ٖلى ٍَغ
 
ي الشاوي مً ـوم٘ اٞخخاخُت قهغ الجهاص وجدضًضا

ى )مغ٦ؼ ـ)ج٣ضم ؤبى زلُل( ومٗه الكهُض )ٖماص ٣ٖل( بل.. م25/2/1993ىا٤ٞ مـعمًان ال

ت الغما٫( بم ت الــ  جوجم الهجىم ب٨شاٞــــــت ٖلى ع  ، ضًىت ٚؼةقَغ مخجهت ـل مً ؾـــــُاعاث الكَغ

 .ولم ٌٗلً الٗضو ًٖ زؿاثـــــغه ٞـــــي هظه الٗملُــــت ،مغ٦ؼـى الـبل

مجاهضًً ـج٣ضم )ؤبى زلُل( م٘ بزىاهه ال هٟؿه، الٗام ي قهغ ماعؽ )آطاع( مًـٞو

لـــى ؾاخل البدغ جمذ مهاظمت  ،ٚغب زاهُىوـمً ٢لٗت زاهُىوـ الٟضاء باججــــــاه  ٖو

خل ازـىـان مى ،نهاًىتججاع 
ه
 .هم ٖلى الٟىع ـخُض ٢

 ،اهُل٤ )ببغاهُم( هدى مى٣ُت ال٣غاعة طاجه الٗام مً عمًان 29،  25 الـــ يـٞو

 لئلصاعة ال
 
ت الههُىهُتمضهُت ـوهاظـــــم م٘ بزىاهــــه ظُبا و٢ض ؤو٢٘ الهجىمان  ،وؾُاعة قَغ

 .الٗضًض مـــــً ؤلاناباث
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٣ُي صعبهم )مدمض نُام ىع ؤن ؾم٘ ؤبى زلُل وبزىاهه باؾدكهاص ٞع وببغاهُم  ،ٞو

ت ختى اججه ببغاهُم وظمُل ومدمض قهىان بلـٖاقىع( ٞ ى مى٣ُت ال٣ٗاص ـي و٢ٟت ٖٞغ

 لجُب ٖؿ٨غي  ،بسان ًىوـ
 
 مؿلخا

 
 حُٗل ،وؤمُغوه بىابل مً الىحران ،وههبىا ٦مُىا

ًٖ  الههُىهُتولم حٗلً ؤلاطاٖت  ،ولم ًغص الجُب ٖلى مهضع الىحران ،ًٖ الخغ٦ت بزغها

 .هظه الٗملُت

ت ٦بحرة مً ٞضاثُ ذاهُل٣ م1993لٗام  ً مً ًىهُىي الؿاب٘ والٗكٍغـٞو  ـيمجمٖى

 
 
  ال٣ؿام باججاه الٛغب هدى ؾاخل البدغ الٛ

وهىا٥  ،لى عنام الٗؼ(ي )الكاهض ألاوفى ٖؼ 

 
ه
ت ٦بحرة هب ٦محن  ه مجاهضون ػزاث هاثلت مً الغنام ـها الـَل٤ ٖلُوؤ ،لضوعٍت ٖؿ٨ٍغ

  ،وخضر اقدبا٥ ،الهاصع
ه
ب   ،مجاهضون ـىنغ الوخه  ،اننهُىهُظىضًان  خل ُٞه٢ ر )ؤبى ٖو

  جل٪ اللخٓت زلُل( ًٖ
 
 و٢ض ُٚى اوسخاب   ،ؤجها مً ؤقض لخٓاث خُاجه خغظا

  (ظمُل واصي)ال٣ؿامي ال٣اثض  الٟضاجي  مجاهضًً ـال
ه
لحرقى  ،كهض بزغ هظه الٗملُتالظي اؾد

 .ى سجل السالضًًـبل

٤ُ الضعب وق٤ُ٣ ال مىاظهاث ـو٢ض ٧ان )ؤبى زلُل( بالٜ الخإزغ لغخُل ٞع

مهماث ـٞاججه عظل ال ،ى مى٢٘ ظهاصي ظضًضـ٣ٞغع الغخُل بل ،ملخمُتـالاؾدكهاصًت ال

 ،لُبضؤ ملخمت ظهاصًت ظضًضة ،ي زلُل الغخمًـواؾخ٣غ ٞ ،بُتى الًٟت الٛغ ـالسُحرة بل

 .يءمىاظهاث الجغ ـ٧اهذ مً ؤهه٘ مغاخل الُٗاء الٗؿ٨غي لغظل ال

مجاهضًً ـههب )ؤبى زلُل( م٘ بزىاهه ال م،1993لٗام  ٟٞي الشاوي مً ؾبخمبر 

 لًابِ ؤلاصاعة ال
 
 مد٨ما

 
ي ـوطل٪ بال٣غب مً الخي الاؾدُُاوي ٞ ،ي السلُلـمضهُت ٞـ٦مُىا

  ،السلُل
ه
 ،غح ؾاث٣ه بجغاح زُحرةوظه  ،مضٖى )ٞدؿُىن ال٩ىبي(ـخل الًابِ الخُض ٢

 .ي )زلُل الغخمً(ـملخمي ٞـقٗا٫ ظضًض لىحران الجهاص البو٧اهذ هظه الٗملُت بمشابت 

 ـهاظم )ؤبى زلُل( وبزىاهه ال ههٟؿ ي الشاوي ٖكغ مً الكهغـٞو
 
مجاهضون بانا

ي الغاب٘ ٖكغ مً ـٞو ،ولم ٌٗتٝر الٗضو بسؿاثغه ،ي وؾِ مضًىت السلُلـٞ بحنللمٛخه  

ئت وعاجٗت ل٣ىي الاخخال٫ ج٣ض  ـٞو ،ههٟؿ الكهغ مجاهضون ـم الي مىاظهت ملخمُت ظٍغ
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بض الغخمً خمضان ،)ببغاهُم ؾالمت غ ،ٖو ؼ( ،وزالض الٍؼ   ،ومدمض ٍٖؼ
 
وهاظمىا ظُبا

 بإؾلخت
 
ا   زىاء الاوسخاب ٞاظإهم خاظؼ  ؤو  ،هم الغقاقتٖؿ٨ٍغ

ه
 ،غب ؾٗحرٖؿ٨غي ٢

ى بنابت ؤعبٗت ظىىص بجغاح زُحرة خؿب ـي بلوخضر هىا٥ اقدبا٥ ٖؿ٨غي ٦بحر ؤص  

ؼ( الظي ٢ام بالخُُٛت ٖلى اوسخاب  ،اٖتراٝ بطاٖت الٗضو واؾدكهاص الٟضاجي )مدمض ٍٖؼ

  ،ي ٢ضمهـوبنابت )ؤبي زلُل( بغنانت ٞ ،بزىاهه
ه
لالوسخاب  مجاهضون ـال غ  و٢ض ايُ

 ٖلى ألا٢ضام بحن ا
 
ت ــمـوالُاثغاث ال م( 2٦لصسىع والخال٫ مؿاٞت )ؾحرا غوخُت الٗؿ٨ٍغ

م الضماء 24وم٨ض ٞى٢ها ) ،شجغة )ؤبى زلُل( اٖخلىٞ ،همـجبدض ٖى ( ؾاٖت ٧املت ٚع

ت مً ٢ضمه  ٞ ،الىاٞػ
 
 ،ال٣غوٍت زم ٚاصع الصجغة بلى بخضي البُىث، ي ؾا٢هـووظض ٦ؿغا

باء بًغوعة بتر ؾا٢ه ،خُض جم بؾٗاٞه ٌ بةنغاع ،وؤقاع ألَا  ، ول٨ىه ٞع
 
وب٣ـــــي ما٦شا

لت للٗالط  .هىا٥ ٞترة ٍَى

 ٖاص بل
 
٤ُ صعبه )ٖبض الغخمً خمضان(  ،ى ٢ُإ ٚؼةـوبٗض ؤن بغؤ ظؼثُا وب٣ي ٞع

ىحن ٞـًىاظه ظىىص الاخخال٫ و٢ُٗان ال  .ي ظبا٫ الًٟت الٛغبُتـمؿخَى

ى )ؤبي ـجىا٢لذ ألاهباء زبر اؾدكهــــاص )ٖبض الغخمً( و)مجؼعة السلُل( بلما ـول

ضاثُت مً  ،ع الغخُل للشإع ال٨بحر٢غ   ،زلُل( خُض ٧ان الغخُـــــل ألازحر لغظل ملخمت ٞو

ع٢ض )ؤبى  ،وخالوة الجهاص حٛمغه ،سجـــى بىىع ؤلاًمانـمـالجؿض ال اعج٣ذ عوحو  ،الُغاػ ألاو٫ 

 ٖلى مىانلت َ ..حرة واخخًىه جغاب زاهُىهــــــ الــــظي ؤخــــــــبزلُل( ع٢ضجه ألاز
 
٤ ما٦ضا ٍغ

 .وعٞا٢ه بٗض اه٣ُإال٣ؿام ٖؼ الضًً 

ٞلم ًتر٥  ،له طل٪ وخ٤   ..الثري  ؤبي زلُل( ضج  اؾدكهاص )هبإ زباع ألا ما جىا٢لذ ـول

 لهم  ـال عظله 
 
 بال وظٗله قاهضا

 
 ب٣ًها و٢ًًُهاواهُل٣ذ زاهُىوـ  ،هماث الهٗبت قبرا

سغ عظالهاـجىصٕ الغظل ألانُل و٧ى٦ب  .ها الالم٘ ٞو

وبن الٗحن  ،بن ال٣لب لُدؼن . ".ببغاهُمابىه زلُل( ٧ل الخؼن لٟغا١ )الخاط وخؼن 

ض جدل٤ و٢ ،ض للا واؾترظ٘ول٨ىه خم   ،"مدؼوهىن ـوبها ٖلى ٞغا٢٪ ًا ببغاهُم ل ،لخضم٘

ىا الكهُض :خى٫ بِذ الكهُض حهخٟىن لكبان ا ت  ٞػ ىا الكهُض  ،الؿىت ٖلىوزلىا الٞؼ ٞػ
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 " :، ٣ٞا٫ لهم والضهي الجىتـلبِخه الشاوي ٞ
ه
٩ٞل٨م )ؤبى  ..كهضبطا ٧ان )ؤبى زلُل( ٢ض اؾد

 ."زلُل(

غظىلخه بًً )ألبي زلُل( قاهض   ،خض٤ٞ مً ٧ل مىا٢٘ زاهُىوــمـوتهامـ الجم٘ ال

ضاثِخه و  ىن  ،مؿخدُلتـمهام الـمىا٠٢ الهٗبت والـوؤهه عظل ال ،زالنهبٞو و٢ض ٣ٖب جلٍٟؼ

ًٖ ٢خل زمؿت ظىىص وازىحن مً  مؿاو٫ هه  ب :زلُل بال٣ى٫  ؤبيٖلى هبإ اؾدكهاص  الٗضو 

ىحنـال ُم ٧ىهحن( ٞــي عام للا٦ما ؤه   ،مؿخَى   .ه قاع٥ ب٣خل عظل الكحن بِذ )هٖى

 
ه
 ،خم بمهغظان جإبحن خاقضازخه و  ،مهىئحنـ١ ُٖٓم الؾخ٣با٫ الغاص  هب ؾه و٢ض ه

  مىا٢ـــــــ٘ مه ـج٣اَغ بلُه ؤهالي ٢ُإ ٚؼة مً قتى ال
ت  ،ُٖــــً الغاخل ال٨بحرىص  و٢ضمذ مجمٖى

ًٖ  اـهـمؿاولُخوؤٖلىذ  ،ي الهــــىاء جدُت لل٣ؿام ألانُلـمً ٦خاثب ال٣ؿام ؤَل٣ذ الىاع ٞ

 هجــىم ٖؿ٨غي ظضًض 
 
م٣اومت ـوه٨ــــظا ًخىانل لخً الجهاص وال ،لضمــــــاء )ؤبي زلُل( زإعا

 
ه
  ح

 
جاهضة مً الٗبــــض ـمـمسلهـــــت الـوجهىهه الؿىاٖض ال ،)ؤبي زلُل( وبزىاهه ًه صماءه ٛظ

 هى ؤؾمى ألاماوي لكباب َاهغ خغ ُٚىع  ،والازخــــالٝ
 
 خُض ،ختى ٚضا الاؾدكهاص خ٣ا

 .مجض الظي بحن ؤًض٨ًمـلُهىٗىا ال ،اججهىا ب٩ل طواتهم ومكاٖغهم هدى الؿماء

  ـوه٨ظا اهخ
 
ىحنـ١ مًاظ٘ الههاًىت والؤع   هذ ملخمت ٞضاجي ٞظ ي ـٞ وؤؾهم ،مؿخَى

ً ال٣ىي لهالر قباب مامً  ٞ ،٢لب مىاٍػ
 
ي ـؤٖاصوا ل٣ىي الاؾخ٨باع الخ٨ٟحر مجضصا

٣ت   الؾخمغاع الؿُُغة ٖلى الكغ١ الظي باجذ جى٢ٓه عق٣اث عقاف الجالُلى مً  ٍَغ

ا٥ ؤن الجالُلى هى ؾالخهم الظي ػعٖىا  و٧ان م٨مً السُىعة ،ؾىاٖض )ؤبي زلُل( الٟخ 

ب والؿُُغة السخغ ٖلى الؿاخغ بؿاٖض )ؤبي زلُل(  ًى٣لبها هى ٞ ،مً زالله الٖغ

 .وبزىاهه

 ل٪ الكهـــــاصة ؤحها الغاخل الُٗٓمٞ
 
. ؤحها .ى بىىع ال٣ؿام الجهاصيـمسجـ. ؤحها ال.هىِئا

ًـال  خ  مه ـال ؤحها. .الغخمً ؤلاباءي ٚؼة الكماء وزلُـــــل ـ. ٞ.مغابِ ٖلى خضوص الَى
 
٣ض هىعا

 
 
ؼما  ٖو

 
ً ألاظضاصـي ؤجىن هاع ؤقٗلها الٛغباء ٞـؤحها الغابٌ ٞ ..مًاء  و وهــــاعا ضه  ،ي َو ٥ ٍو

تـال ت والكٗب الهٍى  .مجاهضة ج٣ُ٘ ؤًاصي ؤلاٞ٪ والٗضوان لخمىذ ألاعى الخٍغ
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ً الظي ؤب     ،يءٚم ٧ل ش ، ع ذ مٛاصعجهِ  ؾالم ٖلُ٪ ؤحها الغا٢ض ٖلى زغي الَى
 
هىِئا

ًا قهُض لُلت  ..ؾالم ٖلُ٪ ؤحهــــا الغاخل الُٗٓم، . خلم خُاج٪ ألاو٫ وألازحر.ل٪ الكهاصة

 .. ؾالم ٖلُ٪.مهماث الهٗبتـًا عظل ال و ،،ال٣ضع
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 الؿّٗس حمىــس وضطفـٜ ؾّـــٕاُ )أبٕ وضطفـٜ(

ش ٧اهذ ؾُاعة الؿىباعو الهٟغاء طاث ألاع٢ام   ،م24/10/1993الهٟغاء جىُل٤ بخاٍع

 باججاه ججم٘ ال
 
ت ٤ مؿٖغ ىاث ـج٣ُ٘ الٍُغ ُٞما  ،ي ٚىف ٠ُُ٢ـٞ الههُىهُتمؿخَى

مخى٢٘ بٗض هظه الغخلت ـي نُضهم الـٌٛغ١ الٟغؾان ال٣ابٗىن صازلها بإخالم ال٣ُٓت ٞ

مُمىهت... ٧ان ٞاعؾىا ًىمها ؤخض ؤولئ٪ ـال

ً مبـ.. والغظا٫ ال.الٟغؾان الهىاصًض اصٍع

مهُٟى خُنها  .. ٧ان ؤبى.للٗمل الٗؿ٨غي 

 ل٣ىاث الاخخال٫ 
 
ولم  ،الههُىويمُاعصا

ال١ مً ع٧ىب الهٗب  ًمىٗه طل٪ ٖلى ؤلَا

وامخُاء نهىة الجهاص والاؾدكهاص 

ي ؤصاء عؾالخه ـوالاؾخمغاع بٗؼم وزباث ٞ

 .الجهاصًت السالضة

قاعة )ؤبي باهدبه الٟغؾان ٖلى 

٣هم ـٞ ى نُض زمحن ٣ً٘ـمهُٟى( بل ي ٍَغ

 ..حن ب٩امل ٖخاصهم الٗؿ٨غي(نهُىهُ)ظىضًحن 

حر عه ـمجاهضًً ٞـص ٦بحر ؤناب الجغص    ي ا٢خىام الهُض الٞى
 
مالثمت ـغ الٓغوٝ الٚم جٞى

ول٨ً ز٠ُ ؤ٦ثر مً ظىضي صٞٗت  ،مىاؾبتـوالاؾخٗضاص ال٩امل باالخخُاَاث ألامىُت ال

 ٖلى الٗملُت وصعظت ه
 
 ٦بحرا

 
جاخها ووؿبت جد٤ُ٣ الهضٝ منها، واخضة ٢ض ٌك٩ل زُغا

اث وجى٢ٟذـول٨ً الهُض زمحن بل غاء ال٩امل بالخسلي ًٖ الخظع والخسٞى  ى صعظت ؤلٚا

 ؤمام الجىضًحن )
 
ى ٢ضعهما ـاحهىص عور واًالن لُٟي( اللظًً نٗضا بلالؿُاعة عوٍضا

 .مغؾىم صون جغصصـال
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ف ٠ُُ٢ جى٣لذ الؿُاعة ال٣ؿامُت بسٟت وعقا٢ت بحن مىدىُاث مى٣ُت ٚى 

( ختى زغظذ مً هظا ال
 
مى٢٘ الخهحن ومٗها الهُض الشمحن لدؿخ٣غ ٖلى ـ)السُغة ؤمىُا

٤ الٗام ي ظؿضي الجىضًحن ـمجاهضًً السُٟٟت لدؿخ٣غ ٞـُٞما جدغ٦ذ ؤؾلخت ال ،الٍُغ

وبٗض  ،لضي )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( عهُيخانخ٣ُ٣ت ؤجهما  ؤصع٧االلظًً 

هما جم الاؾدُالء ٖلى ؾالخهما الصسص ي وؤوعا٢هما ـالؿُُغة الؿهلت وال٩املت ٖلُ

ت و٢خلهما وجغ٦هما ٞ ،الشبىجُت ي ؾُاعة الؿىباعو بٗض ـزم ا٢خُاصهما بلى مى٣ُت زلٍى

غهما  .جهٍى

ما ظغي لجىىصها بال ٖبر بُان ٦خاثب الكهُض ٖؼ  الههُىويلم جضع٥ ٢ىاث الاخخال٫ 

م٘ ببغاػ  و٢خلهما الجىضًحنالخامت ًٖ ز٠ُ  مؿاولُتـالالظي ؤٖلً الضًً ال٣ؿام 

 ،ي البدض الجاص ًٖ آزاع الجىضًحنـووكُذ ٢ىاث الاخخال٫ ٞ ،هما الشبىجُتـبُا٢خُ

 وَه 
 
ُٞما حٗؼػ البدض ًٖ  ،ي ؤًضحهم خحن الخٓىا خ٣ُ٣ت ما ظغي للجىضًحنـِ ٞؿ٣

ئت.مجاهضًً بـمُاعص ال٣ؿامي مدمض قهىان وبزىاهه الـال ُت الجٍغ  زغ هظه الٗملُت الىٖى

 ٞ يء٧ان ٧ل ش 
 
 وصٌٗا

 
ي خُاة الٟتى مدمض ابً زاهُىوـ الٟضاء مً ألاب ـًبضو هاصثا

 ًٖ ؾ   ،ى الجض ألاو٫ ـبل
 
  مه ـاث الىا٢٘ الءى  ٣ٞض ٖاف مدمض خُاجه بُٗضا

 ترص 
 
ي ؾُاؾُا

 لكٗبىا ال
 
و٧ان ٌكٗغ بغض ى ٧امل ججاه هٟؿه وهى ًجؿض صوعه  ،مغابِـوا٢خهاصًا

لتزامه ببِذ للا حٗالى وخغنه ٖلى ؤصاء صوعه الضٖىي اي الخُاة مً زال٫ ـؤلاؾالمي ٞ

ٞ 
 
 ".ي مسجضه الخبِب "ٞلؿُحنـ٧امال

مكاع٦ت ـرؽ الٟتى بالسل٤ الخؿً والاهًباٍ الضاثم والتومىظ وٗىمت ؤْٟاعه جم

الت ٞ  ٗ وعبما جمحز )ؤبى مهُٟى(  ،ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها٧اٞت مُت ي ألاوكُت ؤلاؾال ـالٟ

خه وعقا٢خه اض ي وخٍُى ًه  ،بيكاَه الٍغ   ٩ٞان 
 
ة الكباب ع  ي مسجض ٞلؿُحن صه ـل ٞمش

اض ي والُمىح  .و٧ان ًماعؽ ٦غة ال٣ضم بك٩ل زام ،الٍغ
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م ـهظا الهضوء جؼامً م٘ اؾخ٣غاع الٓغوٝ الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٞ ي مجزله ٚع

 لُىانـــــل ؤبى مهُٟى ، ٖضص ؤٞغاص ؤؾغجهجؼاًض 
 
 ؤ٦ُضا

 
وعبما هظا الاؾخ٣ـــغاع ٧ان صاٞٗا

ايُاث وبٗض ؤن ؤههى صعاؾخه اههــــٝغ للٗمل  ،صعاؾخه لُدهل ٖلى صبلىم الٗلــــــىم والٍغ

 .ي مجاالث البىـــــاء والضهانـمنهي ٞـال

 ،مُُ٘ السلى١ ـً البألهه مشا٫ لال  ؛٧ان والضا مدمض ًىٓغان بلُه بكى١ وق٠ٛ

اهه ُٞـٞ ضا للا  و٦م خم   ظ٦غان هجاجه ٞـي ٧ل مغة ًٍغ مب٨غة وهى مخجه بلى ـي َٟىلخه الـها ٍو

 ،ى ٢ظٞه ٖكغاث ألامخاعـث بلخحن نضمخه ؾُاعة بك٩ل ٖى٠ُ ؤص   ،مضعؾخه الابخضاثُت

ً   ،ي ٧ل م٩انـمضعؾُت ٞـوجىازغث ٦خبه ال ٖه  ول٨  مه للا ٦خب له 
 
 ظضًضا

 
 ٦ما  ،غا

ه
  ٧اهذ ج

ص غص 

 
ه
 ،ت ظلُلت ُٖٓمتهم  م  ـللا ٢ض ؤٖضه ل ي خُىه ؤن  ـوعبما لم ًضع٥ الىالضان ٞ ،هوالضج

ؼة ج٣غ     وقهاصة ٚالُت ٍٖؼ
 .والضًه وؤهله بها ُٖىنه

 ًغوٍان له هظا الخاصر
 
ان ٖلُه ؤزباع والصجه ٞ ،٧ان والضاه صوما ٣ه  ي الٗام ـٍو

ٟىلخه1969  بىالضجه لِؿم٘ مى ،م َو
 
و٦م  ،ها ال٣هو والغواًاثـو٠ُ٦ ٧ان ًلخه٤ صوما

 وهى ٌؿم٘ ٢هو ألابُا٫ الظًً ضخىا مً ؤظل صًى
 
هم ٖبر ـهم ووَىـ٩ًىن مكضوها

ل ش ؤلاؾالم الٍُى  .جاٍع

مئىان الظي ٧ان ًدُاه ؤبى مهُٟى لم ٨ًً ًمؼ٢ه ؾىي قٗىعه  هظا الهضوء والَا

ىاث الُـاع ظضاع البال٨مض والخؿغة وهى ًلهى بلى ظى  مضًىت ـمالن٤ لـهىصًت الـمؿخَى

ًه  ،زاهُىوـ   ؤو خحن 
  مه  ي نىثه ضو 

ت وهي حٗضو ٞدغ   ،مضًىتـي قىإع الـ٥ ؾُاعاتهم الٗؿ٨ٍغ

 ًدتر١ ُٞه هضو  و٧ان ًدلم بُىم  
ه
كتر ئ ىه وقٗبه بظل٪ هضوء   ي ه الظاحي َو  .َو

ستر١ هضوء     مه ـ)ؤبي مهُٟى( نضي نىث الاهخٟايت الٟلؿُُيُت ال ٍو
ي ضو 

٣غؤ ٖنها ه م٘  خُض ،وؤخاصًض الجهاص والاؾدكهاص التي ٧ان ٌؿمٗها ٍو جخجؿض ؤمام هاٍْغ

 ،وجشىع ٧ل َا٢اجه ،لخىُل٤ ٧ل ٧ىامً )ؤبي مهُٟى( ،اهضإل الكغاعة ألاولى لالهخٟايت

ُل ال ٛضو م٘ ٖع م٣اومـــــت ؤلاؾالمُت ـخغ٦ت ال ىـثه بلملشمحن ألاواثل مً زال٫ اهخماـَو
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٨خب ؤبى مهُٟى ٖلى ٧ل الجــــضعان بسُه الجمُل هضاءاث الجهاص والشباث ،"خماؽ"  ،ٍو

 
 
٣ىم بخىػَ٘ بُاهاث الاهخٟايت الهاصعة ًٖ الخغ٦ت جباٖا   .ٍو

لم ٨ًً لِؿمذ له بالى٢ٝى ٖىض خض  (مدمض)م٣ضام ـمتزاًض للكاب الـالُمىح ال

وجم ازخُاع  ،ي مى٣ُت زاهُىوــىع حك٨ُل زالًا الها٣ٖت ؤلاؾالمُت ٞٞخُىع ٞ ،مٗحن

 ٞاعؾىا الهىضًض 
 
 ًٖ الها٣ٖــــت ؤلاؾالمُت مؿاوال

 
)ؤبي وعبما ٧ان الهضٞــــــإ ، مُضاهُا

  ـــــؼن خ  مه ـهدى الجهاص والاؾدكهاص والٗمل الجاص ال يءالجغ  مهُٟى(
 
ز ٖمل ي جمح  ـبالٜ ٞ غ  ؤز

خ ؤلاؾالمُتالها٣ٖت  ملها ٞ هاـوخٍُى  .ي زاهُىوـ زانتـٖو

ٞ 
 
ى صعظت ٦بحرة بةزىاهه الظًً ؾب٣ىه في ـي ٖمله هظا بلـو٧ان ؤمحر الها٣ٖت مخإزغا

٤ الجهاص والخطخُت  بك٩ل ؤؾاؽ بال ،ٍَغ
 
)ًديى  خُنها بُل ألاؾحر ٣اثض الوم٣خضًا

 والظي  الؿىىاع(
ه
اء ألاخغاعـٞغط ٖىه ٞؤ ٤  ،ي ن٣ٟت ٞو  ًغي ال٣ىة ؤ٢هغ ٍَغ

 
و٧ان صاثما

ً ٣ى٫ باؾخمغاع ،إلخ٣ا١ الخ٤ وههغة الضًً وبٖاصة الَى بٗض  مك٨الجىاًدل  يء"ال ش  :ٍو

خماص ٖلى للا حٗالى بال ال٣ىة" ٖىض ض مىهج الٗمل يض ٖمالء الاخخال٫ وبٗض جغس   ،الٖا

الت مً طل٪ـالها٣ٖت ؤلاؾالمُت ٞ  ٗ باصعث ؾلُاث  ..ي زاهُىهـــــ وجد٤ُ٣ هخاثج ٞ

الاخخال٫ بلى خمالث اٖخ٣ا٫ مؿٗىعة 

ػخ٠  إل٣ًاٝومخخالُت 

الها٣ٖت ألامني ٖلى ؤؾغاع 

مالثـــــه هــا ـوجم خُى ،الاخخال٫ ٖو

تراٝ ٖلى )ؤبي مهُٟى(  الٖا

ًٖ ٖمل الها٣ٖت  لُخهو ومؿا 

 .ي زاهُىوــؤلاؾالمُت ٞ

م٣ضام ـلم ًترصص البُل ال

ٞ 
 
ي اجساط ٢غاعه ألانٗب ـ٦شحرا

مُاعصة وعٌٞ ٧ل الًٍٛى ـبال
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لِؿخمغ  ،ٖلى الالخدا١ ب٨خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام وؤنغ   ،والٗغوى بدؿلُم هٟؿه

 .ي الٗمل الجهاصي ختى آزغ عم٤ يض ؤٖضاء صًىه ووَىه وقٗبهـٞ

 
 
  ،٧ان )ؤبى مهُٟى( ًضع٥ جبٗاث هظا ال٣غاع السُحر ظُضا

 
ؿخٗض لخدمل   اهَو

 
نبرا

 وز
 
 ونمىصا

 
 ب٩ل ما جدمل ال٩لمت مــً مٗىـــىو٢ض ٧ ،باجا

 
٣ٞض امدك٤ ؾالخــــه  ،ان لها خ٣ا

 
 
ٟ  ال٣ؿامي وج  س

 
ضا ًدى٣   ،ى ًٖ الُٗىن ظُضا  ،مً زىض١ بلى مى٢٘ ع  ل بك٩ل ؾغي خظ  ٚو

مى٣ُت الكغ٢ُت ـي زاهُىوـ والـي مسخل٠ مىا٢٘ ٖمله الجهاصي ٞـى ػ٢ا١ ٞـومً مجز٫ بل

ؼة ٣ٞض جىلى  ،مُاعصة الٗىُٟتـي عخلت الـالث وظىالث ٞمٟٓغ نى ـو٧ان للٟاعؽ ال ،وعٞذ ٚو

ت ال مى٣ُت ـُت المؿاول٦ما جىلى  ،ي ٦خاثب ال٣ؿامـ( 7ٞمسخاعة ع٢م )ـ٢ُاصة الىخضة الؿٍغ

٤ُ صعبه الكهُض ظمُل واصي، و٢ض قاع٥ ٞ ي مسخل٠ ٖملُاث ـالجىىبُت بٗض اؾدكهاص ٞع

ٖلى خضوص مضًىت ومسُــــــــــــــم  مىدكغةـال الههُىهُتمغا٢بت ـَال١ الىاع ٖلى ؤبغاط الب

 .زاهُىهـــــــ

 ،(تمجاهض )ببغاهُم ؾالمـم اهُل٤ ؤبى مهُٟـــــى م٘ ؤزُه ال17/3/1993ي ًــــىم ـٞو

 
 
 لجُب ٖؿ٨ـــــغي جاب٘ لئلصاعة الٍ  ىا ؾى  م  و٦

 
  ،مضهُت ٞـــــي مى٣ُــــت ال٣غاعةـا

 
ا ٖلُه وابال ونب 

 مً الىحران ال٣ؿامُت
 
غا  .الهاصعة ٍٚؼ

ش  غ  ،ى مى٣ُت بدغ زاهُىوــم م٘ بزىاهه بل٦16/5/1993ما اهُل٤ بخاٍع خُض ًخٞى

ؤبكلىم  ،)وؿُم بلـ الههاًىتخُض جم ٢خل  ،نهُىهُتي ججاع زًغواث ـنُض ًخمشل ٞ

 .٧لبىم(

ش بو  ئت التـم قاع٥ ؤبى مهُٟى 27/6/1993ٞخاٍع ت الجٍغ  يي الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

 
ه
  ،ظمُل واصيكهض ٖلى ؤزغها ال٣اثض اؾد

ه
 .اننهُىهُخل هدُجت هظه الٗملُت ظىضًان و٢ض ٢

ي جىُٟظ ٖملُت ـٞكاع٥ ٞ ،ولم ٨ًً )ؤبى مهُٟى( لُٟٛل ًٖ صم بزىاهه الكهضاء

بض الغخمً خمضان ،توبؾالم ؤبى عمُل ،م٣خل بزىاهه ببغاهُـــــم ؾالمـــــتـالاهخ٣ام ل  ،ٖو
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ىاث ـاؾخو  ـت مؿخَى ى ـبياٞـــــت بل ،ٚىف ٠ُُ٢هضٞذ الٗملُت ظىىص خغاؾت مجمٖى

ئت ز٠ُ الجىضًُــــً   .الههُىهُحنٖملُخه الجٍغ

غصة الغنام ـماعؽ هىاًت مدببت ًٞه  ماي ٧ل طل٪ ٦إه  إ٧ان )ؤبى مهُٟى( ٞ ي ٚػ

 
 
اصي هظا الٗمل الٟضاجي الٟظ ،هىصـخل الُو٢ ًيخٓغها  ،الكهاصة ب  ى  ه ًغهى ن  هغه وب   ..ٍو

 بُىم ،لخٓتبلخٓت 
 
ىما كخم   ،م ٖبحرهاًخيؿ   ،ٍو ٖ   َو ذ الجىت    ي ؾ  ـو٦م اقخا١ ٞ ،هار  ب  ٍع

ه غ 

  ٖ  و
 
ي ـؾب٣ىه ٞ ً  ٘ وهى ٌؿخم٘ ٢هو م  و٦م جمخ   ،اللخا١ بغ٦ب بزىاهه الكهضاءبلـى ه ى  ل

 و٢هت اؾدكهاص )٢ىضًل ،ًاؾغ الىمغوَي( ،)َاع١ صزان /صعب الىهغ ؤو الكهاصة الُٗغ

 م٘ بزىاهه ال ،وخؿىاث والؼاٌٜ(
 
مُاعصًً ٖلى يغوعة الكٟاٖت لبًٗهم ـو٧ان ًخ٤ٟ صوما

مُاعصة ـولم ج٨ً مغخلت ال ،ي خا٫ اؾدكهاص ؤخضهم صون آلازغـًىم الٗغى ألا٦بر ٞ

بل ٧اهذ خلم خُاجه الظي  ،ومكا٢ها هي التي جٟغى ٖلى )ؤبي مهُٟى( الخ٨ٟحر بالكهاصة

ي ؤقض ـختى ٞ ..اث نالجه التي ال ج٠٨وهمهم ،وز٣ٟاث ٢لبه التي ال جهمذ ،ال ًخى٠٢

 وظه  ٖلى ٣ٞض ٖؼم  ..٢با٫ الضهُا ٖلُهبلخٓاث 
 
ول٨ً  ،لظل٪ بم٩اهاجهؼ ٧ل الؼواط ًىما

ي مغخلت البدض ًٖ ـن ق٣ُ٣ه ألا٦بر ٞبختى  ،ي الؼواطـؤو٠٢ مكغوٖه ٞ ئخلمه الضاف

و٦إجها  ،وطل٪ ٢بل مُاعصجه ،ي مىامه ٞخاة ج٣ى٫ )مدمض قهُض(ـمدمض( قاهض ٞ)لـــ ٖغوؽ 

 .ٚحرها ال جىص ؤن ًٟٓغ بالكهُض الٛالي ؤخض   ،بخضي خىاعي الجىت

بت الجامدت ٞ ٌ الٗىُض والضاثم ـي الكهاصة صٞٗذ )ؤبا مهُٟى( بلـهظه الٚغ ى الٞغ

ً، و٢ض ؤلر  ـل  والضه ونمم  ،ٖلُه ال٨شحرون بالسغوط مٛاصعة الَى
 
ٞإظابه  ،ٖلى طل٪ ًىما

ض ًا ؤبي ؤن اؾدكه  بً الىاز٤ بالا  مٟغوى ج٣ى٫ لي ـوؤهذ ال ..ض٣ضع للا حٗالى: )ؤٍع

ًه  ،مؿخ٣غ بالكهاصة وجد٣٣ها ال ًخى٠٢ـ٧ان قٗىعه ال ،اؾدكهض(  
 
  لظل٪ جغاه صوما

ر دض 

 
ه
 م  ؤهله وؤ

 
ٞلؿُحن ٚالُت  : بنول٨ً ؤ٢ى٫ ل٨م ،: )ال جدؼهىا بطا ابخٗضث ٖى٨مه ٢اثال

ض مً الُٗاءـى الـوالجىت ؾلٗت ٚالُت جدخاط بل ،ومهغها الضم مهغ هى ـوبن ٧ان هظا ال ،مٍؼ

ى الل٣اء السالض بةطن للا حٗالى ـي ٧ل لخٓت بلـوعبما هٟتر١ ٞ ،ٞغا٨٢م لِـ لُىم ؤو ؤؾبٕى

ض٦ما ًا والضي  ـٞ   ي الجىت، وؤٍع
 
 مى٠٢ السيؿاء عض ي للا ٖنها التي ؤعؾلذ  اغ ؤن جخظ٦

 
صاثما
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 ـمٗغ٦ت للضٞإ ًٖ ؤلاؾالم الظي هى ؤماهت ٞـى ؾاخت الـبٗت بلؤوالصها ألاع 
 
 ،ي ؤٖىا٢ىا ظمُٗا

 ٞ وؤعظى ؤن جٟسغوا ؤن  
 
 .(ي ال٣ؿامـل٨م ابىا

ي ؾبُل للا حٗالى ٧ان ًغاوص )ؤبا ـمىث ٞـال٣ُٔ بالكهاصة وال هظا الكٗىع الخي  

ُ  و  ،للغخُل لظا ٣ٞض اؾخٗض   ،ي ٧ل لخٓتـمهُٟى( ٞ  ه
 
ٟ   ،ه لظل٪إ ؤهل ٠ مً الضهُا وجس

  ٖ وعبما ٧ان هظا الضاٞ٘ ألا٦بر ألن  ،الجهاص والٗمل لضًً للا حٗالى ء  ب  وخمل ٖلى ٧اهله 

 
ه
 جس

 
ِ  ًمُىه  ِ  خ  ه ون

 
  ،ه ألازحرة ٢بل اؾدكهاصه بما ٣ًاعب ؤعبٗت ٖكغ قهغا

 
 يـخب ٞو٢ض ٦

 : ونِخه ٣ًى٫ 

٤  ..ؤحها ؤلازىة ال٨غام ـــــىن بضماث٨م طخ  مه ـؤحها ال ،الخـــــ٤ الخلُضؤحها الشابخـــىن ٖلى ٍَغ

ًلٞــــــضاء لٟ   ..ؤحها الغظا٫ الغظا٫ ..ؿُحن وألا٢ص ى الخٍؼ
 
  ..ونُت بل٨ُم ظمُٗا

ه
ي ـٞ ل  ٧

 ،ي خ٣ل ؤلاؾالم الُٗٓمـؤون٨ُم بالٗمل الضئوب ٞ ..ي مجا٫ ٖملهـو٧ل ٞ ،مى٢ٗه

  ،ٖمل وظهضؤون٨ُــــــم بإن ال جبسلىا ٖلى الضٖىة والضًً بإي 
 
 ٧ان ؤم ٦بحرا

 
 ..نُٛــــــغا

٤ يءٞإهخم الكٗلت التي جط  ومً زــــال٫ ٖمل٨م وظهض٦م وبظل٨م  ،لؤلمت الٍُغ

ُاث٨م وؾهغ٦م ٖلى عاخت ؤبىاء قٗبىا حؿحر ال   ى ب  ـمغ٦ب ختى جهل بلـٖو
الؿالمت  غ 

 ـوؤ٢ى٫ ل٩ل ؤلازىة ال ،وألامان
 
بإن ال حؿخعجلىا ٠ُ٢ الشمغة ٢بل  ،مخدمؿُــــً ٦شحرا

ل هى ؤؾلم السٍُىـمخمشل ٞـوؤبكغ٦م بإن زِ ؤلازىان ال ،هًىظها  ،ي الىٟـ الٍُى

مجاهضًً ـمؿ٨ــــــم لٗملُاث بزىاه٨م الـوؤٖخ٣ض بإه٨ــــم جغون زمغة هظا السِ مً زال٫ ل

 .ي الًٟت وال٣ُإـٞ

 ًٖ الخماؾت
 
مؿلم ـهه ًجب ؤن ٩ًىن البإ ،وؤ٢ى٫ لئلزىة الظًً هم بُٗضون ظضا

ًه  ، وؤن ال ًيخٓغ ؤن 
 
 وشجاٖا

 
 ٣ًٓا

 
  صاثما

 
٘   ،بإن ٌٗمل ٟه ؤخض  ٩ل   ول٨ً لِؿ

ه
 ،مىا للٗمل ل  ٧

 .وؤن ال ٨ًخٟي بالخ٩ل٠ُ ،ي طل٪ـوؤن ال ًترصص ٞ ،ولُُلب مً صٖىجه وخغ٦خه الٗمل

ؤون٨ُم  ..بخضاء  مً الكبل الهٛحر واهتهاء  بالكُش ال٨بحرا ،وؤ٢ى٫ لجمُ٘ ؤلازىة

ها الخب ـوؤن ٩ًىن ٖىىان الضٖىة ووؾُلخ ،باؾخٛال٫ ٧ل مى٠٢ و٧ل و٢ذ للضٖىة بلى للا
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هم ٖلى ـوؤن جازغوا مهلخخ ،همـوؤن ٌكٗغ الىاؽ بمدبخ٨م لهم وخغن٨م ٖلُ ،ي للاـٞ

 بكىف الىظه [نلى للا ٖلُه وؾلم]الغؾى٫ ال٣اثض  ٞةن   ،مهلخخ٨م
 
 ،٧ان صاثما

ٞلخ٨ً بكاقت الىظه  ،مٛل٣تـمعجؼاث وجٟخذ ال٣لىب الـوبكاقت الىظه ًا بزىة جهى٘ ال

 .بخضي وؾاثل الضٖىة بلى للا

ًا عاٞعي اللىاء والغاًت  ..اءمكغ١ الىي  ـ. ًا ظُــــــل الٛض ال.ؤحهــــا الضاٖىن بلى للا

 مك٨التهموالخٗٝغ ٖلى  ،ي الجماهحرـؤون٨ُـــــم باالزخالٍ والاهضمــــاط ٞ ،مدمضًتـال

 الخٗغ ٝ ٖلى مأؾُ ،والٗمل ٖلى خلها
 
 ألامل والىىع والًُاء  ،هـــــمـوؤًًـــــا

 
وؤن ج٩ىهىا صاثمـــــا

ًه  ل باؾ  الظي    هم وٍه ٍؼ
 .همط هم  ٟغ 

ى الىاؽ ًجٗلهم ـ. الخىصص والخ٣غب بل.ؤحها الغظا٫ الؿاهغون ٖلى عاخت ؤبىاء قٗبهم

ضوه٨م  ٍا ىن ٨ُٞم ٍو ٣خىٗىن بضًى٨مًىسَغ  ،مؿلم الٗمل الٗملـٞل٨ًُ قٗاع ال ،ٍو

ضم البسل ٖلى الضٖىة بإي ش  ،ي ٧ل مجا٫ وو٢ذـوالضٖىة ٞ  .يءٖو

  ..وباع٥ للا ٨ُٞم
 
ول٨ً ؤ٢ى٫ ل٩ل ؤلازىة ألاخباب الظًً  ،وال ؤ٢ى٫ ل٨م وصاٖا

 
 
 ي الجىت.ـوبن قاء للا ٩ًىن الل٣اء ٞ ،بلى ل٣اء :ؤقخا١ بليهم صاثما

 بـى مهُٟىؤزى٦ـــم ؤ

 م19/1/1993                                      

لٗام مىا٤ٞ الؿاب٘ ٖكغ مً ماعؽ ـهـ ال1414لٗام ي ٞجغ السامـ مً قىا٫ ـٞو

1994ً  ٞـــــي خه  ،ومالث٨ـــــت الؿماء جخإهب ،م ٧اهذ الخىع الُٗـــًـ جتًز
 
  ل  ل

 
ٖه ك  ٢  غؽ  ِبت و

ما  ٢ذ للا  ونض   ،ي ؾبُلهـَهىع الؾخ٣با٫ ؤعواح َاهغة ويِئت زغظذ مجاهضة ٞ

 " ،مى ألا٢ص ى وؤ٦ىاٞهجظوص ًٖ خ   ،هاـ٣ًٞذ هدب ،ٖاهضث ٖلُه
 
ي ـمىث ٞـالوجغصص صوما

غ ؾُاعة  يـ)ؤبى مهُٟى( ٞ ٣ٞض اؾخ٣ل   ،"ؾبُل للا ؤؾمى ؤماهِىا ٞجغ هظا الُىم ألٚا

مجاهض ال٣ؿامي الؿغي ألاؾخاط ـى ظىاعه ؤزىه الـوبل ،الٟجغي نالة بٗض ؤن ؤص   (ثاالُٟ)

بال٣غب مً )مسجض  لٗضو اجِل مٟاجئ لخحن ناصٞهما خاظؼ  ،)َه ؤبى مؿامذ(
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الؿُاعة خحن ٖاظلخه عنانت مً مؿضؽ  مًؤَل يابِ الضوعٍت  ،الكهضاء( بساهُىوـ

ى ؤظؿاص ـماج٨ُُت بلزغها ٖكغاث الغناناث مً ألاؾلخـــــت ألاجى بواجهالذ  ،)ؤبي مهُٟى(

ــــــؼة الٛالُت زمـــــً الجىت مًغظحنان الباع   ونٗض ،مجاهضًًـال زمً الخىع  ،بضمائهما الٍٗؼ

جدملها مالث٨ت الغخمت بٗض  ،لخهٗض ؤعواخهمــــا الُاهغة بلى باعئها ،ومهغ ٞلؿُحن ،الٗحن

ً ٧املـــــت ٚحر ـها السالضة ٞـث عؾالخؤن ؤص    .مى٣ىنتي خٟٔ الضًً والَى

هاع مً ؤبىاء ال٣ؿام الظًً وصٖهم  لخ٤ )ؤبى مهُٟى( ع٦ب بزىاهه الكهضاء ألَا ٍو

و٦م جمنى جل٪ اللخٓت التي ًل٣ى بها  ،ى عئٍاهم والل٣اء بهمـٖلى الخىالي، و٦م اقخا١ بل

زبر اؾدكهاص )ؤبي مهُٟى(  الههُىهُتوجىا٢لذ ألاهباء  ..وظه للا حٗالى وهى ٖىه عاى  

ٖ   ؟!٠ُ٦ ال ،بٟغخت ٚامغة  وهى 
 
خـباعػ ٞ م  ل  هم.ـي م٣اٖع

ـــــضة ًض ً )مدمض  الههُىهُتٗىث ؤخغوهــــىث ٌو٢ـــــــض وكــــــغث ظٍغ هبـــإ اؾدكهاص ألازٍى

ه ُـــــت ل ،ؤبى مؿامـــــذ(ؤؾامت  قهىان َو  :ما ٦خبخــــه الصخُٟــــتـوهـــــــظه جغظمـــــــت خٞغ

 مطلىب من حماط م  
َّ
 غخيلاألاخير  ي ألاظبىعـين فصهيىهيهم بلخل أسبعت ـخ

 ،ي ٢ُإ ٚؼةـاؾخُاٖذ يغب هىاة خماؽ ٞ الههُىويالجِل و٢ىاث ألامً )

٨ه ٞبٕى واخض ٣ِٞ بٗض م٣خل الٟضاجي "ببغاهُم ؾالمتؤؾ خل قٍغ
ه
ي ٖملُاث ال٣خل ـ" ٢

خل الازىان ٧اها مكتر٦حن ب٣ ،)مدمض مهُٟى قهىان( ًٖى زلُت ٖؼ الضًً ال٣ؿام

هم )وؿُم ـمى ،وؤعبٗت مً ججاع السًغواث ،بًالن لُٟي( ،ظىضًحن مً الجِل )ؤحهىص عوث

 .ؤبكلـىم ٧لبىن( ،بلـ

 
ه
ايُاث مً ؾ٩ان زاهُىوـم٘ قهىان ٢ ٧ان ٌؿاٖضه ؤزىاء  ،خل مضعؽ للٍغ

 و  ،الٗملُت
ه
 ؤخــــضه  ٖلُه هاؤَل٣ انر حمً ظِل الضٞإ بنابت زُٟٟت مً ه نِب يابِؤ

 .الٟضاثُِـــــً
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 الجىىد مىعىا عمليت معلحت

 ٢امذ ٢ىة مكتر٦ت مً ال
 
مً مؿخٗغبحن ـؤمـ خىالي الؿاٖت السامؿت نباخا

ي ـٞو ،وخضة )قمكىن( وظىىص لىاء )٢ٟٗاحي( بالخىظه للًىاحي الكغ٢ُت مً زاهُىوـ

ازىان وبها  ،"FIATمسُُت ٞجإة الخٓذ ال٣ىة ؾُاعة مكبىهت مً هٕى "ـمهمت الـجهاًت ال

اثـمؿخٗغبحن بلـيابِ مً الج٣ضم  ،مكبىهان لب الهٍى  ؾخل  او٧ان الغص ؤن  ،ى الؿُاعة َو

 
 
 .)مؿاٞت نٟغ( وؤَل٤ باججاهه الغنام مً مؿاٞت ٢هحرة ،ؤخض عا٦بي الؿُاعة مؿضؾا

 
ه
ُ  ةث بوال٣ىة عص   ،ف بغ٢بخهض  الًابِ ز ت، و٢خلذ الٟضاث ن، ح  مُلىب  ـال نح  َال١ الىاع بؿٖغ

 ( 25 -)مدمض مهُٟى قهىان 
 
 ( 36 -ومؿاٖضه )َه مدمض ؤبى مؿامذ  ،ٖاما

 
 ،ٖاما

 ٢ىبلخان ومؿضؾان.ا مهـظض ٖلى ظشدُوه و 

ؤزىىا ٖلى ٖمل الجىىص و  ،م٩انـي الـيباٍ ٖلى مؿخىي ٖا٫  ؤظغوا الخد٤ُ٣ ٞ

الظًً ٖملىا ٖلى مى٘ ٖملُت مؿلخت ٌكدبه 

ان  ال٣ُام بها ٖبر بإن الازيُــــــً ٧اها ًىٍى

ت ٖلى صوعٍت للجِلبل٣ــــاء ٢ىاب  ،ل ًضٍو

مهابُــــًـ ـوبٗض طل٪ مهاظمت الجىــــــىص ال

٣ت  ل٣خلهم مً مؿاٞت ٢هحرة وهظه الٍُغ

 .ًمخاػ بها ؤبىاء ٖؼ الضًً ال٣ؿــــــــام

 * ضشبت كاظيت لحماط :

يغبت ٢اؾُت  ٌٗضم٣خل قهىان 

بياٞت لسالًا ال٣خل الخابٗت  ،لخماؽ

  ي ألاؾبٕى ألازحر ٣ِٞـٞ ..لخماؽ
ه
ل٣ي ؤ

 
 
ال٣بٌ ٖلى ؤ٦ثر مً زالزحن مُلىبا

 
ه
 مً ال٨باع ازىانمنهم  ،خلىاوزمؿت ٢
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 .بدماؽ

 ،ى آ٫ الكهُض ٖلى الٟىع الظًً خمضوا للا وؤزىىا ٖلُه بما هى ؤهلهـونل السبر بل

ضاء،ؤن  وظل   وق٨غوه ٖؼ    ٖلى ًض ألٖا
 
 .ٞجىاع عبه زحر وؤ٦غم انُٟاه قهُضا

وػٞاٞه للخىع  ،مىخٓغـي ًىم ٖغؾه الـم٣ضام ٞـالو٢ض ؤ٢ُم ٖؼاء ضسم للكهُض 

ىه  ،الٗحن  وجىا٢ل ؤهل زاهُىوـ الٟضاء زبر اؾدكهاص )ؤبي مهُٟى( الظي ما ٖٞغ
 

 بال

 
 
 م٣ضاما

 
ما  مً ٞغؾان ؤلاؾالم ،٦ٍغ

 
اعؾا  ٖلى  ،ٞو

 
 ُٚىعا

 
 خاػما

 
٣ٞض ٧ان عخمه للا عظال

 بتربُت  و٧ان ،بؾالمه ووَىه وؤهله
 
مؿاظض ٖلى ٦خاب للا ـي الـألاقبا٫ ًٞىص ي صاثما

ؿعى بلـى طل٪؛حٗالى ُٗضوا مجض ؤلاؾالم الخلُض ،زحر زل٠ لسحر ؾل٠ ٩ىهىاختى ً ، َو  .َو

ًه وما   بن  ال٣لىب  هاع   ئ٧ُٟان 
 

وؤهه عخمه للا ٢ض  ،الكهاصة ؤمىُت )ؤبي مهُٟى( بال

ما نض٢ه للا ـ حٗالى لولىال نض٢ه م٘ للا ،ما ٨ًغهىن بها٫ مً ؤٖضاء للا حٗالى وؤنابهم 

 ض  ن   ا٫  ظ  ع   حن  ى  م  ا  مه ـال ً  م  } ، ٢ا٫ حٗالى:ي هُل الكهاصةـٞ
ه
ٖ  ىا م  ٢  ٖ   للا   واضه اه  ا 

 
  ه  ُ  ل

 
 م  ٞ

 ً  م   م  هه ـى 

 
 
 ط   ٢

 
 م  و   هه ب  د  ى ه

 ً   ً  م   م  هه ـى 
 
 ض  ا ب  م  و   غه ٓ  خ  ي

ه
 ل

 
 ض  ب  ىا ج

 
 .]ألاخؼاب:[ {ًال

م والُٗاء الو٢ض ها٫ الكهُض الٛالي بهظا السل٤   غ  ٖ   ً  مخجضص ز٣ت ٧ل م  ـال٨ٍغ
ه
 ً  ىه م  ٞ

م٣ضام نٟدت مً ـؤهل وؤ٢اعب وبزىان وظحران.. وه٨ظا جُىي باؾدكهاص الٟاعؽ ال

ت الُـمجض الخلُض ٞـنٟداث ال و٢ض ٚؿل الكهُض ؤبى مهُٟى طهىبه  ،هىصـي م٣اٖع

 بضماثهؿغ  مه  ى ٌؿحر ـى للا حٗالـمط ى بلو  ،بضماثه
 
 .ُٖٓم ألاظغ والجؼاء لُمىده للا ،بال

ٞهظه ػهغة مً هٕى  ،ي ؤعى زاهُىوـ ػهغة ظضًضة لِـ ٩٦ل الؼهغاثـولخىبذ ٞ

خب ٖليهابجها ػهغة هبد ،زام
ه
 و  } :ذ بضماء قهُض الٟغ٢ان ٦

 
ً  ظ  ال ٞ  ضه اه  ظ   ً  ُى  وا 

 
 ض  ه  ـى  ا ل

 م  هه ـى  ً 

 به ؾه 
 
  للا   ن  ب   ،اى  ل

 
 {حن  ى  ؿ  د  مه ـال ٘  م  ـل

ٗ   للاه  ١  ض  ن     ُمه ٓ  ال
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 الؿّٗس طـْ حمىس حمىٕز أبٕ وػاوـح )أبٕ حمىـس(

التي ؤصاعث مدغ٦ها ٖاثضة مً  (الُٟاث)٧ان الغنام ًىُل٤ بٛؼاعة باججاه الؿُاعة 

مجاهض )مدمض قهىان( ؤخض ـوبضازلها ال ،م1994لٗام  نالة ٞجغ الؿاب٘ ٖكغ مً ماعؽ

ايُاث ٞى ظىاعه ؤؾخاط ـوبل ،مُاعصي ال٣ؿام ت للبىحن ٞـي مضعؾت الـالٍغ ي ـمخىبي الشاهٍى

  ..ٖبؿان
 

ه ؤخض بال  ب  طل٪ الغظل الى٢ىع الظي ما ٖٞغ
 
 غ   مؿلما

 
 نامخا

 
 ه٣ُا

 
جسُلىا وما  ،ا

 مخ٣ضم السُغ.ـمى٢٘ الـي هظا الـلخٓت واخضة ؤن ٩ًىن ٞ

ٌه  لم  كهض لهم باإلًمان، ٞةطا ٚابىا٧ان )ؤبى مدمض( مً ؤولئ٪ الغظا٫ الظًً 

ٌه  ،ٟخ٣ضواًه  ىاوبطا خًغوا لم  ًماعؽ صوعه  ،ٗٞغ

ً ب٩ل ؤلا ـٞ زالم ي زضمت ؤلاؾالم والَى

 ٣ٞض ٧ان )ؤبى ،وألاماهت م٘ الهمذ ال٩امل

مدمض( ًغظى ألاظغ ال٩امل مً للا جباع٥ 

ً   ،وحٗالى الُٗاء الهامذ مً  ٣ٞض حٗلم ٞ

لُت بئر الؿب٘ التي هجغها ألاهل بلضجه ألان

ٖام  الٛاقم لها ههُىويالزغ الاخخال٫ ب

ذـم٣ام ٞـلِؿخ٣غ ال ،م1948  (ي )ٞع

ً مً ـٞو ،الباؾلت ي الخاؾ٘ والٗكٍغ

لخاط ا)لـــ م وهب للا 1958ؤ٦خىبغ لٗام 

ىانل عخلخه مـــــ٘ـ ـالىصٌ٘ ٞ تلُيكإ الُٟل الهاص ،مدمض( ولضه )َه( ي ٦ى٠ والضًه، ٍو

ايُاثـالخٗلُم خخـــــى ًدهل ٖلى ب٩الىعٍىؽ ٞ  لُـــــالب ال ،ي الٍغ
 
ٗمل مضعؾا مغخلـــت ـَو

ــــــت  .الشاهٍى
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 بضًىه
 
 مخمؿ٩ا

 
 ملتزما

 
 ـحؿىص ال ،٢ض ٧ان )ؤبى مدمض( مؿلما

ه
ه الخ٣ُ٣ُت ٖال٢خ   مدبت

مت الـم٘ بزىاهه، و٢ض ٧ان ليكإجه ؤلاؾالمُت الهاُٞت ٞ مٗغوٞت ـي ٦ى٠ ٖاثلخه ال٨ٍغ

اصاجه وج٣الُضهها والتزامها ال٩امل بإزال١ قٗبىا ـبخمؿ٨ها بضًى  .ؤ٦بره ألازغ ٞـي طل٪ ٖو

٠ خ٩ىمي  م ؤهه مْى  بن  و٧ان الكهُض )َه( عخمه للا ٚع
 

طل٪ لم ًمىٗه مً  بال

ى الُالب هضاءاجه الخدٍغًُت ـي ٧ل مغة ٧ان ًىظه بلـٞو ه،٢ى٫ الخ٤ ألابلج الظي ٌٗخ٣ض

  ـو٦م هصخه ػمالئه ٞ ،ي ألاعىـبيض مٛخه  
 

حرمباقغ ـًٖ الخدٍغٌ ال ي الٗمل بال٠٨  ٚو

ُٟخه ؛مباقغـال  ٖلى ْو
 
ًه  ..خغنا  ٞما ٧ان 

 
ىا١ بُض للا جباع٥  إن   ب  جُب بال ألاعػا١ وألٖا

 .وحٗالى

هحن ـال ٌؿخ ٞهى  ،مؿخجضاثـي مىاظهت الـؤبي مدمض( ٞلؿٟت زانت ٞ)لـــ ل٣ض ٧ان 

  
وطاث  ..و٧ان ًدمل ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الهافي لخل ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ،مهما نٛغ ؤمغ   بإي 

  مه ـجىا٢ل م٘ ػمالثه الًىم 
٤ الىنى٫ بلضع   :٣ٞا٫ ؤخضهم ،ى ٞلؿُحنـؾحن خى٫ ٍَغ

و٦م مً  :و٢ا٫ ،م الكهُض بهضوءٞخبؿ   ،ؤجدال٠ م٘ الكُُان للىنى٫ بلى ٞلؿُحن

وللا لً ههلها  ؟!!،ٞلؿُحن ىـٞلم ههل بل ،الؿىحن مًذ وهدً هخدال٠ م٘ الكُاَحن

 
 

 .ٞمل٩ىا ألاعى ومً ٖليها ، ٦ما ونلها ؾلٟىا باإلؾالمبال

 مُل٣ ٗخمضٌلظل٪ ما ٦ىذ جغاه 
 
 ٞ ا

 
ُٟت، و٢ض ٧ان ماهغا ي الٗضًض مً ـٖلى الْى

ُٟت الخ٩ىمُت ،ي ؤ٦ؿبخه ال٣ضعة ٖلى ججاوػ خضوص الغوجحنـمهً الخغة الخـال  ،و٢ُىص الْى

ب٣ٞض ٧ان مُل )ؤبي مدم ً ٍٚغ ، ٌكٗغ ؤهه ٢ُٗت مً ٢لبهض( هدى الَى
 
ال ًخجؼؤ  وظؼء   ،ا

 ٞ ،ُاههمً ٦  
 
ى ـوما ٩ًاص ًخدضر بل ،ي قٗىع ألاؾخاط )َه(ـوجغي هظا الخىحن مخجؿضا

 
 

ايُاث وخلىلها بال يخ٣ل مباقغة بلَالبه خى٫ مؿاثل الٍغ ٞهي مؿإلت  ،ى ٞلؿُحنـ ٍو

ايُت م٣ٗضة جدخاط بل ُاء ـٍع ى الخل ـمخىانل مً ؤظل الىنى٫ بلى ججغص وبدض ٖو

 ؤن لهظه ال.ألاوؿب ٞيها
 
ايُت الـ. و٧ان ًغي صوما حنم٣ٗضة ـمٗاصلت الٍغ وال ًم٨ً  ،َٞغ

هىص ٖلى خالهم ـوب٣اء الُ ٗاصلت،مـي الـخالت ٖضم الخىاػن ٞ ب٣ُذما ـى الخل َالـالىنى٫ بل

 .لت ال٣ىة الالػمتمٗاصـي الـمً مىذ الُٝغ آلازغ ٞ ض  به  وال ،مً ال٣ىة والجبروث
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 لهم
 
  ًه  ،لظل٪ ما جغصص ؤبى مدمض خحن لجإ بلُه مجاهضو ال٣ؿام ٧ي ٩ًىن ٖىها

م ٣ض 

دٟٔ ؤؾغاعهم ٤ هدى  ،لهم ؤلاًىاء ٍو ٞما ٧ان ألاؾخاط )َه( ًغي ؤ٢هغ مً هظا الٍُغ

 وخ   ،الجىت ومغياة للا جباع٥ وحٗالى
 
 وما ٧ان ًجض له بضًال

  
لخالت الظ٫ والسىٕى التي  ال

٘ خالت ال ،مى٣ُت بإؾغهاـحؿُُغ ٖلى ال  ،مٗاهاة وال٣هغ ًٖ قٗبه السجحنـوطل٪ لٞغ

مىذ الضٝء الالػم للغظا٫ الظًً نض٢ىا ما ٖاهضوا  ٠ُ٨ٞ ًترصص بخ٣ضًم هظا الُٗاء ٍو

 لغظا٫ ال٨هٝى الظًً زغظىا ،؟!للا ٖلُه
 
 ؤمُىا

 
 ٠ُ٦ ال ٌٛضو بِذ ألاؾخاط )َه( خهىا

 .؟!وخانغوه ٢بل ؤن ًدانغهم ،ُٞاعصوا الاخخال٫ ٢بل ؤن ًُاعصهم ،مإلٝىـًٖ ال

  ؟!،٠ُ٦ ال ًٟٗل طل٪
 
وهى الظي ٢ض باٌ٘ للا جباع٥ وحٗالى مىظ ؾىىاث ملخد٣ا

 ٞـبهٟىٝ )ظماٖت ؤلازىان ال
 
٠ُ٦  ،ي نٟٝى الجماٖتـمؿلمحن( ختى ٚضا الُىم ه٣ُبا

 ،ى وا٢٘ ٖملي مماعؽـترظم صعوؾه للُالب بلوهى الظي ًيخٓغ الٟغنت ٧ي ً ؟!ال ًٟٗل

بخه مً صمه وعوخه  .ًضٞ٘ يٍغ

 للُٗاء الهامذ الظي ال ـول
 
ما ٞخذ )ؤبى مدمض( ٢لبه وبِخه للمجاهضًً ٧ان همىطظا

 
 

 بال
 
ي ٞتراث الغاخت ـمجاهضًً ٞـٞاؾتراح ٦شحر مً ال ، مً للا جباع٥ وحٗالىًغظى ؤظغا

لت ٞ مدضوصة لغخلت الجهاص والخطخُتـال   ،ي بِذ ألاؾخاط )َه(ـالٍُى
 
و٧ان لهم هاصخا

 
 
 ًدىى ٖلُ ،وزاصما

 
 وؤبا

 
ه الجمُ٘ ؤزا ك٤ٟ مً ٢ؿى ـٞٗٞغ ة ألاًام واللُالي الخبلى ب٩ل هم َو

٤ ٞال جخعجلىا ،عجُب يءش   ؤن هظه بضاًت الٍُغ
 
 وؤن ؤمامهم مكىاع  ،و٧ان ٌٗٓهم صوما

 
 ا

 
 
ال   ٍَى

 
ال ض مً الضم والضم٘ ـًلؼمه ال ٍَى ٌ   ،مغخلتـٞالهبر ٖىىان ال ،وآلاهاثمٍؼ  و٧ان ًد

 ٖلى 
 
ًُ٘ ألاظغ، وؤن   ؛محنـزالم الىُت هلل عب الٗالبصوما  ختى ال ًدبِ الٗمل ٍو

 ٖلى  سٛغ مً سٛىع ؤلاؾالمـال
 
ًه  ،مؿلم صوما  ا  ٞال 

 
 ٢   ً  م   ن  ح  ج

 .ه  ل  ب 

 هظا ؤلا 
 
 ألن ٩ًىن ملتزما

 
ًىه ؤقض بض زالم والخجغص ٧ان ًضٞ٘ )ؤبا مدمض( صوما

غ ،مإلٝىـط ٖلى الختى ؤهه زغ  ،الالتزام ٌ الهىع والخهٍى و٦م خاو٫ بزىاهه  ،و٧ان ًٞغ

 الىنى٫ بل ،٢ىاٖه بإن ًخهىع مٗهمب
 
ى نىعة للكهُض بال نىعة ـلظل٪ ما ٧ان ؾهال

خه الصسهُت  .هٍى
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 مً 
 
وب٣ي )ؤبى مدمض( ٖلى خالت الُٗاء الهامذ ختى ٧ان ٢ضع للا ًغؾم له مٗلما

 ـالخُاة الجضًضة خحن اؾخ٣غث ٖكغاث الغناناث ٞمٗالم 
 
 هي نضعه لخدمله وق٣ُ٣

 ،ى خُض مؿخ٣غ عخمت للا جباع٥ وحٗالىـي عخلت الاؾدكهاص بلـٞ الكهُض )مدمض قهىان(

 بٗض ؤن ؤص  
ه
ـــــؼم وجطخُت ل  ي )ؤبى مدمض( ٧ ــ٘  ،واظبه ب٩ل ما ؤوحي مً ٢ىة ٖو وبٗض ؤن ع٦ــ

ـــــغمحن سجضاث اـهلل عب الٗال  مسجضـالوبٗض ؤ٢ل مً قـــــــهغ ٖلـــــــى )مجؼعة  ،لٟجغ ألٚا

زغ ب نهُىويبةنابت يابـــــِ  ال٨ُانو٢ض اٖتٝر عاصًى  ،ي زلُل الغخمًـؤلابغاهُمي( ٞ

ه ؤبى مؿامذ(الا   .قــــخبا٥ م٘ الكهُضًً )مدمض قهىان َو

ٖ   ختىجىا٢لذ ألاهباء زبر اؾدكهاص )ؤبي مدمض( بن وما   و
 
الىظىه ٦أبت وقٗىع ذ ل

ي ـٞاألؾخاط )َه( لم ٨ًً ؤخض ًخى٢٘ ؤن ٩ًىن ٞ ،ى الٛغابتـبال٤ًُ والعجؼ، بياٞت بل

ان  ،مخجغص هى ؤؾاؽ هظه الٛغابتـزالم الول٨ىه الهمذ الضاثم وؤلا  ،مى٢٘ـهظا ال وؾٖغ

 
ه
  ٖىضهم ه ولض  ما اخدؿب ؤهل

 
ما  ٦ٍغ

 
لىله  للا وؾإلىا ،للا قهُضا ٣ٞض ٧ان  ،الٟغصوؽ ألٖا

، و٢ض هضع وظىصه ٞ
 
 ٚالُا

 
ؼا  ي هظا الؼمان.ـ)ؤبى مدمض( ٍٖؼ

و٢ض ؤ٢ُم  ،"هلل وبها بلُه عاظٗىن  بها" ؾترظإوالا  ؤهله بال الضٖاء ٧ان مًوما 

  ،للكهُض ؾغاص١ ٖؼاء ُٖٓم
 
٘ه م  ؤ مىاَىحن مً ؤبىاء ٢ُإ ٚؼة وزاهُىوـ ـال ه ظمُ

 .وما ػالىا ًظ٦غوهه ب٩ل الخب ،زانت

 ،مامىحنـلامدب هلل وعؾىله و ـمسلو الـمؿلم ال٣ىي الهامذ الـمدمض( ال)ؤبى 

  ًه 
 
الظي ما جىاوى لخٓت واخضة ًٖ الهضح  الجبل ألاقم   ب٣ًُت ٞلؿُحن، طل٪ غ َالبهظ٦

مجاهضون ًىم ؤن خىا ب٣لبه ـًخظ٦غه بزىاهه ال ،ى للا جباع٥ وحٗالىـبالخ٤ والضٖىة بل

ً و٧ل ال ،همـال٨بحر ٖلُ مجاهضًً مً ـوؤوصٖهم ظىباث ٞااصه الخاوي الظي وؾ٘ ٧ل الَى

ً  .ؤظل هظا الَى

 
 
ػالذ ٖالماث الضهكــــت م٣ٗىصة ٖلى وظه ٧ل  وما ،غ الجمُ٘ الغظل الظي ٖـــافجظ٦

 ألاؾخاط )َه  ،مً ٖٝغ )ؤبى مدمض(
 
٣ت السالضة ؤباهل خ٣ا  .؟!!مؿامذ( عخل بهظه الٍُغ
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 الؿّٗس جّـاز إبطاِٗي حمىس عضفٕض )أبٕ حمىــس(

 ،ي مضًىت ًاٞا الٟلؿُُيُت الؿاخلُت الجمُلتـى مى٢٘ ٖمله ٞـ٧ان ظهاص ًخ٣ضم بل

اث ـوطهىه ًىهٝغ ب٩لُخه بل ى ط٦ٍغ

وع٣ُٞه  ،الكهُض )مغوان الؼاٌٜ(

 مـا بلــى)ؤقٝغ بٗلىجي(  خُــــً ج٣ض  

 طاتها.مضًىــــــت ـال

ي ـزىاظغهما ٞواؾخ٣غث 

ي ـهم ٞـؤظؿاص الظًً ؾغ٢ىا بِخ

ي ٢غاعة نضعه ـو٧ان ًغصص ٞ ،)ًاٞا(

ٞها  ،؟!طاجه لم ال ؤ٧ىن ٖلى الضعب

التي هجغها ؤهلي  هي بلضحي )ًاٞا(

وها ؤها ناخب  ،ي ٖىىة ؤمام هاْغ 

 لضي 
 
طا٥ البِذ ؤٖمل ُٞه زاصما

 .ؾاع١ البِذ

ها ـها هي )ًاٞا( الخـــــي خضزني ٖى

 ،وؤهبذ هىا ،وؤصًٞ هىا ،لم ال ؤمىث هىا ،هاـي ٧ل طعة جغاب ُٞـوون٠ ل ،خمغاعوالضي باؾ

 
ه
  وؤ

 ُ  ٖلى ؾاخل )ًاٞا( ٣ًُقــــــ
 
ت الجضًضةـض مً صمي ؾىعا  .؟!ها ٚؼواث الىاٍػ

ي ٢لب ـمهى٘ الظي ٌٗمل ُٞه ٞـ٧اهذ ٧ل ٧ىامً ظهاص جخدغ٥ وهى ًخ٣ضم باججاه ال

  مغةـول٨ً هظه ال ،مضًيخه الخبِبت )ًاٞا(
 
 ،و٦م ًمىذ اللُل ٞغنت جىاعص السىاَغ ،لُال

هاًت ـً الىــــــــــــــــــــضا ٖـــــــــــــــــــــــــــت ٖـــــــــــا بضاًــــال ٌٗٝغ له ،عظل م٣ضم ٖلى خُاة ظضًضة٢لب  يـزانت ٞ

 .ظهاص()٦ــــــــــــ 
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هم ُٞه ًٖ ـًدضزوهل ؾُإحي الُىم الظي  ،جظ٦غ ؤوالصه )مدمض ونالح وؤؾماء(

ى الٗالم ـوالبدغ ًٖ ًاٞا هاٞظة ٞلؿُحن بل البرج٣ا٫ًاٞا ٦ما ًدضزه والضه ًٖ  ،عخلخه جل٪

ل( ش الٍُى  .؟!)ٖبر الخاٍع

 ونالخ
 
 ؤم ؾُتر٥ مهمت بجمام الغواًت لىالضه ٧ي ًدضر )مدمضا

 
وؤؾماء( ًٖ  ا

اص   ـلُب)ًاٞا( التي هجغها ٖىىة، ٖو
 
 ٞى١ طعاها لىاء   ها ظهاص )والضهم( مىٟغصا

 
 عاٞٗا

 
 ٞاجدا

 وسجه قبان مجاهضون ؤب  
 
ا السىٕى لظضًضا   ،مٗاصالث الخىاػن الٗؿ٨غي ـى 

 
 م  ه  وعًٞىا ٞ

ت مت الٟاٚع مت ،مبرعاث الهٍؼ وها هم ٨ًؿغون ٢ىاٖض  ،ٞامدك٣ىا ؾالح ؤلاًمان والٍٗؼ

مت ،الٟهم الؿُاس ي ُٗضون عؾم مىدنى ظضًض ال وظىص ُٞه للهٍؼ دمض( وعخل )ؤبى م ،َو

ت الهٛحرةى ٖبؿـبل ها ٖاثلت ـلُبي زاهُىوـ التي لجإث ـقغ٢ ان الهٛحرة، جل٪ ال٣ٍغ

 .م1948ٖام  ةالهجغ  )ٖهٟىع( بٗض

ػ٢ذ ٖاثلت )الخاط ببغاهُم ٖهٟىع( بىلضها السامـ عه  ،م1967ٖام ت ؿو٢بل ه٨

 وعبما ٦ــــان م   ،بحن ؤق٣اثه الٗكغة
 
بت ًٞ ٢ امدكا١ الؿالح ي ـبُل الخىُـــــً للٗىصة والٚغ

ب  ،ؤؾمىه )ظهاص( لضًاع والالخها١ بغما٫ بلى االٗىصة في ببغاهُم( )الخاط ٨ٞم ٧ان ًٚغ

ٛمٌ هىا٥ ُٖيُه بل ،)ًاٞا( الؿاخل ٦م لخٔ )ظهاص( طل٪ مً ٞلخاث لؿان ، !!ى ألابضـَو

ُ  غ  وؤهِىه الساٞذ الظي ًخمخم زالله ٧لماث الكى١ وم   ،والضه اث الٛغبت وؤقٗاع البلضة ز

 .لٗخ٣ُتا

ب  ٞدغم ٖلى الخدا٢هم  ،ن ؤبىاثه بالٗلمحي جٍؼـببغاهُم( ٞ)الخاط و٦م ٧ان ًٚغ

تب ؛همـجمامهم صعاؾخبمضاعؽ و ـبال ٤ الخٍغ  مىه ؤن الٗلم ٍَغ
 
ي ـٞالخد٤ )ظهاص( ٞ ،ًماها

ت ٞـإلجمام صعاؾخه بٗض ؤن ؤجه ي )زاهُىوـ(ـ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىظُا ٞ ي ـى صعاؾخه الشاهٍى

ي نٟٝى ـول٨ً ؾىء ألاخىا٫ صٞٗه لاللخدا١ بالٗمل ٞ ،الكهُض َه ؤبى مؿامذ()مضعؾت 

 وبك٩ل ًىمي هدى بىابت بًغػ 
 
وعٚم  ،ي ًبدض هىا٥ ًٖ ل٣مت الِٗلـ٦ ،الغاخلحن ٞجغا

 ٖلى ال
 
 .مُالٗت والش٣اٞتـطل٪ خغم صوما
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مل هىا٥ ٞ   ًه  ٧انو٦م  ،ي )ًاٞا(ـٞ ى ؤن اؾخ٣غ  ـي الٗمل بلـوجى٣ل ٞ ،ي الضهانـٖو
ص غص 

 ٞ ال٨ُاني ـؤها لم ؤٖمل ٞ)
 
ٗم ؤوالصي ،ي الٗملـخبا  أَل

 
زىاء ي هظه ألاـ٧ٞان  ،(بل مًُغا

(  ،وعػ٢ه للا ألابىاء ،٢ض جؼوط
 
 ًالخ٤ )ظهاصا

 
 ٧ان صاثما

 
 صازلُا

 
 ول٨ـــــً صاٞٗا

 
٩ًىن مً  ؤال

 .خ٣اٖؿحنـمـالساملُــــً ال

 ،ٞلؿُحن عبىى ًاٞا وخُٟا و٧ل ـمٟٓغة بلـي مىهج الؿماء زحر ٢اثض للٗىصة الـًغي ٞ

ي بىاء هظا ـ٧ان ناخب الخإزحر ألا٦بر ٞ ،مسجض وبُىث للاـوالخها٢ه مىظ وٗىمت ؤْاٞغه بال

مٗحن الهافي ـها مً الـى ألازال١ ؤلاؾالمُت الٗالُت التي ا٦دؿبـبياٞت بل ،ال٨ٟغ الغنحن

م الظي واْب ٖلى جالوجه وخٟٓه ٢ُام اللُل و  ،ب ٖلى الىىاٞلزم واْ ،٦خاب للا ال٨ٍغ

 ٞؤول٣ض  ،ونُام الخُٕى
 
، ٩ٞان مدبىبا

 
 ٖاما

 
( ٢بىال

 
ي ـ٦ؿبذ ألازال١ الىبُلت )ظهاصا

 .ؤؾغجه وبحن بزىاهه وؤنض٢اثه

 مه ـهظا اليؿ٤ الغاج٘ مً هظه الصسهُت ال
 
ي ٚحر الضعب الظي ـزهت لم ٨ًً ًى٣ط ي ٞت

)الجهاص( ًىم اهُل٣ذ الاهخٟايت الٟلؿُُيُت ٘ ظهاص بغوح زانت و٢ض حكب   ،اه٣ط ى ُٞه

 بن  ي ٖمله ـو٢خه ٧ان ًى٣ط ي ٞ ل  وعٚم ؤن ظه  ،ماظضةـال
 

لخٓاث الجهاص الٛالُت جخٟخ٤  بال

٩ٞاهذ حجاعة )ظهاص(  ،مى٣ُت الكغ٢ُت مً زاهُىوــًىم ج٣خدم ٢ىاث الاخخال٫ ال

ت بزىاههو  لم ٨ًً ٢ض التزم بٗمل وعٚم طل٪  ،جخجه هدى نضوع الجىىص وآلُاتهم الٗؿ٨ٍغ

اث الاهخٟايت الكبابُت ما٫ ،مجمٖى  ،ول٨ً الغوح الىزابت ٧اهذ جىُل٤ أل٦بر مً هظه ألٖا

وؤهه  ،والٗىصة بؿالخهم بلـى )ٚؼة( م٣غبحن مىه ؤهه ًخمنى ٢خل حهىصـ٨ٞم زاَب ظهاص ال

ت ُٞضًى زانت )ب٨خاثب ال٣ؿام(ـو٦م ؤخًغ بل ،هىصـمخُٗل لضم الُ ي ًغ  ،ى مجزله ؤقَغ

  وٍه  ،مالخ٣ت ٞلى٫ الٛانبحنـٞيهم الىمىطط ألامشل ل
 ه ًخمنى ؤن  ي ؤ٦ثر مً مغة ؤه  ـح ٞهغ 

 .٩ًىن منهم

 ،ي ْالم صامــمهى٘ الظي ٌٗمل ُٞه ٞـخُض ٣ًب٘ ال ،ػا٫ )ظهاص( ًدض السُى ما

وػاص طل٪ بٗض ؤن ٖمل  ،همـ٣ٞض ٧ان ًم٣خ ،ُٞه ً  م٩ان الظي ؤخبه ظهاص و٦غه م  ـهظا ال

 
 
ً مخىانلحن صون ؤن ًىا٫ ؤظغا  .وؤوالصه ًيخٓغون ٢ىث ًىمهم ..قهٍغ
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 ،هىصي هىا٥ـخُض الخاعؽ الُ ،مغا٢بتـمؿاء هدى بغط الـ٧ان )ظهاص( ًخ٣ضم هظا ال

ه الكهُض )مغوان الؼاٌٜ( وهى ًاصي الغؾالت ال تراءي ؤمام هاٍْغ ٦م ٧ان  ،ملخمُت ألاولىـٍو

خمنى ؤن ٩ًىن مىٌٗك٤ ؤولئ٪ ألاٞ  .همـظاط ٍو

 ها هى ًهٗض ؾه  ،هطاج وها هى ًخ٣ضم هدى الغ٦ب الىىعاوي
 
غي ٞ ،مغا٢بتـم الل  ـٍو

ه
  ي ٧

 ل 

٣ًترب )ظهاص(  ،مىؾ٣ُىـها هى )الخاعؽ( ؤمامه مخمضص ٌؿم٘ ال ،هدى خلمه زُىة اعج٣اء  

دىاو٫ ٢ًِب الخضًض الظي ؤٖض    ٍو
 
 عوٍضا

 
ضٞٗه ب٣ىة ناعوزُت  ،تهم  م  ـه لهظه العوٍضا ٍو

 هىصي لِؿ٣ِ ـهدى عؤؽ الُ
 
ش خاٞل ممؼوط  ،بضماثه مًغظا ه جاٍع تراءي ؤمام هاٍْغ ٍو

ؿخمغ   ،بالضم وال٣هغ والايُهاص هٗض خُى ،مىثـي يغبه ختى الـٞ َو ها )الخاعؽ( آلازغ ـٍو

ىض ٢ضوم الخاعؽ يغبه  ،ٞازخٟى ظهاص صازل البرط ،الظي ٢ضم ٖلى الهىث الهاصع ٖو

وؤصع٦ه هىا٥ خُض وانل يغبه  ،ى ٢إ ألاعىـمً ؤٖلى البرط بل ي هى ـلُ ،ٞى١ عؤؾهبكضة 

اصع ال ،مىثـختى ال ل بٗض ؤن خ٤٣ ج  مهى٘ ٖلى ع  ـزم ظم٘ الازىحن وعبُهما بدبل ٚو

 مً 
 
  ،مىُاجهؤظؼءا

 
 ظضًضا

 
٣ا  .غا١ًه  حهىصي   مهغها ألاو٫ صم   ..واٞخخذ بظل٪ ٍَغ

سغط )ظهاص( بل  مً مى٣ُت  ،مجاوعةـمىاَــــــ٤ الؼعاُٖت الـى الـٍو
 
وناصٝ هىا٥ ٖماال

زم  ،ي )ًُا( السلُلـوهىا٥ الخد٤ بمغ٦ؼ الضٖىة ٞ ،ى السلُلـالسلُل الظًً ه٣لىه بل

ا٫ ٞ ،الخد٤ بمُاعصي )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(  ٗ ي ـوالظًً ٦ــــان لهم ججم٘ ٞ

مُاعصًً مً ٢ُــــــإ ٚؼة ٢ض الخد٣ىا ـبحر مً الي جل٪ الٟترة، و٧ان ٖضص ٦ـمى٣ُت السلُل ٞ

 ،ببغاهُم ؾالمت)هم الكهــــــضاء ـومى ،ي ٢لٗت الجهاص )زلُل الغخمً(ـمجاهضًً ٞـبغ٦ب ال

بض الغخمً خمضان ؼ( ،ٖو  .مُاعص مدمض الًُـــــ٠ـوال ،ومدمض ٍٖؼ

 
 
 ٚالُا

 
ؼا  ٍٖؼ

 
م ًمشل خلما ي ـ٦م ؾ٨ً ٞ ،و٦م ٧ان الالخدا١ بغ٦ب هظا الغهِ ال٨ٍغ

  ،زُا٫ )ؤبي مدمض(
ه
ذ هٟؿه ًٖ ألاهل وألابىاء الظًً جغ٥ ٧  ،ش يء ألظلهم ل  و٢ض ٖٞؼ

ا ٧ان هضاء الجهاصـول ض للا جباع٥ وحٗالى ،م  ضه ٖؼ وظل  ،اهُل٤ )ظهاص( هدى ٖو هدى ٖو

لخ٩ىن البُٗت الٛالُت هلل جباع٥ وحٗالى ًىم اهُل٤ ؾالح )ظهاص( البضاجي هدى عؤؽ الظًً 

ت ـغآن والبىض٢ُـــــامه ال٣ــــــــــــــــوؤم ..وها هي البُٗت الشاهُت ،ا٫ـمـىا ألاعى وؾغ٢ىا الاٚخهب
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ش مضًض خاٞل بضماء ال م٣اومت ـجاهضًً ألاٞظاط ومخىانل الُٗاء ٖبر ٖملُاث الـمـوجاٍع

ُت الغاجٗت ٤  ،وها هى ؤمام خلمه الهٗب الكا١، الىٖى ها هى )ظهاص( ؤمام مٟتر١ ٍَغ

 .مىٟى ؤو السجً ؤو ال٣برـى الـبل ..ى ؤًً؟ـ٣ىصه بلظضًض ً

ً   ..و٧ان ألازحر زُاعه ألاو٫   هلل مً ؤظل ؤن 
 
ا ه وعٚم ؤه   ،٣بلهزُاعه الظي ب٩ى جًٖغ

 
 
ا زاَب والضه وؤبلٛه بمى٢ٗه وم٩اههـول ،له ب  لم ٌٗهض السجً ٢ ًا بني ٣ٞا٫ له والضه: " ،م 

دا خُض اؾخلمذ الؿلُت الٟلؿُُيُت هظه  ،ًٞل مً السلُلؤالىي٘  ألن ؛اطهب ألٍع

٤ ،ًا ؤبذ  " :ؤظاب )ظهاص( بلهجت الىاز٤ ،"مى٣ُتـال ٤ الكهاصة ..بوي ازترث هظا الٍُغ  ،ٍَغ

٤ الجىت ت ٢ُٗـــــت مً  ،ًا ؤبي.. ؤن ًغػ٢ني الكهاصة للا وؤصٖى  ،ٍَغ ـــــت ال حٗىــي خٍغ بن الخٍغ

ت الهىاء.ؤعيىا ـــــت الىٟـ وخٍغ ــــت هــــــي ؤن ٌؿــــحر الكٗب  ،ؤبي ًا.. . بل خٍغ بن الخٍغ

 ."الٟلؿُُني زل٠ عاًت ؤلاؾالم وعاًت ال٣ؿــــام

 ؤو 
 
ا  هٍٓغ

 
  ولم ٨ًً هظا زُاعا

لهظا السُاع ؾُٗه وهى  (ظهاص)بل ؾعى  ،ٖاء  اص 

٣ه بغقاقه البخاع الظي حؿلمه ٞ ،مدؿً ي الُىم ألاو٫ ـًتر٢ب طل٪ الُىم وهى ٌك٤ ٍَغ

 ،ي ؤلاًمان الظي ًمؤل هظا ال٣لبـي ٢لبه ٞوـو٦م ٧ان ًضع٥ ؤن ؾالخه ٞ ،مباع٦تـللبُٗت ال

ِ ٧اؾِذ ؤعؾله بليهمـ٣ٞا٫ ألهله ٞ ش " :ي قٍغ بوي خهلذ ٖلى عقاف م٘ ٢اطٝ نىاٍع

  ،ظضًض
 

وهى ؤن ؤ٧ىن م٘  ، بطا اٖخمضث ٖلى الؿالح ألاو٫ ول٨ً هظا الؿالح لً ًُٟضوي بال

 ."للا

٢بل ؤن ٌٛاصع بِذ  ه  ع  ى  نه  ل  ١ ظه ٣ٞض مؼ   ؛٢اجه بالضهُاوختى ٣ًُ٘ ظهاص ٧ل ٖال

غه ،ؤهله ٌ اؾخالم نىع ؤهله وؤبىاثه ،وعٌٞ بك٩ل ٢اَ٘ ؤن ًخم جهٍى وهى  ،٦ما ٞع

 ـ٣ًى٫ ٞ
ه
  ي هٟؿه ؾٝى جظهبىن ٖني وؾٝى ؤجظ٦غ٦م بهظه الهىعة التي ج

 
 ب  ض ٖىضي خه ىل

 .ي ؾبُل للاـالجهاص ٞى السىٕى ًٖ ـمما ًاصي بل ،ألاوالص ب  الضهُا وخه 

  ذو٧اه
 
 ٖملُا

 
ت ال٣ؿامُت ع٢م )نٟغ( ـؤن الخد٤ بال ..جغظمت طل٪ وا٢ٗا مجمٖى

ي ـلِكاع٥ ٞ ،مضًىت )زلُل الغخمً( الباؾلت ،ي مضًىت الجهاصـواهُل٤ )ظهاص( للجهاص ٞ

ت ٖملُاث ٢ؿامُت عاجٗت ي زالر ـخُض قاع٥ م٘ الكهُض )ببغاهُم ؾالمت( ٞ ،مجمٖى
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ىحنـي مضًىت )السلُل( ؤؾٟغث ًٖ م٣خل ازىحن مً الـت ٖٞملُاث مخٟغ٢ ٦ما  ،مؿخَى

ت ؤزغي ـٞ همؾا مُاعصًً ـو٦م ٧ان ًمشل وظىص )ظهاص( م٘ بزىاهه ال ،ي ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ

اط ٦بحر بمهضع  رث ًٖ طل٪ بهغاخت وظِكها وؤظهؼة ؤمنها، و٢ض ٖب   لل٨ُان الههُىويٖػ

ض  ض الٟلؿُُني  الؿُض )خؿً ٖهٟىع( ًٖى  الههُىويخحن ؤبلٜ ؤخض ؤًٖاء الٞى الٞى

 ـال
 
 مً ٖؼ الضًً ال٣ؿام اؾمه )ظهاص ٖهٟىع(ب": مٟاوى ٢اثال

 
وهى  ،ن ل٨م شسها

٣خ٪ وؤزغظه بل ،مُاعص  ؤو ًسُغ ببا٫  ،"ى )مهغ(ـٞابدض ٖىه بٍُغ
 
ولم ٨ًً هظا زُاعا

 .الجىتو  الكهاصةو  . الجهاص.ٞما زُغ بباله ؾىي ش يء واخض ،)ظهاص(

ن ًىص ي ؤهله وؤنض٢اءه بالتزام ؤلاؾالم والترصص ٖلى بُىث للا جباع٥ وحٗالى و٦م ٧ا

غصص  ،له بالكهاصة ؤزىاء السجىص اوؤن ًضٖى  ،مداٞٓت ٖلى نالحي الٟجغ والٗكاءـوال ٍو

٤و٧ان ًدضثهم  ،"ُا ال حؿاوي ٖىض للا ظىاح بٗىيتالضه بن  " :ٖلى مؿامٗهم  ًٖ ٍَغ

ِ ٧اؾِ همـي الـ٢ض عؤي ٞوؤزبرهم ُٞه ؤهه  ،ذ ؤعؾله ألهلهقٍغ  ال ٌٗٞغ
 
 ،مىام ؤشسانا

 .اي الضهُـشُل ٞي الجىت ولم ٨ًً لهظه الشماع م  ـًضٖىهه أل٧ل الشماع ٞ

٣ه بٗؼم وبباء ال ًلحن  ب٩لال جخى٠٢  الههُىهُتمالخ٣ت ـوال ،٧ان )ظهاص( ٌك٤ ٍَغ

و٧ان  ،م1994لٗام ًى ن مً قهغ ماو ختى ٧ان ًىم ألاخض الشاوي والٗكغ  ،الىؾاثل والُغ١ 

خُض اهُل٣ذ ٞجغ هظا الُىم ٢ىاث  ،مباع٥ـهى الُىم الشاوي مً ؤًام ُٖض ألايخى ال

ش  ،ي ٧ل م٩انـمٗؼػة مً ظِل الاخخال٫ اهدكغث ٞ حؿاهضهم ظغاٞاث و٢اطٞاث نىاٍع

خالء ؾٟىح الخال٫ البى٦بتر ٢امذ بٗملُت لُى َاثغاث هـبياٞت بل ،وصباباث مدُُت ـهؼا٫ اٖل

ت  م٣اجل الهلب )ظهاص( لخبضؤ مٗغ٦ت ٚحر ـخُض ٧ان ٣ًب٘ ال ،جٟىح )٢ًاء السلُل(ب٣ٍغ

ٌ زاللها )ظهاص( ٖغوى الاؾدؿ ،مخ٩اٞئت ال٣ىي  بضؤ ًٞغ َال١ الغنام مً بالم ٍو

 ،ً ُٞه )ؤبى مدمض(مجز٫ الظي جده  ـبِىما جىُل٤ ال٣ظاث٠ الهاعوزُت جهِب ال ،عقاقه

ؿخمغ بَال١ الغنام وال٣ظاث٠ مضة ٖكغ    َو
 
با ختى ؤنابذ ٢ظًٟت  ،ؾاٖاث ج٣ٍغ

لــــــى مً الغؤؽ  ،م٣اجل الهلبـناعوزُت عؤؽ ال يكُغ الجــــؼء ألٖا لُخٟجغ صماٚه ٍو

٦م ٧ان  ،ى ٖلُحن بةطن للاـ)ؤبى مدمض( بهظه ال٣ظًٟـــــت بل لحرج٣ي ،ي الكهُضـخضي وظىخبو 
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لــــىــــــىص بل٦م ٧ان ٌٗك٤ الهٗ ،ى للا بهظا الُىمـمهاظغ بلـًدلم الكاب ال  ،ى الٟغصوؽ ألٖا

 ًيكُغ عؤؽ الكهُض لُمشل قهاصة الظي ٌٗلم الؿغ وؤزٟى ٖلى صخــــت الىُـــــت ونىاب

٤ التي ازخاعها )ظهاص( و   مً هظه ال٢ضؾِخـها، الٍُغ
 
 ،مغخلتـاهُل٤ )ظهاص( ل٩ُىن ظؼءا

 .مباع٦تـوخل٣ت مً هظه الؿلؿلت الُُبت الُاهغة ال

 بن  وعٚم اؾدكهاص )ؤبي مدمض( 
 

جز٫ الظي ــمـهضم الـالاخخال٫ ج٣ضمذ ج ٧اسخاث بال

ً ُٞه ٘ مً ٢خلت الكهُض )ؤبي  ،جده  و٧اهذ ٦غامت للا جباع٥ وحٗالى واهخ٣امه الؿَغ

٤ ٖلى خُض هىي البلضوػع  ،مدمض( ؤخض الجىىص الظًً زلٟه بٗض ؤن اجهاعث خاٞت الٍُغ

  50ه ًبلٜ اعجٟاٖ ي واص  ـوهىي ٞ
 
با  ج٣ٍغ

 
ي ـًٖ زؿاثغه ٞ الههُىويولم ٌٗلً الجِل  ،مترا

 .مٗغ٦ت اؾدكهاص )ظهاص(

ى ـًهل بل الٟضاء (ى )زاهُىوــواهُل٤ بل ،ي ٞلؿُحنـوؾغي زبر اؾدكهاص )ظهاص( ٞ

ىُل٤ والض الكهُض بل ه ٍو مؿلمحن ـى الـلُى٣ل البكغي بل ،ى مسجــــــض )زلُل الغخمً(ـطٍو

: "ـمخجمٗحن لهالة الـال
 
 للا جباع٥  ،ؤبكغ٦م باؾدكهـــــــاص ابني )ظهاص(مٛغب ٢اثال

 
قا٦غا

 ."مىدت ؤلالهُت وال٨غم الغباويـوحٗالى ٖلى هظه ال

ٖلم ؤهل )ٖبؿان الهٛحرة( زبر اؾدكهاص )ظهاص( ختى جظ٦غ الجمُ٘ الٟاعؽ  ما بنو 

ٞةطا هى ًخاظغ  ،ال٨ُاني صازل ـواٖخ٣ض البٌٗ ؤهه ٌٗمل ٞ ،مهاظغ الظي وؿُه ال٨شحرـال

 .ي ن٣ٟت لً جبــــــــىع ـم٘ للا جباع٥ وحٗالى ٞ

 
 
ؤهله وػوظه  ..ل٣ض هجغ ٧ل ش يء ،ي خ٣ه ٧لمت الخ٤ـو٢الىا ٞ ،غه الجمُ٘ بالسحرجظ٦

  ،و٢ض ٖىيه للا بهظه الكهاصة الٛالُت ،وؤوالصه مً ؤظل للا
 
 ٣ٞض َل

 
 ،٤ الضهُا زالزا

 ٞ ،ى للا ب٩لُخهـه بلوجىظ  
 
ؼا  ٍٖؼ

 
ما  ٦ٍغ

 
ي ـي ًىم َُب مباع٥ ٞوـ٣ٞبله للا وانُٟاه قهُضا

 .الكهاصة والسلىصالٟٓغ و مؿلمحن بـوؤناب ال ،ها بؿىءـمى٢ٗت ؤناب للا الٗضو ُٞ

ض ٞ اٍع واهخٓغ ؤهل  ،ى الخىع الٗحنـي ؤهداء البلضة جٝؼ الكهُض بلـواهُل٣ذ ألٚا

ٟٞي عاب٘ ؤًام ُٖض  ،ىـمسجـكهُض الختى ٢ضم ظشمان ال ًىمحن ٧املحنزاهُىوـ ٢اَبت 
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ً مً ماًى ،مباع٥ـألايخى ال جغانذ نٟٝى ما ٣ًغب مً ٖكغة  ،ؤي في الغاب٘ والٗكٍغ

وم٨شىا ما  ،ي اهخٓاع ظشمان الكهُضـها ٞـآالٝ ٞلؿُُني مً ؾ٩ان زاهُىوـ ويىاخُ

ت الظًً  ٤ الٗام وا٢تراب مى٦ب عظا٫ الكَغ ٣ًغب زمـ ؾاٖاث مخىانلت ٖلى الٍُغ

مى٦ب زلت مً مُاعصي )٦خاثب ـًخ٣ضم ال ،ىا ظشمان الكهُض مً الى٣ُت الخضوصًتخمل

ت الٟلؿُُيُت وآلاالٝ مً ؤبىاء الخغ٦ت  الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( وعظا٫ الكَغ

غص الغنام ال٣ؿامي ٞ ،ؤلاؾالمُت وظماهحر زاهُىوـ وال٣غي الكغ٢ُت ٚؼ ي الهىاء ـٍو

 لغوح الكهُض ال
 
ي ،ىـمسجـب٦غاما م٣اومت ووعي الكهُض ـذ الجضعان قٗاعاث الُٞما ٍػ

٤ الجهاص والاؾدكهاصججضًض و  ذ عاًاث الخىخُض وؤٖالم  ،الٗهض ٖلى مىانلت ٍَغ وعٞٞغ

ويم زغي ، صاع السلىصى ـمهُب بالكهُض بلـمى٦ب الـواهُل٤ ال، ي ٧ل م٩انـٞلؿُحن ٞ

الكهضاء  و٧ل جىاع قهضاء ال٣ؿامبوالخه٤ )ؤبى مدمض(  ،)ٖبؿان( ظشماهه الُاهغ

 .ألابغاع

م٣اومت ؤلاؾالمُت خٟل ـمهاظغ ؤ٢امذ خغ٦ت الـي زالض ؤًام الاخخٟا٫ بالٟاعؽ الـٞ

ن   ،ى للا حٗالىـص ُٞه السُباء مىا٢ب الكهُض وهجغجه بلٖض  خُض  ،عاج٘ للكهُض وصإ ى ٚو

ت ؤميكضون ٖلى ـال  ،الٟلؿُُيُتلخان الغنام الهضاع مً ؾالح )٦خاثب ال٣ؿام( والكَغ

ؼة لغظل نض١ للا   مت ٍٖؼ ٖؼ  جباع٥ وحٗالى ٞهض٢ه للاه  لِؿض٫ الؿخاع ًٖ خُاة ٦ٍغ

نالح ظهاص ٖؼ الضًً  :٣ٞا٫ لهم ،و٢ض ؾإ٫ الجمُ٘ ولض الكهُض )نالح( ًٖ اؾمه ،وظل

ىام  ،وه٨ظا ًيكإ ألابىاء وعزت لآلباء ،٣ٞض الخه٤ اؾم ظهاص باؾم ال٣ؿام ،ال٣ؿام ٍو

ػا٫ الخاط  وما ،ي ظىان الٟغصوؽـخالم وعصًت لل٣اء ألاب ٞي ُٖيُه ؤـالٟتى الهٛحر ٞو

  )ببغاهُم( ًغوي لؤلخٟاص ٢هت والضهم الظي جغظ  
  ل بٗض ؤن ؤجم للخى 

 
الغخُل الجماعي  ٢هت

ى صاع السلىص بٗض ؤن ـمهاظغ الظي عخل ٖلى عجل بلـمٟٓغة للٟاعؽ الـمً ًاٞا والٗىصة ال

 
 
 .م٣ضؾتـظه ألاعى الغث صماٚه ٞضاء  لهامخُى نهىة ٢ظًٟت قُ
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 الؿّٗس أميـــَ ناون مجعــــٛ ضاضــ٘ )أبٕ بـاله(
 ٞطل٪ . .٦ضع الخُاة ًمؤل ًىم )ؤًمً عاض ي(

 
ي ـالٟتى الظي لم ًدمل همىم الضهُا ؤبضا

 ؤجها بل ،٢لبه مىظ ؤن ٖاٌل هظه الخُاة
 
جب ؤن ج٩ىن الى ،هاًتـى الىـ٧ان ًغي صوما هاًت ـٍو

تـجغاه ٞ ؟!،قاعص الظهً ،ل٨ً ما با٫ الٟتى مخ٨ضع الهٟى ،ؾُٗضة هى ٞ ،ي صوعٍت الكَغ

ب ًىم ؤن ـى خُض الـ. ًغخل بل.ل٨ىه هىا٥ ،همـمٗخمض ٖلُـؤخض ظىىصها ال ماض ي ال٣ٍغ

م٣اومت ـي خغ٦ت الـالخد٤ بهٟٝى الٗاملحن ٞ

 مؿاو٫ختى ٚضا  ،ؤلاؾالمُت )خماؽ(

ت ٞ ي )مسجض ـي ظهاػ ألاخضار ٞـمجمٖى

الكاٞعي( بمضًىت زاهُىوـ التي اخخًيخه 

مىظ الُىم ألاو٫ لبزوٙ ٞجغه الىياء ٖلى 

 .الضهُا

زانت  ،الخه٤ بساهُىوـ ومؿاظضها

باص الغخمً ضا ٞ، مسجضي الكاٞعي ٖو ي ـٚو

٣ُ٘ ًٖ ؤصاء نالة ؤو م٣ضمت الهٟٝى ال ًى

ها٫ وصٖاء ؤو ـؤو ٢ىىث وابخ جالوة ٢غآن

مسجض ـي الـي ألاوكُت ؤلاؾالمُت ٞـمكاع٦ت ٞ

ي ألاوكُت ـمكاع٦ت الضاثمت ٞـمً زال٫ مىاْبخه ٖلى مىاثض الٗلم الضًني الىاٞ٘ وال

ايُت  .ملخه٤ ببُىث للا جباع٥ وحٗالىـزانت ٦غة الُاثغة التي ؤظاصها الٟتى ال ،الٍغ

  اللظ٧ًًان )ؤًمً( ٢غة ٖحن والضًه 
 
ٞهى ُٖٝى بهما  ،هٓغا بلُه بك٩ل زام ظضا

 ؤو ًخلٟٔ بٗباعة ؤو ٧لمت ؤطي وعٌٞ ،عخُم وصوص
 
٘ نىجا  ًٞغ

 
ظ٦غ ًىم  ،ما ؾمٗىه ًىما ٍو

مت ألبىاثهـى ؤشجاع الجىاٞت التي يمىـصخبه والضه بل حر ل٣مت ِٖل ٦ٍغ  ،ها مً ؤظل جٞى

ؤؾٟل و . .ي ْهغه والسًٕى لٗملُت ظغاخُت )الًٛغوٝ(ـزانت بٗض بنابت الىالض ٞ
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ي طا٦غجه ـٛحرهما ٌٗبشان بكٗغه الؿابل ٌٗضصان ٞى ظىاع نـًجلـ الىالضان بل٧ان الصجغ 

ى خُض ـبل ،عخلت الهجغة مً )ٖؿ٣الن( بلضجه ألانلُت ،مٗاهاة وق٠ٓ الِٗلـ٢هو ال

ػالذ صعوب وما  ،وهضًغ الٗىصة ًمؤل ٖلى الٟتى خُاجه ختى ٦بر ،ي )زاهُىوـ(ـهىا ٞ

ها٢ــــــه ألا٦ُض بمىهج الخي ظبِىه الىياء ٖبر التزامه ال٩امل ببِذ للا و ـالٗىصة مغؾىمت ٞ

 ًغخل بل ،الؿماء
 
ىمُا دمـــــــل الٗهحر بلُ ،ى بِخه ًجلب لىالضًه الُٗامـٍو مص ي  ،هماـٍو ٍو

لت مً الـال  .ى خُض ألاشجاعـمجز٫ بلـمؿاٞــــاث الٍُى

ماػح ق٣ُ٣ـــــه ٢بل ال : مٛاصعةـٍو
 
ي ـأله٪ ال حؿاٖض ٞ ؛والضا٥ ؾــــــٝى ًًغباه٪" ٢اثال

اًت  ٌه  ،"ؤشجاع الجىاٞتٖع ىع ونىله    ٞو
ًىٟٓها  ،ى ألاعىـبل ي غ ًٖ ؾاٖضه وحهى كم 

ؿ٣ُ   ،هاـَو
 
 مباع٧ا

 
 َُبــا

 
ى٠ٓ الصجغ مــــً ؤصعاهه لُىمــــــى ٚغؾا شمـــــغ الشمغ الىايـــج ،ٍو  ،ٍو

 .ُٞٗـــىص ٖلى الخاط )٧امل عاض ي( ب٣ــــــىث ُٖاله

 م   ،شجغةي ْل ـى ظىاع والضًه ٞـزم ًجلـ )ؤًمً( بل
 
ً الكاي بٗض ؤن ؤٖض  ٧ىبا

 
 
  ب  خ  الظي ؤ

ه
 ،هم واضرـًدىاو٫ الكاي والسبز بى ،زانت م٘ ٢ُٗت مً زبز ،ه بك٠ٛب  غ  ق

 ـزم ًخمـــضص بل
 
 ظما

 
يخٓـــــغ مً والـــــضه ٢هــــو ال ،ى ظىاع والـــــضه الــــظي ؤخبـــــه خبا مايـــــي ـٍو

 .الخلُــــض

م ٖىاصه الكضًضـالىالض ٧ٞان ؤ٦ثر ما ًدب  وعٚم نٛغ  ،ي ولضه َاٖخه وهضوءه ٚع

  ..ؾىه
 
 .ٖضا ًٖ التزامه ببُىث للا جباع٥ وحٗالى ،ٞهى نلب ال ًتراظ٘ ًٖ مى٢ٟه مُل٣ا

 زانت ،٦بر )ؤًمً(
 
٧ان ًدلم ببىاء ٞلؿُحن  ،و٦برث ؤخالمه التي لم ج٨ً ؤخالما

ي ٢لبه ووظضاهه مىظ ؤن ـلظي حهضع ٞي ؾلؿلت ظؿغ الٗىصة اـًدلم ؤن ٩ًىن خل٣ت ٞ ،٧لها

ُٞما  ،ي ػ٢ا١ ال ٩ًاص ٌؿحر ُٞه الصسو الىاخضـٖٝغ الضهُا ببِذ نُٟخي نٛحر ٞ

 .دخلـمـها الظهبي هىا٥ ٣ًب٘ ٖلى ْهغها الٛانب الـبُاعاث )ٖؿ٣الن( وقاَئ

 (ى )ظامٗت ألاػهغـزم اهخ٣ل بل ،ي )الجامٗت ؤلاؾالمُت(ـوالخد٤ )ؤًمً( بالضعاؾت ٞ

مىانالث التي ال ٌؿخُُ٘ ـوال ،ن ٌؿخُُ٘ ب٦ما٫ الضعاؾت العجٟإ عؾىم الضعاؾتصون ؤ



 

 
195 

 

حر   وهىا٥ خهل  ،ي نىاٖت صًغ البلرـٞالخد٤ للضعاؾت ٞ ،ًٖ الٗمل الٗاَله  ها الىالضه جٞى

وعٚم طل٪ لم ًجض )ؤًمً( الٗمل الظي ًدٟٔ له الخُاة  ،ي ال٨هغباءـي( ٞـٖلى )صبلىم مهى

مت ٞ ت الٟلؿُُيُتـٞالخد٤ للٗمل ٞ ،وبزىاهه ي ٦ى٠ والضًهـال٨ٍغ  وها ،ي نٟٝى الكَغ

ًغخل  ..زانت بٗض و٢ٕى مجؼعة ٞلؿُحن ،مى٢٘ـي هظا الـهى الُىم ًىٛو ٖلُه وظىصه ٞ

  ،مباع٦تـي ٦ى٠ الاهخٟايت الـالجمُ٘ بزىة ٞ ،ماض يـى خُض الـبل
 
الجمُ٘ حهخ٠ هخاٞا

 يض الاخخال٫
 
ٟ   ،واخضا هُ   ،ي مؿحرة واخضةـىن ٍٞو

 
 واخضا

 
غظمىن حجغا ما بالهم  ..ٍو

إزظ هظا ال٣لب الغ٤ُ٢ بالب٩اء ؟!..ماطا حٛحرث ال٣لىبـل ،؟!الُىم همغ مً ـوالضمٕى جى ،ٍو

 الُٗىن.

ُٗض البىنلت مغة ؤزغي بل ،٧ان )ؤًمً( ٣ًؿم ؤن ًىخض الاججاه مغمى ـال طاثى ـَو

ٗ   ،ي نضوعهاـمؿمىمت ٞـخُض الاخخال٫ الظي ًيكب مسالبه ال ،والهضٝ ؿ لال٢خخا٫  ضه َو

 ـؤ٢ؿم ٖلى ال ،٢ؿم البُٗت والىالء ..ؤٖاص )ؤًمً( ال٣ؿم مغة ؤزغي ، و الضازلي
 
 مصخ٠ ؤ
 

 ال

  وٍه  ،ًسىن ؤو ًتراظ٘
ي خٟٔ ـوجال ؾىعة الٟاجدت ٧ي ٌؿخمغ ٞ ،"ص "الساثً ًسىهه للاغص 

اهخماءه  ول٨ىه ال ًبضي ،واؾخمغ )ؤبى بال٫( ًداٞٔ ٖلى نالجه و٢ىىجه هلل، الٗهض والبُٗت

 .م٣اومت ؤلاؾالمُت( ألخضـخغ٦ت ال)لـــ 

 هظه ألاًام
 
 قاعص الظهً ،حٛحرث خُاة ؤًمً ٧لُا

 
ً خىله، م  ال ًإبه ب  ، وبضا صوما

 بل ،ٌِٗل ٖؼلت قٗىعٍت صاثمت
 
غصص )ال٣ضؽ ٞ ،ى اليكُض ؤلاؾالميـٌؿخم٘ صوما ي ـٍو

غصص )خ٣ي يإ ببالف ،هٟنى وال تهىن( ..الُٗىن   . وماش ي(..ٍو

هم بًغوعة ـٖلُ وؤلر   ،ي ٖملهـٞ ؤن اؾخ٣غ   ض  ٗ  ٖلُه والضه وؤق٣ائه بإن ًتزوط ب   ؤلر  

 ؤن ًغبُهم باآلزغة والجىت ،الاهخٓاع
 
 آزغ ٚحر الظي  وؤن   ،٧ان ًداو٫ صوما

 
لهم مؿخ٣بال

  :ًغصص ؤمام والضه ،٨ًٟغون ُٞه
ه
 "همىث :خل٣اثُتبؤبىه  غص  ٞ ،كهضث؟ماطا ًدضر لى اؾد

. ٧اهذ ٖاَٟخه ججاه ألاهل ؤبلٜ مً ؤن ٌؿىصه .ى٠٢ )ؤًمً( بٗض هظا الغصج ،"زلٟ٪

ي ـوعٚم طل٪ لم جمىٗه هظه الٗىا٠َ الُٟايت مً الاؾخمغاع ٞ ،ججاهها قٗىع الالمباالة

٤ الظي ازخاعه ش  ،الٍُغ  ًؼن ؾبٗت ٦ُلى 20/11/1994ٞاهُل٤ بخاٍع
 
 ؤعيُا

 
م ًدمل لٛما
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ىت )ظني َا٫(وهه٠ )حي. ؤن. حي( ًٟجغه ؤؾٟل ظُب   ،ٖؿ٨غي ٖلى خضوص مؿخَى

ؿ٣ِ عه   لُىٟجغ الجُب َو
 
ذابه ٧ بخضي ع بالضم لِـ له بال ى ممهـٞالضعب ال ،ه بحن ٢خُل وظٍغ

٧ىا٢٘ الكٗب  خىله السُىبه  ي وا٢٘ م٣ٗض جضلهم  ـٞو الكهاصة،ؤو  الىهغ  ..الخؿيُحن

 
 

خمىاها وهي ما ،)الكهاصة(.. ؤال وهي  جهاًت واخضةالٟلؿُُني لِـ له بال ضها )ؤًمً( ٍو   ،ًٍغ

ؿعى لها ؾُٗه وهى  مدؿً ًمؼ١ مً خىله ؤجىن  ،مغخلت آلاؾًـًمط ي ٌك٤ ٚباع ال ،َو

لؿُحن صم مسر ًٖ ؤَٟا٫ ألا٢ص ى ٞو مت ٍو ٛغؽ ٞ مٖهى الهٍؼ .. ي بؿخاجها وعصة خمغاءـَو

 
ه
ع ؤًمً امدكا١ خؿامه لظل٪ ٢غ   ؛ؿ٣ى بالضم وال جغوحها همهماث ال٠ًٗ والتراظ٘ح

 ،ىخ٣ممه ـال ه بٗى٠  ويِٛ ٖلى عقاف ال٨القى٩ىٝ الظي ًدمله ب٩لخا ًضًه، وهؼ   ،اعالبخ  

ت الكامش بني نغح الخٍغ  :و٦خب ٧لماجه ألازحرة، ووانل ٌك٤ الصسغ ٍو

{ 
ه
 ل   ن  ط  ؤ

 
ً  ظ  ل  ًه  ً

 
٣ 

 
 اج
ه
 ل

 ب   ىن 
 
  م  هه ج  إ

ه
 ٖ   للا   ن  ب  ىا و  مه ل  ْ

 
 ل

 
  م  ه  غ  ه  ى ه

 
 ل
 
 [39الدج:] {ًغ  ض  ٣

ومً هٟـ لم  ،مخض٤ٞ للكهاصةـومً نمُم الٗك٤ ال ،الضٞحن"مً ٢لب الجغح 

م ٌه  بن   ..جغض ى ولً جغض ى الظ٫ لكٗبىا ال٨ٍغ   ال٣لم لُعجؼ ؤن 
 ؛ر ًٖ ؾبب ي٤ُ هٟس يٗب 

 
 
سل٤ للمامً ن  أل

ه
ها ؤهىا ال هدب ئ ولُٗلم ؤٖضا ،وبهما له الخُاة آلازغة ،الخُاة الضهُا لم ج

و٧ل ما ؤمل٪  ،ٞةوي هظعث هٟس ي ومالي ،ي ؾبُل للاـمىث ٞـوٗك٤ ال ول٨ىىا ،الخُاة الضهُا

  ،وهظا ٢ؿم هلل ٖؼ وظل ،ٞضاء  هلل ٖؼ وظل
 

: وال هلحن ختى هىا٫ بخضي الخؿيُحن  ه٩ل  ؤال

 ."ما الىهغ ؤو الكهاصةب

 .. ٖاق٤ الكهاصة.ؤًمً عاض ي

 م31/11/1994 

اعة ألازحرة ،ى مجزلهـهى ٌٛاصع ٖمله بل دىى ٖلى  ،عبما هي الٍؼ ًضاٖب ؤبىاء بزىجه ٍو

جامل الجمُ٘ جز( ،زم ًىُل٤ ٣ًو قٗغه ،والضًه ٍو ل٤ ٖلُه  ،خُض خل٤ ٢هت )ماٍع ٖو

ى ؾُذ مجزله وؤزظ ًل٣ي هٓغة ـزم نٗض بل ،مسجض مضاٖبحن له بؿبب طل٪ـي الـبزىاهه ٞ

 .مجز٫ ـي ؾاخت الـٖلى ٧ل م٩ان، و٢ٟؼ ٞ
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اص بل ،مسجضـي الـي اهُل٤ ًاصي نالة الٟجغ ٞـالخالي ٞجغ الُىم ـٞو ي ـى زلىجه ٞـٖو

خه خُض ؾم٘ ؤهل الضاع  ،خُض الخه٤ ب٨خاب للا جباع٥ وحٗالى ًتزوص الؼاص ألازحر ،ٚٞغ

لم ٩ًىهىا ًضع٧ىن  ،ى للا جباع٥ وحٗالىـجالوجه الساقٗت لل٣غاءة والخهجض والضٖاء والخبخل بل

مخهاٖض ـخُض ًمؤل البِذ نىث الب٩اء ال ،ي هظا الهباحـخ٣ُ٣ت ما ًدضر م٘ )ؤًمً( ٞ

خه  .مً ٚٞغ

 ظضًضة ؛ق٩ُل 300ي نباح هظا الُىم َلب مً ؤمه مبلٜ ـٞو
 
 ،٧ي ٌكتري خلال

 
ه
ًه  ،مُلىبـمبلٜ الـه بٗضم وظىص الم  وجسبره ؤ   زانت ؤهه لم 

مىهغم ـل عاجبه للكهغ الده 

ىهٝغ ،ضه ٗ  ب   ؿخإطن )ؤبى .ًبدؿم بهضوء ٍو ىصٖهم وهى ًىهٝغ  ،بال٫( والضًه وبزىجه. َو ٍو

ت الٗباؽ ٞـى ٖمله ٞـبل   ،مٛاصعجهـي الُىم الخالي لـ. ٞو.ي ٚـؼةـي ٢ؿم قَغ
 
ًجض ؤق٣ائه صما

 ٌُٛي ؾُذ ال
 
غا هظا  لم ًضع٧ىا مٟهىم ،ًمً باألمـؤجز٫ وألاعى التي ٢ٟؼ هدىها ــمـٍٚؼ

  مه ـاللٛؼ ال
  :ولٛؼاعة الضم ٢ا٫ ؤزىه ،ردح 

ه
وبدشىا ًٖ  ،(!؟٩انـمـي هظا الـ٢خُل ٞخل )هل ٢

 ٞ ،مهضع هظه الضماء ال٣اهُت الُُبت
 
 ؤو ؤنال

 
مكهض ـوعجبىا لهظا ال ،لم ًجضوا لها مىبخا

 .ؤًما عجب

ىُل٤ ؤًمً بل دىى ٖلُ ،مغ٦ؼـي الـى ٖمله ًجامل بزىاهه ٞـٍو ي ـٞو ،همـًالَٟهم ٍو

 طل٪  ،ي خغاؾت ؤخض البىى٥ـهظا الُىم ٌٗخظع ألخض بزىاهه ٞ
 
ى بِذ ؤزخه ـظهابه بلبمٗلال

ًىُل٤ ًؼوع ؤخض بزىاهه الظًً  ،ول٨ً )ؤًمً( ًىهٝغ وال ٌٗىص ،لُدل مك٩لت هىا٥

  ،ًدىاو٫ مٗه الُٗام ،همـؤخب
 
وؾٝى  ،ي الضهُاـي ٞـهظه آزغ ل٣ُماث ل" :ًضاٖبه هامؿا

 ـًبدؿم نض٣ًه وال ًغي ُٞ ،"ج٩ىن ؤو٫ مً ؤقٟ٘ له ًىم ال٣ُامت
 

مضاٖبت ؤعاص   ٧لماثها بال

 .)ؤًمً( ؤن ًشحره بها

هل اوك٣ذ ألاعى  ؟!،. ؤًً ازخٟى.ى مجزله ؤو ٖملهـًىُل٤ )ؤًمً( وال ٌٗىص بل

ت التي .ي الٗملـ. ؤهله الظًً اٖخ٣ضوا ؤهه ٞ.الجمُ٘ ًبدض ًٖ )ؤًمً( ؟!..وابخلٗخه . والكَغ

. ازخٟى )ؤًمً( .مــــــــــــــــــــــــــــــللا ؤٖل. .؟!ًــــــــــ. ؤً.. ٧ان )ؤًمً( ٢ض ازخٟى.ي ٧ل م٩انـبدشذ ٖىه ٞ
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 بال
 
ض ًٖ زمؿت ؤًام.. ٧اهذ زمؿت ؤٖىام ألهله الظًً ما جغ٧ىا م٩اها  وؾإلىا ُٞه ما ًٍؼ

 .ًٖ ؤًمً

اٞه الـ٧ان )ؤًمً( ٞ ىصـي جل٪ ألازىاء ٖلى عجل ًيخٓغ ًىم ٞػ اهُل٤ بدلخه  ،مٖى

باء وباعة  [نلى للا ٖلُه وؾلم]. مؿغي الىبي .ال٣ضؽي ٢لب ـٞو ،البًُاء ًغجضي ػي ألَا

و٢بٌ ب٩لخا  ،ٞضاء  وجطخُت عخاله هاظغـمـؤل٣ى ال ..الهغإ ال٩ىوي بحن الخ٤ والباَل

 .يـًضًه ٖلى مهغه الٛال

لبـ  ،مالث٩ي ًدمل خ٣ُبت الُب الضبلىماؾُتـي هظا الؼي ألابٌُ الـاهُل٤ ٞ ٍو

 . بان.٧ان الهضٝ الههُىوي٣ابل ال٨ىِؿذ وبال٣غب مً مباوي ألامت وم ،هٓاعة َبُت
 
 ل  ٣  ًه  ا

 مً يباٍ الُحران
 
 ٞىظا

 
اعة ألاولى والشاهُت للم٩ان للخٗٝغ ٖلُه ٣ِٞ،  ،ًىمُا و٢ام بالٍؼ

 وال
 
بت،  ،مترصصًًـوبًجاص عابِ طهني بحن وظىص )ؤًمً( ًىمُا ختى ال ًسل٤ طل٪ الك٪ والٍغ

ً مً صٌؿمبر ي الُىم الشالض نباـٞو ٌكغ١ هظا الُىم  م1995لٗام ح السامـ والٗكٍغ

لى ال٣ضؽ مدِ ال٣لىب والغخا٫ بلىن مسخل٠ـٖلى ال . وهظا .مضن الٟلؿُُيُت ٖو

 لضي الٟتى ال
 
مكخا١ الهاصت الباؾم الظي ًغخل مً )ٚؼة( ٢ُب ـالهباح ؤ٦ثر ازخالٞا

ٞ 
 
 وهاعا

 
 .٣ٟىصمـي ٢لب الٗالم والٟغصوؽ الـالشىعة لُىٟجغ هىعا

 
٣ا . هىا٥ خُض ٌك٤ ٍَغ

 ظضًض
 
زُاع  ي مى٣ُهمـ٩ٞان زُاع ؤًمً ٞ ،األعىبال ًٟهمه ال٨شحرون ممً الخه٣ىا  ا

هغ وألا٦ثر ُٖاء  وجطخُت  ،الجىىن والاهخداع و٧ان هى السُاع ألاج٣ى وألاب٣ى وألاه٣ى وألَا

ضاء البام ٌٛل٤ ول٨ً ؾاث٤  ،ى البامـبالغ٧ىب بل هم  ـٍو ،٣ًترب )ؤًمً( مً الهضٝ ،ٞو

ي هظا الهُض الشمحن، ٞاهٟجغ ٖلى باب البام ـع )ؤًمً( الاهٟجاع ٢ٞغ   ،ي وظههـالباب ٞ

 .الٗى٨بىجُتلتهتز ؤع٧ان الضولت 

اجه ألامىُتتهىي مٗه و  الههُىويالجِل  ي حهى  ى ـبال٫( بلؤبى )بِىما ًهٗض  ،هٍٓغ

ً ؤًٞله  ٞإي   ،ٖلُحن  ."ي الىاعـي الجىت و٢خالهم ٞـقهضائها ٞ" ،؟!السُاٍع

مىا٢٘ صولت  ؤزُغ   الاهٟجاعه  . هؼ  .ؤع٧ان الٓلم والُُٛان هؼ  و . .ي نىث الاهٟجاعصو  

ول٨ً بهظا الازترا١  ،مهابحنـي صولت الٗضوان بٗضص ال٣خلى ؤو الـلم ج٨ً الٗبرة ٞ ،حهىص
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ٝغ ؤًمً  ،)ال٨ىِؿذ( وبجىاع مباوي ألامت الههُىويمان ـٞم٣ابل البرل ،ألامني ألازُغ ٞع

  الؼمانه  بجىاخُه وجهاٖض ٦ٗمال١ لم ًغ  
 
ي هضم ظضعان ألامً ـاٞخخذ بىابت ظضًضة ٞ ،همشل

ىمـال  مً الضم ال ،. عخل )ؤبى بال٫( وجغ٥ محرازه الُٗٓم.مٖؼ
 
مٗب٤ بغاثدت مؿ٪ ـمضاصا

خذ بىابت ظضًضة للمجضـػعٖه ٞ ،الكهاصة عخل ًٖ صهُاهم وجغ٥ ٧ل ما  ،ي ٧ل الضعوب، ٞو

ت ٦ـــــان ٌؿخسضمها ٞ ،هاـها ومً ُٞـُٞ ي ظهاػ ـي ٖمله ٞـلم ًتر٥ ؾىي بلُت خمؿاٍو

ــــــت ـو)عبُت عؤؽ( حؿلمهـــــا خحن ٖمل ٞ ،ي خغ٦ت خماؽـألاخضار ٞ ي ظهاػ الكَغ

 ..ي ألاعى محرازهـال٣ضؽ بٗض ؤن ؤوصٕ ٞ بلى٢غع ؤن ًغخل )ؤًمً( هىا٥ ، الٟلؿُُيُت

ُت مً ؤظل مىانلت صع   وعبُت عؤؽ و٧ٞى
 
 .ب الكهاصةؾالخا

. ٧ان ألاهل هىا٥ ًيخٓغون هخاثج .ى ٚؼة َاع زبر اؾدكهاص )ؤبي بال٫(ـمً ال٣ــــــضؽ بل

. حؿإ٫ ق٣ُ٣ه ًٖ .. ؾُاعة صخاٞت جخ٣ضم هدى مجز٫ الكهُض )ؤًمً(.البدض ًٖ )ؤًمً(

 .مجزله.. وهىا جم ه٣ل السبر باؾدكهاص ولضهم )ؤًمً(

 غ  ب٩ى الجمُ٘ ب٩اء  مه 
 
نلى ]ٞالىبي  ،زانت البً مشل )ؤًمً( ،وقا١. الٟغا١ نٗب .ا

 ٖلى )ببغاهُم( [للا ٖلُه وؾلم
 
وبن ال٣لب  ،بن الٗحن لخضم٘"وهى ٣ًى٫:  ،ب٩ى خؼها

 ."مدؼوهىن ـوبها ٖلى ٞغا٨٢م ًا ببغاهُم ل ،لُدؼن 

 :الىالض ًغصصو  ،ي شسهُت الىالضًًـ٣ٞض ٧ان الهبر ٖالمت باعػة ٞ ،وعٚم طل٪

  ،"ي مؿخ٣غ عخمخهـعبىا ًجمٗىا ب٪ ٞ ل.."خؿبىا للا ووٗم الى٦ُ
ه
جغصص ٖباعاث الهبر  م  وألا

 ".بها هلل وبها بلُه عاظٗىن " وهي جب٩ي بدغ٢ت وؤلم ،والؿلىان

. ًغصص: .ى ألابضـالخاط )٧امل( ال ٩ًاص ًهض١ ؤن ٢غة ُٖىه ٢ض ٚاب ًٖ ُٖىه بل

ضٖى  ،زم ًغصص ٖباعاث الهبر والؿلىان ،". م٣ٗى٫ .م٣ٗى٫ ًا ؤًمً جغ٦خىا ومكِذ" ٍو

ي مجز٫ الكهُض جغحؿم ٖلى وظىههم ـججم٘ الىاؽ ٞ ،مٟٛغة وال٣بى٫ ـلىلضه بالغخمت وال

ي ـها هى الُىم ٌٛاصعهم بٗض ؤن ؤوصٕ ٞ ،٦م ٧اهىا ًدبىن ؤًمً ،ٖالماث الخؼن الكضًض

طا٥ الٟتى الظي  ،مً(٦م ٧اهىا ًدبىن )ؤً.. بِذ ٧ل واخض منهم ؤماهت الضم، ؤماهت الكهاصة
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ٟ   ،منهم مك٩لت لم ًجلب ألي    ه الكضًضة والتزامه ببُىث للا ومىهج خه و٢ض ػاص مً خبه ٖ

 .الؿماء الظي ًدبٗه

ىن ؤو ٌؿخم٘ بللم ج٨ً  اوي )٦ما ًٟٗل ـى الـجغاه ٌكاهض الخلٍٟؼ مىؾ٣ُى وألٚا

ًدخاط  ى ٧ل مًـًخ٣ضم بل ،٦م ظلب لهم مؿخلؼماث بُتهم مً الؿى١  ،ال٨شحرون(

ًه  ..مجز٫ مً هضم ؤو بىاء ؤو ه٣ـلـي الـي ٖمله ٞـمؿاٖضة ٞـال   ًظ٦غون طا٥ الٟتى الظي 
 ً ل ٟ

 الٗمل الٗام ٖلى السام
 
غ ًٖ ي بِذ للا قم  ـٞو ،٦م جغ٥ مً ؤٖماله السانت ،صوما

 .همـي بىاء بُىجـم٘ بزىاهه ٞ ؤؾهمو٦م  ..ؾاٖضه وبضؤ ٖملُت البىاء

(ي لخٓاث الاهخٓاع ـٞو
 
 قباب ال٨خاثب وصاٖا

 
 ،الهٗبت و٠٢ ق٣ُ٣ـه حهخ٠ )وصاٖا

ُىاه ًمؤل  مغ   ،ها الضمٖ٘و ٘ه  ٍو   بساَغه ظمُ
ه
كهضوا ٖلى مضاع ؤًام الاهخٟايت الظًً اؾد

ها هي عوح الكهُض )ؤًمً( جدل٤ ٞى١ الغئوؽ  ،مباع٦ت و٠ُ٦ ٌكٗغ بةخؿاؾهم آلانـال

 بحن الؿما ،جغجٟ٘ وحؿمى وجخٗالى
 
٢ضماه ٖىض عئوؽ و  ..ء وألاعىها هى ٠٣ً قامسا

 .السالث٤

 ًىهبىن ؾــــغاص١ الٗؼاء للكهُض ال
 
 ،ي مكغخـــــت )ؤبي ٦بحر(ـى ٞـمسجـ٣ًٟـــــىن ظمُٗا

ٌ ٢ىاث الاخخــــال٫ وختى اللخٓت حؿلُــــــم ظشخــــه ي ـُٞما عوخه حؿبذ لتزوع ٧ل طعة ٞ ،وجٞغ

ولم  ،ى ٖلُحنـا زغوظه هدى الغخُل ال٨بُــــغ بلهـٞلؿُحن وجترب٘ ٞــــى١ الضاع الخــــي ٧ان مى

بل ٖا٢بىا ظمُ٘ بزىاهه خحن جم سخب  ،ج٨خ٠ ٢ىاث الاخخــــال٫ باٖخ٣ــــــا٫ ظشت )ؤبى بال٫(

دـــــاث الٗمل السانت بهـــــم  .جهٍغ

ِ الُٟضًى وهى ًىاصي ُٞ ٣ًى٫  ،هم بالشباثـوو٠٢ الجمُ٘ ٌكاهض )ؤًمً( ٖبر قٍغ

 و  } ، ٢ا٫ حٗالى:الكهُض الخي ؤًمً ٧امل ظمٗت عاض يؤها للجمُ٘: "
 

 ال
 
  ن  ب  ؿ  د   ج

 
ً  ظ  ال ً  

ه
 خ  ٢

ه
ىا ل

  للا   ُل  ب  ي ؾ  ـٞ  
 
 ب  ى  م  ؤ

 
  ل  اجا

 
  ع   ض  ى  ٖ   اء  ُ  خ  ؤ

 غ  ًه  م  ه  ـب 
 ػ 

ه
٢ 

هظه الٗملُت التي  ،[139:آ٫ ٖمغان] {ىن 

 ل
 
 للكهُض هانغ  ،مجؼعة مسجض ٞلؿُحنـؾإهٟظها )بن قاء للا( جإحي اهخ٣اما

 
واهخ٣اما

 .نلىخت والكهُض هاوي ٖابض
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٤.ي خغ٦ت خماؽـاجي ٞ. ًا ؤخب  .زىحيبًا ؤهلي و  والاؾدكهاص هى  ،. الجهاص هى الٍُغ

  ،ٞال تهىىا وال جدؼهىا، ألامىُت
 
٤ ،واصٖىا للا ؤن ٣ًبلني قهُضا  وؤن جلخ٣ىا بي ٖلى الٍُغ

ي ظىاث ٖضن بن ـى ل٣اء ٞـ. بل.محزانـوالوبلى الل٣اء في ْل ٖضالت ٢ضؾُت ألاخ٩ام  ..هٟؿه

 ."قاء للا

مجض ـ. ًبني ؾلم ال.. ه٨ظا ًغخل )ؤبى بال٫(.. الكهضاء ألاخُاء.ه٨ظا ًغخل الٗمال٣ت

 للىهغ والخم٨حن.٧ي جغج٣ي ألامت
 
. ًخسلهىن مً وخل .. ًجٗلىن مً ظماظمهم ؾلما

ى.ألاعى ًدؿامىن ٖلى الجغاح  ًٖ ؾم ا ٩. ٍو
 
السُاٍ ٧ي ًدؿلل ون الضعب بدشا

ت ٞلؿُحن جمؤل ألا٤ٞ ال.ال٣ضٌؿىن هدى الكمـ ًؼعٖىن ُٞىا ألامل  ،ممخضـ. وجب٣ى زاَع

ن  ًدمي ألا٢ص ىؾى  ،ها ٢بت الصسغة وؤعجا٫ الكهضاءجٍؼ
 
ت الجضًضة مً عا وها  ،ٚاعاث الىاٍػ

وها هى ؤًمً  ،هاع ؤمام يغباث الُٛغؾت والٓلمـ٧ي ال ًى ؛ع هى ؤًمً ًضٖم هظا الؿى 

ها  ..ع الخماًت ل٩ل طعة مً طعاث ٞلؿُحنخه بمضاص الضم ٧ي ًخىانل بىاء ؾى ونِ ٨ًخب

 .هى ًىص ي الجمُ٘ ٢بل ؤن ًغخــل بالشباث والجهاص والاؾدكهاص
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 الؿّٗس وعأٖـٛ أمحـس غعٗس ضٔقـٛ )أبٕ عبٗـسٚ(

زىة وال٣بى٫ غاه اهُبإ الخب وألا الظي مىذ ل٩ل مً ً ت٧ان الٟتى الىؾُم الهاص

 ؤ٦ثر مً الالػم هظه ال
 
 ،مغةـًبضو ميكٛال

 
 
  ُٞٛضو طهابا

 
وال ٩ًاص ًلىي ٖلى  ،وبًابا

باصعه ؤخض ؤنض٢اثه الظًً  ،ش يء

اعتهم ٞ ً ـخغم ٖلى ٍػ ي الغاب٘ والٗكٍغ

اطا خل٣ذ مـلم: 1995لٗام مً ًىهُى 

 !،؟ٍتو اًا مٗلخُخ٪ السُٟٟت الغاجٗت 

 زم ٢ا٫
 
  :جلٗشم الٟتى الىؾُم ٢لُال

 
ٚضا

وعبما ج٩ىن هظه  ،مؿاٞغ للضعاؾت

وعبما  ،هاـمغة ألازحرة التي ؤػوع٦م ُٞـال

 .لً جغاوي بٗضها

ي ـوخُىما ناصٞه ؤخض بزىاهه ٞ

مله ٤ خغم الٟتى الباؾم ٖلى ظلب الضٖاء لىٟؿه ٖو بهني م٣بل  " :٣ٞا٫ ألزُه ،الٍُغ

 ٖلى امخدان نٗب ٞ
 
ٞهى امخدان  ،ؤعظى ؤن جضٖى لي ؤن ؤهجر بامخُاػ ،٩لُتي الـٚضا

 
 
 .، زم ٢ام بٗضها بخىػَ٘ مالبؿه ألهله وؤنض٢اثه"نٗب ظضا

ً مً ًىهُى ي نبـٞو ت( الهاصت  ،م1995لٗام اح السامـ والٗكٍغ ٧ان )مٗاٍو

لظا ٣ٞض اؾخ٣بل ًىمه هظا ب٩ل  ،ي عخاب السالضًًـالىؾُم ال ًُم٘ بإ٦ثر مً ٢بىله ٞ

٣ُت عخلخه ألازحرة ٞاؾخ٣ل   ،ترخاب والكى١ الُٗٓمالىص وال  الؿحر باججاه  ،صابخه ٞع
 
ـظ

 
ٚو

ىاث ٞـقإع البدغ ٖىض مجم٘ ال ىض ال ،ي زاهُىوــمؿخَى ر١ الظي ًغبِ تمٟـٖو

ىاث زاهُىوـ ىاث صًغ البلر بمؿخَى هىا٥ خُض ج٨ثر خغ٦ت ٢ىاث الاخخال٫  ..مؿخَى

خحن ًمخُي صابخه ًغ٢ب ًٖ به ما ٧اص الٟتى الباؾم الظي  ،الههُىوي ٗض ؾُاعجحن ٖؿ٨ٍغ
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 ٞ الههُىويللجِل 
 
اٞذ بسُاله  (،ٖبُضة ي وظضان )ؤبيـختى ع٢هذ الؿٗاصة َغبا َو

  عه ى  نه 
 
  خ  ؤ

 ع   ً  م   ب 
 
مجاهضًً الظًً عخلىا بٗض ؤن ٦غؾىا مضعؾت ـبزىاهه ال ..ُٖىاه ث  ؤ

  ،م٣اومت والجهاص والٟضاثُتـال
 
 للٗمل الٗؿ٨غي  ٞٛضث )٦خاثب ال٣ؿام( ٖىىاها

 
ٞظا

ــي ال بساَغه ط٦غي الكهُض )ٖبض الغخمً خمضان( الظي ٧ان ًغاه  َاٞذ ،مخُىع ـالىٖى

ٞ 
 
 ؤؾخاطا

 
  ـ)ؤبى ٖبُضة( صوما

 ً اٞذ بظهىه نىعة الكهُض  ،مجاالثـال ٧لي ـالُٗاء ٞ ي ٞ َو

ب ..والكهُض )مدمض قهىان( ،ال٣اثض )ظمُل واصي( ًمهم  ،همـ٦م ٧ان ٞااصه الهٛحر ًٚغ ٍو

لو  ،بحن ظىاخُه شاء الؿٟغ الٍُى غ  ،ٍدميهم مً ٖو  ـ٢ب لهم َغ٢اث الاٍو
ه
 م٣اومت وز
ه
ها ى  ل

دمل لهم ٖلى ٧اهله الؿالح والٗخاص وال ،ً البىم والٛغبانم   وخُىما عخلىا ما ٧ان  ،مان ـٍو

٩ٞان ًغ٢ب ٖلى ؤخغ مً الجمغ لخٓت الل٣اء م٘ ألاخبت الظًً  ،ًغي لىظىصه مٗنى بضوجهم

ب، ا ما ٖاهضوا للا ٖلُهنض٢ى  ي ـؤن ٩ًىن ل٣ائه مٗهم بٗض ؤن ًاصي صوعه ٞ ٞـي و٧ان ًٚغ

 مىا٢٘.ـال مسخل٠ي ـالشإع والاهخ٣ام مً ال٣خلت الظًً ؤعا٢ىا صماءهم ٞ

ت جخ٣ضم هدى الغجل الٗؿ٨غي ؿخملٛىمت التي ٌـ٧اهذ الٗغبت ال  الههُىوي٣لها مٗاٍو

بحر الشإع مىاظهتـخحن المـ ٢لب )ؤبي ٖبُضة( صٝء ال ٗض لل٣اء وج٣اعبذ مؿاٞاث البه  ،ٖو

ى ؤن المؿــــذ ـ٧اهذ ٧ل ٧ىامً الٟتى الىؾُم جىضٞ٘ بل ،مدمض وصخبه ..ألابضي م٘ ألاخبت

ابؿهم ٞي الا مضججت خحن صو  ـٖغبخه ؤعجالهم ال ي مىاظهت ـهٟجاع الهاثل لُدغ١ ؤزًغهم ٍو

ى ٖلُحن ـوحٗلى عوح )ؤبي ٖبُضة( لترقى بل ،ي الًٟاءـها، وجخُاًغ ألاقالء ٞهٓحره  ملخمُت ٖؼ  

 
ه
  لخه  ،ٖضث بٗىاًت ٞاث٣تبكُٓت مً ٢ظًٟت ؤ

تـمـ )٤ لد٣  ض ال (ٗاٍو ُٞما ًخى٠٢  ،مدخىمـالٖى

خجٕغ بمغاعة ٦إؽ ال ،ي مدُت ظضًضة ًلملم ؤقالء ضخاًاهـٞ الههُىويالجِل  مىىن ـٍو

 .ي َغ٢اث ٚؼةـالظي ػعٖه ٞ

مت اٚخُا٫ جيخٓغ هج الههُىهُت٧اهذ الخ٩ىمت  ت بٗض ؤن اعج٨بــــذ ظٍغ ىم مٗاٍو

اثؤ -الكهُض )مدمىص السىظا  ( ؤخض ٢اصة خغ٦ت الجهاص ؤلاؾالمي خحن انُاصه بى ٖٞغ

ًٖ الغص ٖلى  ن وألاخغاع ال ًخى٢ٟى  ،( بمضًىت ٚؼةئي )مسُم الكاَـعنام )الكابا٥( ٞ

 .صمائهم إمؿلمىن جخ٩اٞـوال ،مؿلمـهظا الامتهان لخُاة ال
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ت( ؤخض ؤولئ٪ ألاخغاع الظًً ؤب  و٧ان  ٣ٞاص  ،ي طلت واه٨ؿاعـمهحن ٞـا الِٗل الى  )مٗاٍو

ي )ٚىف ٠ُُ٢ وظني ـلُدهضوا ٞ ،ٖغبخه هدى الجىت ومؼ١ ؤقالءهم وخغ١ ممخل٩اتهم

 .ئي مسُم الكاَـَا٫ وظضًض( الٗل٣م الظي ػعٖىه ٞ

 ـولم ٨ًً ال
 
 وبغ٧اها

 
مخٟجغ هاعا

 لؤلخغاع
 
 ظضًضا

 
 بضؤثو  ،همىطظا

مط ي بٗؼم وبباء ـي الـ٢ىاٞلهم ٞ

ض للا ال بل ٧ان  ،مدخىمـهدى ٖو

 مً جل٪ الؿلؿلت 
 
ظؼءا

مترابُت ـمخىانلت السُى الـال

ذ ٢ىضًلها  ،الىخضاث والضم ٍػ

مٗخمت ـمغخلت الـء الالظي ًط ي

 ،ي وا٢٘ يبابي ٚابذ ُٞه ال٣ُمـٞ

  ،وجمغؽ الٓلم زل٠ ٢إل وخهىن  ،وججؿضث الكهىة
 
 هظ ذه خ  وما ٧ان ٞ

 
ه البىاباث مم٨ىا

 .مؼ٢تــمـخٟجغ وألاقالء الـمـبال بالضم ال

ت هى الابً الخاؾ٘ لىالضه )ؤخمض ؾُٗ  ض عو٢ت( الظي امخُى نهىة الهجغةومٗاٍو

وب٣ي ٖلى ؾٟغ ًيخٓغ  ،ي مسُم )زان ًىوـ( لالظئحنـؤوجاص زُمخه ٞ لُض١   م،1948ٖام 

بت بل ت )الجىعةـالٗىصة ال٣ٍغ الذ عخلت  ،ومشىي آباثه وؤظضاصه( مؿ٣ِ عؤؾه ى ٢ٍغ َو

  ،الاهخٓاع الباجـ ٖلى ؤٖخاب و٧االث ؤلاٚازت
 
 َُيُا

 
ضث السُمت بِخا  ٚو

 
 ًًم   نُٟدُا

اث الجىعة ومكهض  لى ط٦ٍغ ً ٖو ألابىاء الهٛاع الظًً ُٞمىا ٖلى لخً الٗىصة الخٍؼ

 .ها الٗخ٤ُـممتزط بؿاخل البدغ ٖلى قاَئـألانُل ال

ت( ٞػ١ )ؤخمض( بىلضه )موعه  ل ـٗاٍو ً مً ببٍغ ٕغ  م،1973لٗام ي الٗكٍغ الظي جٖغ

 للٟتى الهٛحر هدى  ،ي ْغوٝ ا٢خهاصًت بالٛت الؿىءـٖلى ًض والضًه ٞ
 
 ؤ٦ُضا

 
لُمشل صاٞٗا

ت والخد٤ بالضعاؾت ٞ ،بعاصة الخُٛحر بٗؼم ومًاء ي ـختى ؤههى ٞخاها الباؾم صعاؾخه الشاهٍى
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 ـباإلياٞت بل ،ي زان ًىوــ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىظُا ٞ
 
مه مهاعة الضهان التي ٧ان ى حٗل

 للمؿاٖضة م٘ ؤهل بِخه ٞ
 
 .ي ْغوٞهم الا٢خهاصًتـٌٗملها ؤخُاها

 ٞـٞو
 
 ،ي ٧ل مىا٢٘ الٗمل واليكاٍ الخــــي ماعؾــــهاـي ٧ل طل٪ ٧ان )ؤبى ٖبُضة( عاثضا

 
 
ت والٗؼم ختى مش  وقٗلت مخ٣ضة لليكاٍ والخٍُى

 
 عا٢ُا

 
 ٖلى  ،والخطخُتـــل همىطظا

 
م٣بال

غحك٠ مً مٗحن ؤلاؾالم الهافي ؼصاص  ،لحزصاص الٟتى هًغة وخالوة ،بُىث للا ًغجاصها ٍو ٍو

 ٖلى 
 
ُىت وب٢باال ٣ٖله عظاخت ٞو

ي ـو٧ان ٞ ،الخطخُت والُٗاء

مً  ٧ل طل٪ ال ًغي ؤٖؼ  

 ،ؤلاؾالم ٌؿخد٤ الخطخُت

و٢خه لهالر  ل  ٩ٞان ٣ًط ي ظه 

هلي ً ،صًً للا جباع٥ وحٗالى

٣ًىم اللُل  ،ما قاء للا له

ماعؽ م٘  هىم النهاع ٍو ٍو

ي مسجض )ٞلؿُحن( ـبزىاهه ٞ

بساهُىوـ وكاَاجــــــه 

ايُـــــــت لـــــــى عؤؾـــها ٦ــــــــغة  ،الٍغ ٖو

 .ال٣ــــــــــــضم وجىـــــــ الُاولــــــت

الٟتى الىصٌ٘ ٢ض ماظضة باالهُال١ ختى ٧ان ـآطهذ الاهخٟايت الٟلؿُُيُت ال ما بنو 

ٞهى  ،ي مىاظهت ٢ىي الاخخال٫ـوما ٧ان ًى٣هه ؾىي السبرة ٞ ،بلٜ الغابٗت ٖكغة مً ٖمغه

 ٦م ٢اس ى هى وقٗبه ظغاء هظا الاخخال٫ الٛاقم ٞاهُل٤ الكبل ال
 
م٣ضام ـًضع٥ ظُضا

ىظهه ٞ ،ًىاظه ظىىص الاخخال٫ بذجاعجه  والظًً ـٍو
 
ي طل٪ بزىاهه الظًً ٨ًبروهه ؾىا

  جمغؾىا ٖ
 ً لى عؤؾهم الكهُض )ٖبض الغخمً خمضان( والكهُض ) مدمض  ،مىاظهتـال لى ٞ ٖو

 ٞ ،قهىان( ابىا مسجض )ٞلؿُحن(
 
 بإن ٩ًىن ظىضًا

 
ت( ظضًغا ي نٟٝى ـختى ٚضا )مٗاٍو



 

 
206 

 

ً لشامه ـٞسغط بل ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـخغ٦ت ال  ًٍؼ
 
ى قىإع )زان ًىوـ( ملشما

  ،)ال بله بال للا( مه ؾ  و  
 
سِ  .مىا٢٘ قٗاعاث الجهاص والٟضاثُت والهمىصـي ٧ل الـُالثه ٞب   ٍو

ت ناصٞه ٦محن لجىىص الاخخال٫ الظًً الخ٣ىا الـٞو ملشم ـي بخضي ظىالث مٗاٍو

خخــــى جم٨ً  ،ى ظاهبُهـوعنانهم ًدؿا٢ِ بل ،الهٛحر وهى ٣ًٟؼ ؤمامهم مً ظضاع آلزغ

ت مً ؤلاٞالث وهى ًغصص بهىث ٖا٫    .. للا ؤ٦بر (..)للا ؤ٦بر :مٗاٍو

ت(ـي بخضي هجماث ظىىص الاخخال٫ ٖلى الـٞو وما ٧اصوا  ،مسُم صاهمىا مجز٫ )مٗاٍو

 
 
ماءض  ٞؿ٣ِ ٖلى ألاعى مه  ،ٌٗثرون ٖلى الٟتى صازل مجزله ختى ؤقبٗىه يغبا  ؤلٚا

 
، ُٖا

ىا ٖىه  واؾدىض بٗضها مه  ،وؤزظ ًغجج٠ ٞاههٞغ
 
 ؤهل بِخهئ  م  ُ

 
 .ىا

 إلزىاهه الي ٧ل ـو٧ان )ؤبى ٖبُضة( ٞ
 
ى ـختى ؤهه ٧ان ًًُغ بل ،مجاهضًًـطل٪ زاصما

 .مجاهضًًـزضمت للجهاص وال ؛مضعؾتـالُٛاب ًٖ ال

ع للا جباع٥ وحٗالى  ؤبي ٖبُضة( الالخدا١ بهٟٝى )٦خاثب الكهُض ٖؼ )لـــ ختى ٢ض 

لُلخ٤ بغ٦ب  ،م٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽـالضًً ال٣ؿام( الجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت ال

مغخلت ٧ان )ؤبى ٖبُضة( ًبضو ؤ٦بر مً ٖمغه ـي زال٫ هظه الـٞو ،همـًً ؤخب  بزىاهه الظ

 وظغؤة
 
 وؤمىا

 
ُا تـختى ازخاعه بزىاهه لِكاع٥ مٗهم ٞ ،الؼمني ٖو خُض  ،ي ٖملُت ٖؿ٨ٍغ

ىت )ٚىف ٠ُُ٢(ـهاظمىا ُٞ ي خاظؼ ـالىاع ٖلى ظىىص الاخخال٫ ٞ وؤَل٣ىا ،ها مؿخَى

م( ت ي ههب لٛم لضـٞ وقاع٧ىا ،)هدؿاٍع بجىاع م٣ابغ زاهُىوـ ٖلى  نهُىهُتوعٍت ٖؿ٨ٍغ

ىتـخضوص ال ً والاؾخُإل خلي قغاء ألاؾـمكاع٦ت ٞـهظا ٖضا ال ،مؿخَى ت والخسٍؼ

 .للمجاهضًً

ت( ٞ  للٟتى الظي وهب هٟؿه هلل جباع٥ وحٗالىـ٧ان )مٗاٍو
 
٣ٞض  ،ي ٧ل طل٪ همىطظا

 
 
 َاهغا

 
 ُٖٟٟا

 
ي ـٞو ،مدبت إلزىاههـالغخمت والي ُٖيُه ٧ان ًدمل ٧ل صالثل ـٞو ،٧ان ج٣ُا

اء  ًيخٓغ صوعه لُلخ٤ ب٣اٞلت السلىص وال٨بًر
 
 .٢ؿماث وظهه جلخٔ قهُضا
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ا و٢ٗذ لخٓت الٟغا١ـول لم الجمُ٘ ؤن ٢اثض الٗغبت ال ،م  ي ٢اٞلت ظىىص ـمخٟجغة ٞـٖو

ت عو٢ت( ي مدله خحن ٧ان ًمغ ؤمامهم هظا ـخضؾهم ٧ان ٞ ؤ٣ًىىا ؤن   ،الاخخال٫ هى )مٗاٍو

٣ٞض ٧ان الكهُض الخي ًدى٣ل  ،وظه هظا الٟتى ٌكبه وظه الكهضاء ٣ُٞىلىن بن   ،تىالٟ

باصلهم الخضًض ٣ٞض  ،وبٗض ػمً لِـ ببُٗض ؾُٟاع٢هم لُلخ٤ بغ٦ب ال٣اٞلت ،بُنهم ٍو

 ؤن ٩ًىن يمً الغاخلحن ُٞ
 
ه خ  وههب آ٫ الكهُض ؾغاص١ الٗؼاء الظي ؤم   ،هاـؤخب صوما

ووٗذ )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( قهُضها  ،ظماهحر زان ًىوـ مً ٧ل م٩ان

ت ؤخمض عو٢ت( وؤَل٣ىا  ،ي آزغ ؤًام الٗؼاء خٟل جإبحن ُٖٓم للكهُضـوؤ٢امذ ٞ .)مٗاٍو

 .ُٞه الغنام جدُت لغوح الكهُض الشاثغ

ت( ولضه وما   ،ػا٫ )ؤخمض عو٢ت( ٌكٗغ بالٟسغ ؤن )مٗاٍو
 
ددؿبه ٖىض للا قهُضا ٍو

 
 
خظ٦ ، ٍو

 
٘ عؤؾه ٖالُا  ًدمل هم  ؤلاؾالم والـي الـغه بزىاهه ٞٞع

 
 وصوصا

 
 ،مؿلمحنـمسجض قابا

و٢ض اٞخ٣ـض ظحران  ،ب٣إ الٗالم مسخل٠ي ـمؿلمحن ٞـر وا٢٘ الحوصاثم الخغم ٖلى حُٛ

  ُ  بًماه
 
ت وصٞئا ت هظا الٟتى الباؾم الظي مؤل الخي خٍُى  مٗاٍو

 
  و٧ان ًمض   ،ا

 
ًضه صوما

 .مؿاٖضة ظمُ٘ ظحراههـل

ي ـمسُم زان ًىوـ ٢ض جهاصٞ٪ نىعة باؾمت لٟتى وؾُم جلمذ ٞ وخحن جؼوع 

٤ الخىحن والغخمت والبإؽ والكضة ت( ًدمل الخىحن ، ُٖيُه بٍغ هظا هى الكهُض )مٗاٍو

ً والغخمت للمؿلمحن والبإؽ والكضة ٖلى الاخخال٫ وظىىصه   ،للَى
 
ٖلُ٪ ؤن جىدني بظالال

 لهظا الكهُض الُٗٓم
 
 .وب٦باعا
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 الٕغطٜاملٍطكٛ 

وؤقهغهـــــا  ،وجخ٩ىن مً ٢غي ومسُماث ،وهي مى٣ُــــــت الىؾـــــــِ مً ٢ُإ ٚؼة الُـــــىم

ـــــج وال  .مٛـــــاػي ـصًــــــــغ البلـــــذ ومسُمـــــــاث الىهُـــــغاث والبًر

 ْزٖط البمح ٔخمٗى
 
ه
 باؾم )الضاعوم(و٧اهذ ح

 
  ،ٗٝغ ٢ضًما

ه
 ،ل٨ثرة بلخها ؛البلر(ٗٝغ آلان باؾم )صًغ وح

 
ه
لى به  ئغب الكاَوج٣٘ صًغ البلر ٢  ٦ُلى متر  16ٗض ٖو

 
 ٦ُلى متر  10و ،ظىىب ٚؼة ا

 
قما٫  ا

ى الخبىب والسُاع والبُُش ـبياٞت بل ،زانت البلر والخحن ،وحكتهغ بالؼعاٖت ،زاهُىوـ

ام  .و٢ض جىؾٗذ بٗض الهجغة الٟلؿُُيُت ،والكم 

 و  ،ي صًغ البلرـٞلؿُحن ٧ان ٞي ـ٢ُم ٞؤؤو٫ صًغ  مٗغوٝ ؤن  ـوال
ه
 ،م٢278ُم ٖام ؤ

ال٣ضؽ )مضن هي ـوهظه ال ،ي ممل٨ت ال٣ضؽ الهلُبُتـمضن الغثِؿت ٞـخضي البو٧اهذ 

٩ا وهابلـ والضاعوم و٢ض ؤ٢ام مل٪ ال٣ضؽ الهلُبي )ٖمىعي( بها ٢لٗت طاث ؤعب٘  ،(ٖو

  ي الخغوب الهلُبُت هاظمها )٢لب ألاؾض( بجُىفـٞو ،٢إل للضٞإ ٖنها
 
ً نلُبُت وجم٨

اصث بل ،هاـمً الاؾدُالء ٖلُ ٩اعصوؽ(بى )نالح الضًً( ـٖو واؾخلمها  ،زغ نلر الغملت م٘ )ٍع

وما لبض ؤن  ،هاـب خهىٍسغ خوؤمغ ب ،م1196وطل٪ ؾىت  ،)الٗاص٫( ق٤ُ٣ )نالح الضًً(

 .هـ13مؿلمىن ٖام ـو٢ض ٞخدها ال ،ؤٖاص ألاًىبُىن بىاءه ل٩ُىن ه٣ُت ؤمامُت للخغاؾت

ان( مً ؾِىــــاءـوؤقهغ مً ؾ٨ى ٗخاف ٖضص ٦بحر مً ؾ٩اجها ٞ ،ها )ٖغب ال٣ٖغ  يـَو

ت وعبما  ،نُض الؿمــــ٪، وجدخــــــىي صًغ البلر ٖلى ب٣اًا ٦ىِؿــــــت وظام٘ وػزاٝع عاجٗــــت خٞغ

 .ٖضص مــــً آلازاع ال٣ضًمـــــــت

وص 
ه
 ٦ُلى متر  16مسُم صًغ البلـــــذ ٖلى بٗض  ئو٢ض ؤ

 
ىىب مضًىت ٚؼة بال٣غب مً ظ ا

٢ُم ٖلى مؿاخت جبلٜ  ،م1949ٖام وطل٪  ،البدغ ئقاَ
ه
  156و٢ض ؤ

 
و٢ض جىؾ٘  ،صوهما

٣٘ ال ،بٗض طل٪   ـٍو
م  ى ـوؿبت بل بهظا الاؾم؛مسُم ــــــي المسُــــــم ٖلى جلت مغجٟٗــــــــت، و٢ض ؾه
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  10194مسُم ـو٢ض بلـــٜ ٖضص ؾ٩ان ال ،البلضة ال٣ضًمت صًغ البلر
 
ي الٗــام ـوطل٪ ٞ ،الظئا

 ما ًوالظً ،مىايلحنـحى والٖضة مـــــً الكهـــــضاء والجغ  مسُم ٧ىا٦بـم الو٢ض ٢ض   ،م1989

 .ي سجىن الاخخال٫ـهم ٣ًب٘ ٞـػا٫ ٖضص ٦بحر مى

 الربٖج ٔخمٗىْ
٠ ال٩لمت الُىهاهُت )بغظىؽ( وهي ،جهٛحر البرط وهى  ،م٩ان الٗاليـبمٗنى ال، جدٍغ

٣٘ ظىىب مضًىت ٚؼة بال٣غب مً صًغ البلر ،ي ٢ُإ ٚؼةـماث الالظئحن ٞآلان ؤخض مسُ  ،ٍو

ج  ُاويز بخضيو٧ان مسُم البًر   350ومؿاخخه خىالي  ،٨ىاث الجِل البًر
 
٣٘  ،صوهما ٍو

 .ٚؼةمضًىت ٗض زماهُت ٦ُلى متراث ظىىب ٖلى به 

وكـــــــئ ٞـال
ه
   ،م1952ي الٗام ـمسُم ؤ

م  ى ـالظي ٣ً٘ بلى البرط ـي بظل٪ وؿبت بلوؾه

 صوهم 528مسُم و٢ذ الخإؾِـ ـو٢ض بلٛذ مؿاخت ال ،ظىاعه
 
٣٘ بل ،ا ى الجىىب مً ـٍو

دض   ،مضًىت ٚؼة ومً  ،ومً الٛغب مسُم الىهُــــغاث ،ه مً الكغ١ السِ ألازًغٍو

مسُم ٖام ـو٢ض بلٜ ٖضص ؾ٩ان ال .مٛاػي ـومً الجىىب مسُم ال ،ي ٚؼةصاالكما٫ و 

 17911م )1989
 
ة ،( الظئا ج بٟضاثُت ٖالُت بٟٗالُــــــاث هًالُت ٖض   ،و٢ض قاع٥ مسُم البًر

  ،مباع٦تـي ْل الاهخٟايت الـزانت ٞ
 
 .٢إل الخدــــضي الضاثم ل ؤخض  ومش

 ـً ؤقهـــــغ بُىالتهم ٞوم  
 
 خ  ي الاهخٟايت ٢

ه
م  ل  غ  وخ   الههاًىتألخض الجىـــــىص  هه

ؾُاعجـــــه  ١ه

ٖه  ،مسُــمـبٗض صزىله ال ى٠ بزغ هظا الخاصرـى٢ب الو٢ض   .مسُم بإؾغه ب٣ؿىة ٖو

 خمٗي الٍضريات
ُاوي ج ،وهى مً ز٨ىاث الجِل البًر ٣٘ ٚغب مسُم البًر  280ومؿاخخه خىالي  ،ٍو

 
 
وص  ،مى٣ُت الىؾُىـوهى يمً ؾلؿلت مسُماث ال، صوهما

ه
 ،م1948مسُم ٖام ـال ئو٢ض ؤ

  وؾه 
ت ٧اهذ حؿ٨ً ـي بهظا الاؾم وؿبت بلم  وهي ٖكحرة الىهحراث  ،مى٣ُتـالى ٢بُلت بضٍو
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 559خت )امسُم ٖلى مؿـو٢ض جإؾـ ال ،مً بئر الؿب٘
 
ٗض مسُم ب  ـو٢ض جىؾ٘ ال ،( صوهما

 طل٪ بك٩ل مه 
 
 .صغ  ُ

ٌه ـو٢ض ٧ان مٗٓم الىاؽ ٌؿ٨ىىن ٞ ُاوي ٢ضًم   ،ى )٧االبىف(ؿم  ي مبنى سجً بٍغ

ٗٝغ بهظا الاؾم بلـػالذ مى٣ُت ٞ وما
ه
 .ى آلانـي الىهحراث ح

  وٍه 
 
 ،الههُىهُتمماعؾاث ـي وظه الـل مسُم الىهحراث ؤخض ؤهم ال٣إل الشىعٍت ٞمش

ه ٦ما ؤه  ، مسُم الٗضًض مً الكهـــــضاء َىا٫ مؿحرجه الخاٞلـــــت بالجهــــــاص والُٗــاءـو٢ض ٢ضم ال

 
 
 .ي الٗمل الٗؿ٨غي ل٨خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿامـ٤ ٞب  ل خالت الؿ  مش

 خمٗي املػاظٙ

ُاويوه  مً ز٨ىاث الجِل البًر
 
ج بدىالي ٦ُلى متر واخض ،ى ؤًًا  ،٣ً٘ ظىىب البًر

 صوهم 180ومؿاخخه 
 
وص  ،ا

ه
  و٢ض ؾه  ،م1949مسُم ٖام ـال ئؤ

ى الكُش ـي بظل٪ وؿبت بلم 

 ـوهى ؤخض ال ،الهالر )مٛاػاه(
ه
مؿلمحن يض ـي مٗاع٥ الـكهضوا ٞمجاهضًً الظًً اؾد

 .-عض ي للا ٖىـه  -ٖمغ بً السُاب ي ٖهض السلُٟت ـوطل٪ ٞ ،الغومان

 599مسُم و٢ذ بوكاثـــه خىالي )ـو٢ض بلٛذ مؿاخـــــت ال
 
و٢ض بلٜ ٖضص ؾ٩اهه  ،( صوهما

(11855 
 
 .م1989ي الٗام ـوطل٪ ٞ ،( الظئا

  ٗ ي وظه ـمسُم ٦ٛحره مً مسُماث ٞلؿُحن ممً و٢ٟىا ببُىلت وقٝغ ٞـال ض  وَه

مىه الٗضًض مً  اعج٣ىو٢ض  ،الٟلؿُُيُت ؤو ما ٢بلهاي مغخلت الاهخٟايت ـؾىاء ٞ ،الاخخال٫

 .الكهضاء ألابغاع
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 الؿّٗس طاضم عبس الفتاح حػـَ زخـــاُ )أبٕ حصٖفـٛ(

وهي جىٓغ بلُه بةعجاب وخب ٖم٤ُ  ،٧اهذ الىالضة الخىىن جدخًً ولضها ألاو٫ 

روي له ٞت ،وكإة بؾالمُت ٖم٣ُتها ؤن ًيكإ ـوجخمنى مً ٢لب ،وجبدؿم لك٣غجه السكىت

و٢هو الجىت وما  ،٢هو ألاهبُاء والهالخحن

ىا٦ه دؿاء٫  ..ٞيها مً زحراث وزماع ٞو ٍو

هل ًىظض ٞــي الجىت  :الُٟل الظ٧ي ببراءة

 !، ؟قــــــاي
 
 ،٣ٞض ٧ان ًدب الكاي ٦شحرا

وجىانل ٖملُت  ،وجطخ٪ ألام وجٓل جطخ٪

ابت ألمغ للا اؾخج ؛التربُـــــت الٗم٣ُـــــت لىلضها

 .وجىنُاث والضه الكُــــش )ٖبض الٟخاح صزان(

اث ًىم جؼوظها ال مغبي ـوحٗىص بها الظ٦ٍغ

و٢بلذ ؤن ج٩ىن ػوظت  ،الٟايل )ؤبى ؤؾامت(

وجظ٦غ ًىم ه٣لها ؤبى ؤؾامت  ،مؿلمـلهظا الغظل ال

ٞالُىم السامـ  ،ي ٚـؼة ٧ي جً٘ ولُضها ألاو٫ ـمٗمضاوي ٞـمؿدكٟى الـى الـمً الىهحراث بل

 م مه 1969ي ٖام ـمً قهغ ؤ٦خىبغ ٞ
 
وهى الُىم الظي  ،ي طا٦غة ألام بإع٢ام بًُاءـغ ٞؿُ

 .هاـها بٛالم ج٣ـغ به ُٖىه ـؤوٗم للا ٖلُ

م وظىص زمؿت مً ألابىاء ٢بله مً  ى و٦م ٧اهذ ٞغخت )ؤب ؤؾامت( بهظا الٛالم ٚع

 بن  ػوظخه ألاولـى، 
 

 فمى٢ الىلُض الجضًض اخخل   بال
 
 زانا

 
مذ الغظل ـعبما لو  ،٢لب الىالض يٗا

٤ الٗىصة بل ياخب البهحرة فن ضان(ـُٖني ولضه بٍغ ت الت.ى )ٖغا١ ؾٍى هاظغ  ي. جل٪ ال٣ٍغ

بت ٞـوعبما هظا ال ،ها ًىم صاهمها الخخاع الجضصـمى ج مً الكٗىع بالٟغح والٚغ ي الٗىصة ـمٍؼ

٣هما مً ُٖني )ؤبى ؤؾامت( ظٗاله  خُض  ،ًسخاع اؾم )َاع١( لىلضه الجضًضاللظًً ًلم٘ بٍغ
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اص( الٟاجذ ؤلاؾالمي الُٗٓم ولٗل الٟخذ ٩ًىن ٖلى ًضي )َاع١(  ،٣ًب٘ اؾم )َاع١ بً ٍػ

 .الىلُض الجضًض

ٕغ ٞ ي )ظماٖت ـٞىالضه مً الغواص ألاواثل ٞ ،ي هظه الخُاة ؤلاؾالمُتـوكإ َاع١ وجٖغ

 ،خماؽ( م٣اومت ؤلاؾالمُتـال وؤخض ماؾس ي )خغ٦ت ،ي ٢ُإ ٚؼةـمؿلمحن( ٞـؤلازىان ال

تـٌٛض١ ٖلُه الٗلم وال ُائها وخؿً جغبِخ ،مٗٞغ ه بدىاجها ٖو ٞيكإ  ،هاـووالضجه جدَى

ي وكإة ـطل٪ ٞ ؤؾهم ،ٌٗك٤ ؾمإ ال٣هو ،َاع١ ع٤ُ٢ ؤلاخؿاؽ، مغه٠ الكٗىع 

ت بالٛت همـلضً زُا٫ واؾ٘ ٍغ ت جهٍى ب٣ٍغ .. هظه اليكإة ؤلاؾالمُت الهاُٞت زل٣ذ مً .ٖو

ت جمخل٪ ٢غاعها.ملخه٤ ببِذ للاـطا٥ الكبل الَاع١   ،وجدضص مؿخ٣بلها ،.. شسهُت ٢ٍى

ٗخمض ٖلُ ٨دؿب ظغؤة مب٨غة ظٗلخه ًىُل٤ وهى ٞ ،ي ٧ل مى٠٢ وخحنـها ٞـَو ي الشالشت ـٍو

ي مىخه٠ اللُل بٗض ؤن خمل ٖها لُُاعص ٢اطفي الدجاعة ٖلى البُىث ـٖكغة مً ٖمغه ٞ

و٧ان طل٪ ٢بل اهضإل  ،جىاظهه يمساَغ التـبال ئٖابي مىخه٠ اللُل ٚحر ـآلامىت ٞ

 مً ال .مباع٦تـالاهخٟايت ال
 
با  ٍٚغ

 
جا وظضث  ٞدُشما الخٟذ   ،مىاهبـ٣ٞض ٧ان َاع١ مٍؼ

 َاع٢
 
 .مىحرـ٧الؿـــــغاط ال ا

ايت ل ي لٗبت )جيـ الُاولت( ـٞو ،)٦غة ال٣ضم( تلٗبي ـم٘ )َاع١( ٞـٟٞي مُضان الٍغ

٤ ال بي ٍٞغ ايت ـبياٞت ب ..ي الىهُــغاثـجمُٗـــــت ؤلاؾالمُـــــت ٧ٞان ؤبغػ اٖل لى مماعؾت ٍع

 .ج٣اجهابخُض ٧ان مً الؿبا٢حن بلى مماعؾتها و  ،)الىيكا٧ى(

 ٞـٞو
 
مؿغخُت الخابٗت للجمُٗت ـي الٟغ٢ت الـي مُضان الًٟ عؤًذ الٟتى الُاٞ٘ ًٖىا

  .وؤخض ؤًٖاء ٞغ٢ت اليكُض ؤلاؾالمي ،ؤلاؾالمُت

 ى ألاصب قاهضث َاع٢ـبل ٟذ  خلاوبطا 
 
 لل٣هت ا

 
 و٧اجبا

 
 ٞ ،قاٖغا

 
ي ٦خابت ـٞتراه ٚاع٢ا

سغظها ٞ ،الغؾاثل إلزىاهه ما  . و٧ان ؤبغػ .ختى ٚضا لُاع١ ٦خاباث ٖضة ..ي ؤظمل نىعةـٍو

 ـٞوؤظمله ٦خب َاع١ 
 
 ي ؤ

 
 ..٦خابخه ًٖ الُٗاء والٟغا١ ل  . و٧ان ظه .مُاعصجه ال٣لُلت غ  هه ق
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 ": زغ ٧لماجهآو٧ان مً 
 
 ٞكِئا

 
 ،و٢ض خان الغخُل.. وها هي ؾاٖت الهٟغ ج٣ترب قِئا

 
 
ً   ..ول٨ً هل ؾى٣ى٫ وصاٖا ى هظه ـاهٓغ بل ،ى الل٣اء.. ؤديـول٨ىىا ؾى٣ى٫ بل ،ه البإه   ؤْ

 ؤٞاع٢٪ ،الخُاة الخِٗؿــت
 
ضا  ..ي ؾإٚاصع وال ؤمل٪ الب٣اءـ. الُىم ؤٖٝغ ؤهى.الُـــــــىم ؤل٣ا٥ ٚو

وه٨ظا ؤحها ألاخبت هٟاع٨٢م وال  ،٢بل ًىم الٟغا١ لُدىـــــي مذ   ،١ ؤنٗب ًىمًىم الٟــــــغا بن  

 .مؿلمحنـمام ال٨بُــــغ ب٣ًاًا الـهظا ٖضا الش٣اٞــــــت الىاؾٗــــت وؤلال، "ـــمهضعي مخــــــى هل٣ا٦ـ

 ،مؿلمحن(ـال٨غام ؤمام هٓغة )ظماٖت ؤلازىان ال غ  م   مىاهب لم ج٨ً لخمغ  ـهظه ال

 
 
 ٞ ل  ب  ٣ٞ

 
 ٖامال

 
ت ؤنبذ ًٖىا   م  ُه ي هظه الجماٖت ل  ـؤن ًىهي َاع١ صعاؾخه الشاهٍى

 
 ل  ش

 لىالضه ٞ
 
 .ي الُٗاء لضٖىة الؿماءـاؾخمغاعا

لخد٤ ب٩لُت آلاصاب بالجام ،ي مٗهض ألاػهغ بٛؼةـوما ٧اص َاع١ ًىهي صعاؾخه ٞ ٗت ٍو

بغػ ؤض ٧ان )ؤبى خظًٟت( خُ ،مباع٦تـهخٟايت ؤلاؾالمُت الؤلاؾالمُت بٛؼة ختى اهُل٣ذ الا 

ٌٗمل ب٩ل ٞتراه  ،هاخـُال٢همىظ الُىم ألاو٫ ال  (م٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽـخغ٦ت ال)ص ى ظى

٧ان َاع١  يمىاظهاث التـهظا ٖضا ال ..ظض واظتهاص ٖلى جىُٟظ ٞٗالُاتها وجىػَ٘ بُاهاتها

 في ؤصائها
 
و٧اهذ ط٦غي )ؤلاؾغاء ماة الدجاعة، ً ؤمهغ عه ه م  و٧ان اؾم َاع١ ًترصص بإه   ،باعػا

وخضزذ  ،خُض صٖذ خماؽ للمىاظهت والخهُٗض ،م ألابغػ 1988ي ٖام ـمٗغاط( ٞـوال

و٧ان  ،مسجـــــض الجىىبــــــي بالىهحراثـها ٢ىاث الاخخــــال٫ الـمىاظهاث ٖاعمت خانغث ُٞ

 .مضاٞٗحن ألاقـــاوؽ ختى اوسخبذ ٢ىاث الاخخال٫ـَاع١ ؤخض ال

خُض  ،بك٩ل ظهاصي مخمحزون٣لخـها بلىعث شسهُت َاع١ مباع٦ت ـوالاهخٟايت ال

ض مً الالخها١ بإعيه ـبياٞت بل ،مٗالم لصسهُت َاع١ ـبضث الجغؤة بخضي ؤبغػ ال ى مٍؼ

ــً الؿلُبـالخبِبت )ؤعى ؤلاؾغاء( وخبه ال  .مُل٤ للضٞإ ًٖ الَى

َاع١  ع ٢غ   ،ما اهدكغث ؤٖما٫ اللهىنُت ومهاظمت البُىث آلامىت بضاٞ٘ مً حهىصـول

اث الخغاؾت اللُلُت ب٣ى هى وبزىاهه ًدباصلىن الؿهغ ٖلى  ،وبزىاهه حك٨ُل مجمٖى ٍو

 ـ٧ل هظا اليكاٍ ال ..خماًت الجماهحر
 
مخهاٖض ظٗل ُٖىن ؾلُاث الاخخال٫ جخٟخذ ظُضا

ًه  .ٖلى َاع١ لُخم اٖخ٣اله ٖضة مغاث ٗاص زاهُت ع ؤبى خظًٟت م  دغ  ٞما ٩ًاص  ٌه ً ٢ُضه ختى 
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 مً الهالبت والكضةـال ؤًامه ٞإ٦ؿبخه  ،بلُه
 
ضا ض مً ـ٦ما ؤ٦ؿبخه ال ،مدىت هظه مٍؼ مٍؼ

ت التـال ت ألازٍى ت ختى ٚضا شسهُت مكهىعة ٖلى  يمٗٞغ ٧ان ٌؿعى لها َاع١ ب٩ل خٍُى

ض مً ال٨ٟاءة ٞـ٦ما ؤ٦ؿبخه جل٪ ألاًام ال ..ي ال٣ُإ والًٟتـالهُٗض الكبابي ٞ ي ـمٍؼ

 :٨ٞخــب ،الكٗغ ج٣ٍغٔ

 لؤلهـــل وألاخبــاب والســـالن  جدُت وعؾــالت مً ٦دؿٗـــىث 

 وزبــاث ٖمــــاع ٖلــى ؤلاًمان             ها ب٣ــىة زالـــضـُٞ همه ـؤونُ 

 وؾُد٨م الؿلُـــان بال٣ـــــغآن  مٗخضيـؤماه لً هغض ى بد٨م ال 

 وؾىضزل الٟغصوؽ والغيىان  ي ٦ـــل الضهاـوؾُد٨م ال٣غآن ٞ 

 

  ،نوال٨شحر ٦ما ًٟٗلمجىن ـالكٗغ لالهدال٫ والو٢ض ؤه٨غ اؾخسضام 
 
 :ٞإوكض ٢اثال

 وصعي ال٨ـــالم وصٖــي ألاماهـــي   ؤال ًا ُٖـــــىن الكٗــــغ هامــــي 

 وللسىــــٕى وللدؿالــي والٛـىاهــي  بوي عؤًذ الكٗغ ؤمس ى للمجـىن  

ض الكٗغ ًهـغرب    ها هٍغ
 
 مشل ال٣ىابــــل والغنـام الٛاوي  هاجٟا

ــتب   قـــــٍٗغ
 
ـــــض ٢ىاٞـــُـا  جـدـــغ١ ألاوزــان   ها هٍغ

 
 وهـــاعا

 
 هــىعا

وازخاعث  ،مىا٢٘ـال٧ل ي ـالٗؿ٨ــــغي ٞ بجىاخهاما ٢ــــــغعث الخغ٦ت حك٨ُل زالًا ـول

 ٞ.لهظا الجهاػ زُـــــغة ؤبىائها
 
ي زلُت ٦خاثب الكهُض ـ. ازخاعث )ؤبا خظًٟت( ل٨ُــــــىن ًٖىا

 .مى٣ُت الىؾُىـي الـالضًً ال٣ؿــــام ٖٞؼ 

ال٣ؿـــــم ألاو٫ ٖلـى ٢بـــــغ و٧ان  ،ي الىهُـغاثـوجدغ٦ــــــذ السلُـــت ال٣ؿامُـــــت ألاولــــى ٞ

ؤبىاء ال٣ُإ وطإ  ٧لوبك٩ل ؤطهل  ،خؿحن ؤبى ًىؾ٠( لخ٠ُ٣ عئوؽ الٗمالء)الكهُض 

ص٤ُ٢ خُض ٧ان ًخم ز٠ُ الٗمُل والخد٤ُ٣  ٥وجدغ   ،ا جمحزث به مً ٖمل  عا١  م  ـ  ل اهـنِخ
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ِ ٧اؾِذ ضام ًىٟظ ُٞه  ،مٗه وحسجُل ٧امل اٖتراٞاجه ٖلى قٍغ وبطا ٧ان ٌؿخد٤ ؤلٖا

ي ؤ٦ثر مً مغة صون ـوجم ؤلاٞغاط ًٖ ٖمالء ٞ ..ي ظغاثم الٗمُلـالخ٨م بٗض ٢ـغاع ؤلاٞخــاء ٞ

 ـمما ظٗل ل٨خاثب ال٣ؿام ٞ ،بٖضامهم
 
 ي مى٣ُت الىهحراث اؾما

 
ي ـوال ؤخـض ٌٗلم ٞ ،َاهغا

 جدب   ً  طل٪ الخحن م  
 
التي جخدغ٥ ب٨ـــل هظه الض٢ــت، ٞال ٩ًاص ًغي ؤهل  ٘ هظه السلُت

ٞـــــغاط ًٖ بٖضام ؤو بؤو  هـــــم ٌؿمٗىن ٧ل ًىم ًٖ ز٠ُـول٨ى ،الىهُــــغاث ٖىانـــــغ السلُت

  ًه  ً  م   و٦إن   ..ٖمُل بٗض الخد٤ُ٣ مٗه واؾدخابخه
 ٟ ما٫ زاعط ال٨غة ظ ٧ل ى هظه ألٖا

وال  ،ي ٢لبهـًدمل ٞ ال٣ؿام (و٢ض ٧ان )َاع١  ،زٟاءؤو ؤجهم ًلبؿىن َا٢ُـــت ؤلا  ،ألاعيُت

 
ه
 لؿاهه ٦غاهخ   ٞلخاثه  سٟـــــيج

 
  ه السُاهت

 
 ب  وه

 
ظًً ى الـه زُابه ألاو٫ بلو٢ض وظ   ،هاـُب  غج٨  ه مه ظ

 باٖىا يماثغهم:

تي.ن ٢ًُتيح"ًا زاثى ٣ُضحي... وهٍى  جهضي بل٨ُم والؿالح هى الضلُل.. ،.. ٖو

 ووٗىص ٧ي  ،عناناث الىنى٫ 
 
ىضها جخإل ..٠ُ٦ الٗمالت ..٠ُ٦ الؿ٣ٍى وا لىاوه غ  ج  ..مىن ـٖو

. ل٨ى٨م لً جٟغخىا .ًإحي الىضم ..هاـي خُىـل٨ىه ٞ ..جب٩ىن والضمٗاث تهمي مً ُٖىن الخ٣ض

 .". ٢بل الىنى٫ .وي هاصر ل٨مب ،ٞخ٣ٗلىا

ٟٗى٫ ب٩ل ص٢ت وزـ٣ـت ختى اٖخ٣لذ ؾلُاث الاخخال٫ مـواؾخمغ الٗمل ؾاعي ال

ً )مجضي خماص ونالح الٗاًضي( تـوهما ًداوالن السغوط ٖبر الخضوص ال ،ألازٍى  ،مهٍغ

تراٝ ٖلى السلُت ال٣ؿامُت التي  .َاع١ ال٣ؿام هاـبلُ ًيخمي وجم الٖا

هل السب  ؤزُغ ٢غاع ٞ ،ؤبي خظًٟت()لـــ ر ٍو
 
خسظ ٞىعا وجإ٦ض  ،- مُاعصةـال -ي خُاجه ـٍو

هظا ال٣غاع خحن ا٢خدمذ ٢ىاث ضسمت مً الجِل مجز٫ )ؤبي ؤؾامت صزان( الؿاٖت 

 ًٖ )َاع١( ؛وجمذ خملت جٟخِل واؾٗت الىُا١ ،م12/1/1992الشالشت مً ٞجغ 
 
 ..بدشا

ًه !، ٞول٨ً ؤًً؟   إبى خظًٟت 
 ٖالُت  ،ى الظ٫ـع ٖضم الٗىصة بل٣غ 

 
زانت وهى ٌٗلم ؤن ؤخ٩اما

ت ..مغةـالجيخٓغه هظه  ي ـوبظل٪ بضؤث مغخلت ظضًضة ٞ ،وجمىٗه مً مىانلت ال٨ٟاح بدٍغ

 ..ي َاع١ وشسهِخه و٦خاباجهـمغخلت بهماتها الىاضخت ٞـخُاة َاع١.. و٢ض جغ٦ذ هظه ال

 :هاـ٣ٞا٫ ُٞ
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 ..ال ًا ؤدي.. ال جبخـئـ

     
 
٘ ؾالخ٪ ٖالُا  ...ى الجهاصـ.. ختى وؿحر بل.واٞع

 ...)٦خاثـــــب ال٣ؿـــــــام( ما ماجــذإن بواٖلـــم          

 بل٨ُــــــــم ٖاثــــضون              
 
 ...وبهىـــــــا خخمـــــــــــــــا

 ...جســـــً ال ًا ؤزـــي ال                 

م خُاج٪ مىدت                        ...ى الجىـانـ.. ختى وؿحر بل.٢ض 

ً  .. ال .ال ًا ؤدي          ...ى الٟـــــــــغافـبل جغ٦ىــــ

 . خان الصخى مً جُه الؿىحن.ال حٗك٤ الىىم           

 مخىا الضهُتؤعوح  يواٖلم بإن مؿحرة ال٣ؿام ٢امذ لخدي            

 ..... ٞالخىع جيخٓغ الكهُض.٢م ًا ؤدي 

 ...٢ــــم ًا ؤزـــــــي         

  الهخىن .. ٢م ظ٠ٟ الضم٘ .وال٣ضؽ جب٩ي      

 بل    
 
 ى ؤًضي الجهــــــاصـختى هًُـــ٠ ًضا

ًـ.. مً ًى٣ظ ال.٢م ًا ؤدي مؿغي الىبي ًئن            ؟!مؿغي الخٍؼ

ٞ 
 
 مًاٖٟا

 
 مؿاو٫ زانت وؤن   ،ي البدض ًٖ )َاع١(ـوبظلذ ٢ىاث الاخخال٫ ظهضا

 ـؤمً ال
ه
ىاث ٢ و٧اهذ ؤناب٘ الاتهام  ،م1/1/1992ر١ صًغ البلر ًىم تخل ٢غب مٟمؿخَى

  الههُىهُت
ه
ي جىُٟظ هظا الهجـــىم ال٣ؿامي ألاو٫ مً ـى )َاع١( خخــــى آزغ لخٓت ٞـكحر بلح

ه ٞ خ٣ــــــاص لضي  ،ي مغخلت ال٣ؿام الخضًضـهٖى بٗض  الاخخال٫ ؾلُاثوجغسض هــــظا الٖا

بهظه  ،هداء ال٣ُإؤ ظمُ٘ي ـهـــــا ًٖ هظا الهجىم ٞـُخمؿاولبٖالن )٦خاثــــــب ال٣ؿام( 

ت و٢ىة ختى ال٣مت )الكهاصة(ـمغخلت بضؤ )َاع١( ٌٗخلي ؾلم الـال  لُدٟغ  ،مجض ب٩ل ؾٖغ
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شـاؾمه ٞ   ،ىجىمالخُض حٗلى  ،ي صسغ الخاٍع
 
٤ جسُ ه وجغجبِ ؤؾمائها بك٩ل ظظعي بٍُغ

مجض الظي ـ. و٢لُل هم ؤولئ٪ الظًً جغجبِ ؤؾمائهم بال.مه بىٟؿهاـها وجغؾم مٗالـلضًى

  ال٣لُلمً  ،نىٗىه
 
  ن  هاالء ٧ان )َــــاع١(.. ٞما ؤ

 
 ج

 
 ظ
ه
( ختى ًدباصع بل غ  ٦

 
ى ألاطهان ـ)َاع٢ا

 )َاع١  ،ال٣ؿـــــام
 
ي هظه ـو٧ان ؤبغػ ما ٌؿٗــــى له َاع١ م٘ بزىاهــــــه ٞ ،ال٣ؿام (٩ٞان خ٣ا

حر ٦مُت مً الؿالح لخُٛي وظــــىص هظا الٗضص مً الـال وعبما  ،ً ألاٞظاطمجاهضًـــــــمغخلت جٞى

حر ظؼء مً الٗضة مً الساعط  .٧ان هظا هى ؤبغػ ؤؾباب ٢غاع السغوط لخٞى

لظل٪ ٧ان ٧ل خضًشه  ،ي صازلــهـو٧ان َاع١ ٞــي هظه الٟترة ٌكٗغ ب٣ــغب الل٣اء ٞ

٣ُٞــــى٫ إلزىاهه:  ،و٧لماجه خى٫ الٟغا١

 هٟتر 
 
ــضا خان ١، "الُىم هلخ٣ي ٚو

 ."ض٨ًـــــــىن بلــى ألابــــــــالٟــــغا١ و٢ــــــض 

اعاجه ال٣لُلت لـٞو مجزله ـي ٍػ

 : بن  مُاعصة ٧ان ٣ًى٫ ألمهـؤزىاء ال

ما  ٞةن   ؛ال جدؼوي ش يء..ي ـخضر ل

.
 
 ًدضر ٢ــضع للا وما ٦خــــــــــب ؾـلٟا

ٗض ؿخي هظه ألازىاء ٧ان ٌـٞو

ـــت مـــً ال مُاعصًً ـللسغوط م٘ مجمٖى

 ٖـــً ال زــــاعط الخــــضوص
 
مالخ٣ـــت ـبُٗضا

 ولجلب ٖضة مً الساعط. ،الُىمُــــت

ي ـخُض اٖخ٠٨ َاع١ ٞ ،مباع٥(ـ)قهغ عمًان ال ا٢ترب ًىم الٟغا١ ختى خل   ما بنو 

م للٗباصة  ٠٣ً بحن ًضي للا حٗالى ،بضاًت الكهغ ال٨ٍغ
 
ٌؿإله الكهاصة ٖاظلت  ،و٧ان صوما

ظ٫ عاًت ا ٘ للا بها عاًت ؤلاؾالم ٍو ه 8/4/1992ي لُلت ـٞو ..ل٨ٟغًٞغ م اججه َاع١ م٘ ؤزٍى

ت لـى الخضوص الـوع٣ُٞي صعبه )ظال٫ ن٣غ وػٍاص ؤبى مؿاٖض( بل مٛاصعة ٢ُإ ٚؼة ـمهٍغ

 غ  ب  
 
٧ان َاع١  ..مدبتـ٢ضع للا ًدمل بلُه ال٨غامت وال ..ًخجه هىا٥ خُض ٢ضع للا ًيخٓغه ،ا
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ًخمنى ؤن ال ًتر٦ها  ،والخىحن لهظه ألاعىي ٢لبه ٧ل الخب ـًخجه هدى الخضوص وهى ًدمل ٞ

سًب ـمـٌكٗغ ؤن عوخه مغجبُت ب٩ل طعة مً طعاث هظا التراب ال ..لخٓت واخضةولى 

ى ـ. ًخجه َاع١ هاخُت الخضوص وهى ًخمنى الٗىصة بل.مجاهضًًـبضماء الصخابت والكهضاء ال

 ومالطه آلامً. ئخًىه الضاف

لى ٢لب ع٢ُــــــ٤ ٣٦لب )ؤبى زانت ٖ !!،هـــــاه وؤنٗب  وما ؤ٢ؿـ !!الٟـــــغا١ ما ؤق٤   ..آه  

ٌه  ،ت(ٟخظً   وبضؤ )ؤبى خظًٟت( 
 
اث هٟؿه وآهاتها الٗم٣ُت.. وهى ًخمنى الٗىصة ؿ٨ ً مً لٖى

بت بل  :وؤزظ ًيكض ،ى هظه ألاعى الخبِبتـال٣ٍغ

 خل              ٖاثض  َحر الخمـــام لُٛني للجىىب  
 
ىاصي ًا خبِبا ب ٍو  بي وهى ٚـٍغ

ُىع ـٞ      وؤها ؤمص ي بلُه عابِ الجإف ؤؾحر    ي ًمُني بىض٢ُــت و٢ُــــــىص ٖو

 وبهـــــــا ٦ٟـــــــــي زًُـــــــــــــب                      ومٗــــــــــي خىــــــاء ؤمـــــــــــي  

 ًا ناخبي ُٞه ظىاث وخىع  
 
ضا  و٢هـىع ماث وعٍاى ـوخىاعي خال         ٚو

 خُىمــــــا الل٣ُـــــــــا جُُــــــــــــــب                      ٖىـــــــــــــــض عبــــــي م٨ـغمــاث  

 َغ١ الخٗامل آلامًـلم ٨ًً ال
 
ْ  ـزانت ٞ ،مجاهضون ٢ض ٖلمىا خ٣ا   ي 

وظىص هٟغ  ل 

 وناه ٟاظ  ًه ُض خ ،ي ٞش الٛضعـمجاهضًً ٞـ. وهظا الجهل ؤو٢٘ ال.للكُُان مؾهى هٟ ىاباٖ

٤ الهجغة ب٨محن ٖؿ٨غي ـٞ  ن ُل٣ى ٍو  ،وجدُِ بهم ٢ىاث الاخخال٫ مً ٧ل ظاهب ،ي ٍَغ

  ..٣ًاٞهمبعهابهم و ي مداولت إل ـهم الغنام ٞـٖلُ
 
مجاهضون ألابُا٫ الظًً ال ـ٠ الجى٢

، ي ٖغو١ َاع١ الهمامـمامً جيخٌٟ ٞـها ٖؼة الـول٨ى ،ًدملىن ؾىي الؿالح ألابٌُ

ؿخل   ُٞإبى الاؾدؿالم ٌ   َو ى٣ ض مى ،ال٣غصة بزىان٧األؾض الههىع ٖلى  زىجغه ٍو هم ـًٍغ

 
 
 ٖلى ظغاثمهم٢

 
مؤل ٢لب َاع١ الكٗىع بالٓلم والايُهاص ،هانا ٤  ،ٍو ومً زل٠ بٍغ

هم وؤبىاء ظلضتهم بشمً ـزىجغه ًبرػ وظه َاع١ الٛايب ٖلى ؤولئ٪ الظًً باٖىا صًى

 .بسـ
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ٌه   ٗاظله الغنام الخا٢ض لِؿ٣ِ الجؿض الُٗٓم ول٨ً 
 
ٌٛؿل  ،بضماثه مًغظا

ى الضماء ـولحروي ْمإ ألاعى الُاهغة بل ..زُُئت البكغ الظًً ؤنابىا ألاعى بالغظـ

محن وج٣اٖـ ـى باعئها حك٩ى ْلم الٓالـمؿلمت الؼ٦ُت.. ونٗضث الغوح الىزابت بلـال

ٌه  ،مخساطلحنـال ٣ُُٞما   .هاٗخ٣ل ٞع

سٟي الاخخ  الـمىا٤ٞ ي ٞجغ الجمٗتـٞو ،ي هٟؿهـال٫ هبإ اؾدكهاص َاع١ لخاظت ٍٞو

م اؾد٣ُٔ ؾ٩ان الىهحراث ٖلى م٨براث نىث الاخخال٫ جىاصي بٟغى خٓغ 10/4/1992

 .؟؟ماطا خضر ،؟؟.. ما الؿبب.وحؿاء٫ الىاؽ ُٞما بُنهم ،الخجى٫ 

ت مً مجز٫ ال٨هل الهلب )ؤبى ؤؾامت صزان( م٘  وا٢خاصوه ،وج٣ضمذ ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

 ..؟؟؟ ال حؿإلىامًـل ..وؤمغوهما بدٟغ ٢بر ،م٣برةـى الـازىحن مً ؤبىاثه بل

٘ ق٤ُ٣  ..هَلبذ مً الىالض وؤبىاثه صٞى   ،ومٗها ظشمان ،زم خًغث ٢ىة زاهُت ٞع

وبضؤ  ،ًا ٢خلت ًا مجغمحن ..هدٟغ ٢بر َاع١  ..ًا للا ..)َاع١( ..َاع١ الغصاء ًٖ الجشمان

 مه .هم بضون وعيـبكخم بني حهىص ومهاظمخ انى ألاز
 
  . ُٞما و٠٢ الكُش نامخا

 
 ؿل

 
 ؤ

 
ه هلل غ  م  ما

وازلٟني  ،ي مهِبتيـظغوي ٞؤ. اللهم .الخمض هلل ..بها هلل وبها بلُه عاظٗىن )ًغصص وهى  ،حٗالى

 منها(
 
وؤها٫ ؤلازىة التراب ٖلى ق٣ُ٣هم الٛالي بٗض ؤن ؤل٣ىا ٖلُه هٓغة الىصإ  ،زحرا

 .ةألازحر 

ا ٖلمذ الىالضة الهابغةـول  ..)َاع١(بها ؤوص ى  يالت ..٢الذ ٧لمتي الخمض والهبر ،م 

  ،)الخمض هلل ٖلى هُله الكهاصة
 
 بن  .. ٦ىذ ؤخشه ٖلى الضعاؾت ل٩ي ًهبذ َبِبا

 
  بال

 
ه هُل

و٧اهذ الٗاثلت حِٗل ؤقض خاالث الخدٟؼ  ،الكهاصة ؤخؿً مً ؤي قهاصة ؤزغي(

 .والاؾدىٟاع

هل مىه ٢ُإ ٚؼة بإؾغهن بوما 
ه
هب بالىاع ـلخختى ا ،اهدكغ السبر الها٤ٖ الظي ط

  ،مىاظهاث والًٛب الخ٣ُ٣يـوال
 

 ٞما مً مى٢٘ بال
 
وما  ،ذ ُٞه عخا٫ )ؤبي خظًٟت( وخُ

 
 

وما مً  ،مخٗضصةـمىاهب الـطل٪ الكاب ناخب ال ، وحٗٝغ )َاع١ صزان(مً مى٣ُت بال
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٩ٞاهذ ؤبغػ مٗالم )َاع١( ٦ثرة الخٗٝغ ٖلى  ،٣ًـه و٧ان )ؤبى خظًٟت( نضقاب مؿلم بال

مىاظهاث الٗاعمت ـوزغظذ ظماهحرها حٗلً ال ،ث الىهحراث مى٘ الخجى٫ وجدض  ، ؤلازىان

ت حرة الىاٍع  .لُهاب ٖضص ٦بحر مً قباب الىهحراث باأٖل

اه  ٣ام خٟل ٖؼاء ضسم للكهُض الٛالي ٍو  م  ٍو
 
  ،ه آلاالٝ ًىمُا

 
 خ٣ُ٣ُا

 
 ،و٧ان ٖغؾا

)٦خاثب  خماؽ( و -م٣اومت ؤلاؾالمُت ـ)خغ٦ت ال مؿلمحن( وـخُض وٗذ )ظماٖت ؤلازىان ال

 مً ؤبىائها البرعةاالكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( 
 
 مً ظىىصها ال ،بىا

 
 .مُامحن البىاؾلـوظىضًا

ٞ 
 
 باعػا

 
٣ٞض ٧ان هظا  ،ي مؿحرة ال٣ؿام الخاٞلتـل٣ض ٧ان اؾدكهاص )َاع١( مٗلما

  ضمه ـالاهُال١ ال٣ؿامي الالاؾدكهاص ًمشل 
لِؿم٘ نضاه  ،مدخلتـؤهداء ألاعى ال ٧لي ـي ٞو 

 ل ،٧ل الٗالم
 
به الكُش )ؤبى ؤؾامت( خُىما ـوعبما ٧ان هظا جد٣ُ٣ا مٗنى الٟخذ الظي ٚع

اص(  بالٟاجذ ؤلاؾالمي )َاع١ بً ٍػ
 
 .ؤَل٤ اؾم )َاع١( ٖلى ولُضه الجضًض جُمىا

:ـٞو
 
 الٟتى الهاص ي خٟل الٗؼاء جظ٦غ الجمُ٘ َاع٢ا

 
 الهامذ ..الىصٌ٘ تَاع٢ا

 
 ..َاع٢ا

اض ي  الٍغ
 
 ألاصًب والٟىان ..َاع٢ا

 
 الكاٖغ.. َاع٢ا

 
 ال ..َاع٢ا

 
ُٞما  ،مجاهض الكهُضـَاع٢ا

 
 
 ت "مؼلؼلـزم ه٤ُ ٧لماجه ال ،ب٣ي ق٣ُ٣ه ألانٛغ )مدمض( نامخا

 ألزإعن 
 
 ،"لضم ؤدي ٢ؿما

تى الخد٤ )ب٨خاثب ال٣ؿام( وظىضها ي هٟـ )مدمض( خـوب٣ي هظا ال٣ؿم ًترصص نضاه ٞ

 ب   لُبر   ،البىاؾل
 
اعم  ؿ  ٣ ٣خل ظىضًحن بغنام ال٣ؿام الهض  الجىضي ال٣خُل ألاو٫ ٧ان  ،ه ٍو

ش ـٞ وهظا الخاصر الظي ٧ان ؤخض ألاؾباب ل٣غاع  ،م12/12/1992ي زلُل الغخمً بخاٍع

ضحها الخغ٦ت ؤلاؾالمُت اثمئاث مً ٢ُاصـبٗاص الغابُني لؤلا مغبي ـهـــم الكُـش الـومى ،ومٍا

ي ٞجغ لُلت ال٣ضع مً ـالشاوي ٞالجىضي ال٣خُل و  ،)ٖبض الٟخاح صزان( والض الكهُض وألاؾحر

  ،ي مسُم ظبالُا الشىعةـم 1993ٞلٗام عمًان 
ه
غب زم ًهاب )مدمض( بنابت بلُٛت ٢

ً، ول٨ى   خم اٖخ٣اله، وال ػا٫ مدمض زل٠ ألاؾال٥ ٌؿحر ٖلى ٩ٖاٍػ ه مسُم الىهحراث ٍو

مٛىاع َاع١ ـؤَٟإ هاع ٢لبه بهظا الشإع الُٗٓم مً ظىض الاخخال٫ الظًً ؤعا٢ىا صم ؤزُه ال

. وؤن   غ  ىا مه لخم   وؤٖلً لهم ؤن   ،ال٣ؿام ها ٖل٣م   صماء 
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ش ـ٦خب يغ ٧لماث الكهُض َاع١ جل٪ الخــــو٢ض ٧اهذ آز  يوالت ،م8/4/1992ها بخاٍع

 ـها ٖلى زُاب الجُل الٟلؿُُىـــي الـخغم ُٞ
 
 :مؿلم الجُض ٢اثال

ًا ؤحها ألامل  ،ًا َٟل زىعجىا الُٗٓمت ،ًا ظُل الهمىص ،وآلان ًا قٗب الدجاعة"

ني ،ي ٢لــــىب الخائهحنـمجاهــــض ٞـال ً الؿلُب ..ًإحي عخُل الجبن ًٖ َو  هدخل   ..لىُهغ الَى

 مى
 
 ٢اصما

 
جإة ًخدى٫ الهىث ال ،مؿخدُلـها.. بالص الـنمخا خدى٫  ..مكاٖل   ..مس٠ُـٞو ٍو

.. جبني نغوح ال ً ٢ىابل   .ي و٢ذ ألانُلـمجض ٞـالضم٘ الخٍؼ
ه
ُٗض . جإحي عناناث الهمىص ح

 .همـلؤلَٟا٫ بؿمخ
ه
  ..الكُش الجلُل ئيص .. وج

ه
باآلًاث..  ..بالظ٦غ .ٗلي نىتها.و٦خاثب ال٣ؿام ح

ن والساثىى  ..همـهم ظبىـُٞ . جدخل  .ج٣خلهم ..هم ٖبر نىث السٝىـجإحي بلُ ..بالترجُل

 ."ؾُٗلمىن.. ٖىض الىنى٫.. بإجهم ٞى١ الغنام ؾِؿ٣ُىن 

ؤدي " ٣ًى٫: عؾاثله يي بخضـٞو ،ي ٖم٤ الازخُاعـو٢ض ٧اهذ ٧لمخه ألازحرة واضخت ٞ

٤ التي ؾبُل للا ٖؼ وظل.. وبج  ـمىث ٞـه ال. به  .ه الجهاص. به  .الخبِب  ."ازترهاها يها الٍُغ

خب ُٞه الكٗغ  ..وبٗض ؤن ٧ان )َاع١( ٨ًخب الكٗغ
ه
 ًا َاع١ ال٣ؿام"ًغزُه:  ٦

 
.. ًا ٞغؾا

وابضؤ زُا٥ مً الىهحراث ؤػهغ اللىػ  ..ي مؿامي ألاعىـها نهُله.. هُا حؿغب ٞإجىي

. ب٪ قهُض .ً طل٪ اللُض جيخٌٟ البلضبا.. ب٪ ًا ها الجمُلتـي لُالُـلخإحي زاهُىوـ ٞ

 مً مؿض ..ال٣ضؽ
 
حؿخُٗض ألاعى ظىهغها  . ب٪.يمسىا ع٢اب الؿاؾت البلهاء خبال

ُم وما جب٣ى مً ؤخضـوجب٣ى لؤلبض.. هغب ال   ..مىايل والٖؼ
 

 بال
 

٥ ًا ملر ٥ ًا ملر البلض.. بال

 .البلض"
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 الؿّٗس ٖـاغـط محــاز عمٗــاُ احلػٍــات )أبـٕ طــاضم(

ٌه  م ُٚاب والضه )الكُش ٧ان ٖلى )ًاؾغ( ؤن   مجزله ٚع
 
خماص ؿٕغ زُاه جاع٧ا

م٣اومت ـخغ٦ت ال ـي جإؾُــــمكاع٦ــــت ٞـهمـــت الـالخؿىاث( زل٠ ألاؾال٥ الكاث٨ت بخ

خ٣ـــا٫ ؤلاصاعي الــــــظي الخ٣ــــه بٗــــض طل٪.و٢ُاصتها،  –خماؽ  -ؤلاؾالمُت   والٖا

 للىاظب  ؛٧ان ٖلُه ؤلاؾغإ
 
اؾخجابت

 
 

 الكاب ألاؾمغ زُى ؤلاؾالمي الظي ٌؿخدض

لُىُل٤ هاخُت  ،ناخب الُٗاء الهامذ تالهاص

 خُض )صًغ ،الجىىب مً مسُمه )الىهحراث(

ٌٗمل بها م٘  يو٢غبها مؼعٖت الضواظً الت ،البلر(

 بزىاهه.

لم ج٨ً مؼعٖت الضواظً جل٪ ؾىي ُٚاء 

ي ـللٗمل الجهاصي ال٣ؿامي الظي اهُل٤ ٞ

ي ٧ان )ًاؾغ( ؤخض ظوال ى،مى٣ُت الىؾُـال

مبنى الظي ـمؼعٖت ٣ًب٘ الـلي ؤؾٟل اـ٢اصجه.. خُض ٞ

ت ال٣ؿامُت ٦مى٢٘ جد٤ُ٣ـاجسظجه ال تهم بالخٗاون مً بخضي ـمـس٠ُ الًه  ،مجمٖى

ُ  ى٣ل مه مسُماث الىؾُى وٍه ـال  ومٗهىب الُٗىحن بل٣
 
مٗه جد٤ُ٣  ي جغ وٍه  ،مى٢٘ـى الـضا

ىٟظ الخ٨م الٗاص٫ ٞ ؤو ًُل٤ ؾغاخه بطا لم ج٨ً  ،هم خؿب ظغاثمهـمخـي الـقامل وٍه

ضام ُٞه.ظغاث  مه ٧اُٞـت لخىُٟظ خ٨م ؤلٖا

ما٫ خُنها جشحر ؤلاعجاب والضهكت والدؿائ٫   ،؟؟؟. مً ٠٣ً زلٟها.٧اهذ جل٪ ألٖا

 )ًاؾغ( ٌٛـ ،؟؟؟مهاعةـو٠ُ٦ جاصي بهظه الض٢ت وال
 
مخ٣ضم.. والسىض١ ـمى٢٘ الـالؿحر هدى ال ظ

اث ألاًام واللُالي السىالي.. ًخظ٦غ والضه وهى ًدضزه ًٖ  ،الجهاصي ألامامي وجضوع به ط٦ٍغ
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خُض اهخ٣لذ ألاؾغة مً )بئر الؿب٘( البلضة ألانلُت م٘ مئاث الٗاثالث  ،الهجغة والكخاث

 خُض آو   ،الٟلؿُُيُت
 
زُام اللجىء والًُإ.. وجدىلذ  ..ي ٢ُإ ٚؼةـهم زُام الالظئحن ٞـج

ًه  ،ىث َُيُتى بُـالسُام م٘ ألاًام بل  ألاٞغاص. ٖكغاث   ي البِذه و  ا  خُض 

.. وخض   ،ي الىهحراثـخماص( ٞ)الكُش ث ٖاثلت واؾخ٣غ  
 
زه وعػ٢ه للا باألبىاء جباٖا

الٗاثلت  ما ػالذخُض  ،م1964ي الُىم ألاو٫ مً ٖام ـوالضه الكُش ًٖ ًىم والصجه ٞ

ى )بئر الؿب٘(.. و٦م ـبلي ٢ُإ ٚؼة ٖلى ؤمل الٗىصة ـمهغي ٞـي ْل الخ٨م الـحِٗل ٞ

 ٖلى هظه الخُاة.
 
ما  ٦ٍغ

 
 ظضًضا

 
 ٧اهذ ٞغخت الٗاثلت ب٣ضوم )ًاؾغ( يُٟا

ان ما جبس   .خماص(.)الكُش  ًغاوص ال ًؼا٫و٧ان خلم الٗىصة   ،غول٨ً الخلم ؾٖغ

ت  ض  ،الههُىهُتواؾد٣ُٔ ؤهل ال٣ُإ ٖلى ج٣ضم ال٣ىاث الٗؿ٨ٍغ لدسخ٤ الخلم بمٍؼ

لىا زُاع ؾىي الهمىص خُض  ماول٨ً ؤًً هظهب آلان؟؟  ،مهاصعة لؤلعىـمً الاخخال٫ وال

 هدً.

ض ـت وهى ٚاع١ ٞخابشي زُاه الـ)ًاؾغ( ٞ اؾخمغ   اث جٍؼ اث.. ٧اهذ جل٪ الظ٦ٍغ ي الظ٦ٍغ

ي الخلم والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ـلُماعؽ خ٣ه ٞ ،ي نضعه الجُافـمً ايُغام الىحران ٞ

اص  ،لُخظ٦غ ؤًام الُٟىلت بحن الصجحراث الخاهُت الخلم الظي وعزه ًٖ والضه الكُش.. ٖو

٣اء َٟىلخه ْ  ـٞو ،ًلٗب م٘ الهبُت ٞع   ي 
 
 آو   يمضعؾت التـها ؤلٗاب البراءة.. وجظ٦غ الل

 
ه مىظ ج

الظي  يمخأ٧لت وؾ٣ٟها ال٣غمُضـًغاها آلان بٗحن زُاله بجضعاجها ال يوالت ،وٗىمت ؤْاٞغه

  ٩ًاص حهىي ٞى١ عئوؽ الخالمُظ ومه 
م ٢ؿىة الٓغوٝـالها ـؾُضع  ىم  ،مسلهحن بُٗائهم ٚع ٍو

ي ٚـؼة خُض م٣غ نىاٖت و٧الت الٛىر ٧ان ًىم ُٖض خ٣ُ٣ي بىٓغ ـاهخ٣ل )ًاؾغ( للضعاؾت ٞ

ومً ًىمها بضؤث  ،خُض اهُل٤ بٗضها ًخٗٝغ ٖلى ػمالء ظضص وبزىان ٦غام ،الٟتى الغاث٤

 ، الىاز٤ جدؿ٘ تمٗاٝع للكاب الهاصـصاثغة ال
 

 بال
 
 وله ُٞه بزىة وػمالء ٖلى لم ًتر٥ مى٢ٗا

خُض ٧ان ًدى٣ل باؾخمغاع ألصاء صوعه ٦إمحر لل٨خلت ؤلاؾالمُــت ٞــي مضعؾت  ،َى٫ ٢ُإ ٚؼة

  ،الهىاٖت
 
ضخُض حٗل وبضؤ بٗضها  ،م هىا٥ زال٫ ٖامحن مً ٖمغه مهىت الخ٨ُُـــــــ٠ والخبًر

ي حُُٛـــــت الىٟـ٣ـــاث ـها ٞلم ج٨ً جـــــاصي صوع  ،ًؼاو٫ مهىخه الجضًضة مً زال٫ وعقت نٛحرة
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، هظا ٖضا ٖاثلت )ًاؾغ( الجضًضة بٗض ػواظه وبٗض ؤن عػ٢ه اللــــه بُٟلخُــــًـ ،السانــــت

ذ(ـخُض ٖمل ٞ ،ى البدض ًٖ البضًلـوطل٪ صٞٗه بل  .ي )مهى٘ بؿ٩ٍى

ت ٞ ِ بؿٖغ . ٧ان .مُلىبـمى٢٘ الـي طهً )ًاؾغ( وهى ًخ٣ضم هدى الـصاع هظا الكٍغ

 هدى ٢ضعه الظي ـج٣ضمه هدى ال يـًغي ٞ
 
مى٢٘ ال٣ؿامي ج٣ضما

.. خاو٫ للخٓاث ٢غاءة ٢ؿماث وظل   ٖؼ   عؾمه له للاه 

ًه  ،مؿخ٣بل ؤو الخيبا بجؼء مىهـال  ،ي طل٪ـٟلر ٞل٨ىه لم 

اث.ـٞٗاص ؤصعاظه بل . ٖاص لُظ٦غ وكاَه ؤلاؾالمي ى الظ٦ٍغ

 وج٣ٟض ٧ل ػواًاه ،ي ؤعظاء مسجضهـظا٫ ٞ ،الاهخٟايت٢بل 

ي الىهحراث ـى الجمُٗت ؤلاؾالمُت ٞـبساَغه.. وطهب بل

خُض بغػ ٦مخدضر وم٣ضم  ،ها ؤًام الُٗاء الٟنيـلُظ٦غ ُٞ

م الشجل الكضًض الظي ٧ان ًيخابه خحن ٠٣ً  بغامج ٚع

 ؤمام الجماهحر.. و٧ان ًُغب لؿمإ اليكُض 
 
مخدضزا

مؿغخُاث ـي الـو٧ان ًغي ٞ ،ؤلاؾالمي مً ٞغ٢ت الجمُٗت

 للهبٍى  يالتالهاصٞت 
 
 خ٣ُ٣ُا

 
 ٞىُا

 
ج٣ضمها الجمُٗت بضًال

 
ه
هي بل٣اء الكٗغ ـباؾم الًٟ والخ٣ضم.. و٧ان ًماعؽ هىاًخه ٞ ٚغ١ به الكٗبه الظي ؤ  ،و٢ْغ

ٌه   بٗض خحنبي ـؿهم ٞو٧ان هظا 
 
ا جىلى بماعة ال٨خلت ـول ،٦ؿاب )ًاؾغ( ظغؤة خُىا م 

 ٞي مضعؾت الهىاٖت ٧اهذ الش٣ت بالىٟـ مٗلـؤلاؾالمُت ٞ
 
 باعػا

 
 .ي شسهُت )ًاؾغ(ـما

اث مغة ؤزـــــغي بل ض مً الٟسغ صوعه  ،مباع٦تـى الاهخٟايت الـعخلذ الظ٦ٍغ وجظ٦غ بمٍؼ

و٧ان )ًاؾغ( بحن ؤولئ٪ ألابغاع ألاواثل الظًً ، ها وب٣ًـاص هحراجهــــــاـي بلهاب ظظوجـم٘ بزىاهه ٞ

 لغئوؾهم الُاهغة
 
ؤخغ٢ذ الُض  يهظه الجمغة الت٧ي جخ٣ض  ،ج٣ضمىا ًلبؿىن ال٣ىإ جاظا

 هىصًت.ـالُ

ح     ده اء ًدٓى ب  وهى ًخدغ٥ ٣٦اثض وي   ،الاخخال٫ لم ج٨ً ٚاٞلت ًٖ ًاؾغ نه ٖو
 ب 

دخل  واخترامهم، بزىاهه  همـم٩اهت مغمى٢ت ٞ ٍو ى اٖخ٣اله ـلظل٪ باصع الاخخال٫ بل ،ي نٟٞى
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ا ي ـ( ٦3ٞدؿٗىث )ؤههاع مٗخ٣ل  همـبو٧ان مً ألاواثل الظًً اٞخخدذ الؿلُاث  ،بصاٍع

ت مت )ؤبي َاع١( ناخب ؤلاعاصة ال٣ٍى بل  ،صخغاء الى٣ب.. ولم ٨ًً هظا ل٠ًُٗ ٍٖؼ

ًه  ،ي الُٗاء واػصاصث خماؾخهـج٣ضم ٞ  بإبُا٫ ز٠ُ الجىىص و٧ان 
 
 قضًضا

 
بضي بعجابا

مبدىح(، و٦م ـوال تمجاهضًً )ههاع وقغاجدـ)ؾاؾبىعحـ وؾٗضون( مً ؤبىاء الخماؽ ال

ب ؤن هم ٧ان ًٚغ  .ًلخد٤ بهٟٞى

 
 
 زم ظا٫ بساَغه ًىم ؤ

ه
 مؿاول ؾىضث بلُه الخغ٦ت

 
مٗؿ٨غاث ـي الـظهاػ ألاخضار ٞ ُت

ُ   ،الىؾُى  بياٞ
 
 و٧ان هظا ٞسغا

 
ٌه ٨ٞم ٧ان مه  ،ا  ؤن 

 
مغء إلؾالمه ووَىه ٧ل ما ـال يُٗمخٗا

خ٣اله  ع للاه ا ٢ض  م  ـول ،ًمل٪ مً و٢ذ وظهض وما٫ وصم حٗالى ج٣ضمذ ٢ىاث الاخخال٫ اٖل

( 3ي مٗخ٣ل ؤههاع )ـل٣ُط ي مد٩ىمُخه البالٛت ٖامحن ٞ ،همتـومدا٦مخه بهظه الخ

ت ٞ ،الصخغاوي  وجدذ قمؿه  ،ي عبٕى ٢ُإ ٚؼةـوما ٧اص ًىٗم )ؤبى َاع١( بكمـ الخٍغ

الضًً  ي )٦خاثب الكهُض ٖؼ ـمىا٣ٞت ٖلى الٗمل ٞـؾخجابت والختى باصع بلى الا  ،الخاهُت

٧ان و  ..مى٣ُت الىؾُىـي الـو٧ان مً ؤواثل الٗاملحن ٞ ،ال٣ؿام( الجىاح الٗؿ٨غي للخغ٦ت

دب جىُٟظه ،ٌٗك٤ الجهاص وحهىي )ؤصاءه( ختى  ؛اؾخجابت ألمغ للا حٗالى بالجهاص ؛ٍو

 .التي ًامً بها )الجهاص ؾبُلىا( تمباصـًد٣٣ىا ؤبغػ ال

اجهـوهى ٚاع١ ٞت  حؿحر ؤمامه ٧اص )ًاؾغ( ًهُضم بضاب   واهدبه ٖلى نىث  ،ي ط٦ٍغ

ٟ  ـناخب مى٢٘ ال٣ؿامي الظي ـٞةطا هى ٖلى مكاٝع ال ذ  ها ًىاصي ٖلُه بالخظع والاهدباه.. جل

ض   ؤزظ ًخمخم مه  ،ًٍغ
 ًٖ هٟؿه بغو 

 
ل نضاها ًترصص ٞإخا  ْو

 
ي هٟؿه ـوكىصة ؾمٗها خضًشا

الخل ٞى١ الؿهل ٞى١  ٞى١  ... مجاهضون.. مىايلىن.. مىايلىن . مجاهضون..مجاهضون "

ًىا ي وظه اللُل جدض  ـونغزىا ٞ ،مىثـضها ٧ل مباصثىا وعًٞىا الوخ   ،الجبل مجاهضون 

  وخلٟىا ؤن   ..الهمذ
ه
 الكمـ ؾدكغ١ بٗض ؤ

ه
٢هغها  ،مىثـ٢هغها ال ،مىثـى٫ و٢هغها الٞ

 ."مىثـال

ًغجاصها بك٩ل قبه ًىمي  يى مضزل مؼعٖت الضواظً التـ٧ان ٢ض ونل ًاؾغ بل

زم صل٠ ٖبر ٞخدت ٚحر باعػة  ،ماءـها بالٛظاء والخُض ج٣ٟض الضواظً وؤمض   ،٦مى٢٘ ٖمل
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 مؼعٖت بها ؾه ـي جهاًت الـٞ
 
و٢ض  ،ي اهخٓاعهـخُض بزىاهه ٞ ،ؼعٖتـمـى ؤؾٟل الـًاصي بل م  ل

 م٘ الاخخال٫
 
 مخٗاوها

 
لذ ال ،ظلبىا شسها بما لضًه مً مداوالث م٘ الغظل ٧ي ٌٗتٝر ـْو

  و)ًاؾغ( ٌؿخم٘ وَه ، ى الخضًضـختى باصع بل ،مٗلىماث
الٗمُل.. زم  به ل ٧ل ما ًخلٟٔسج 

ِ ٧اؾِذ ٗض مٟٛغة ب  ـهم الٟٗى والـ. َلب مى.َلب مىه بٖاصة اٖتراٞه وسجله ٖلى قٍغ

تراٝ.. باصعه ًاؾغ   لى ؤه٪ لم جُل٤ الىاع ٖلى ؤبىاء الكٗب بال٣ى٫: الٖا
 
 ،٧ان طل٪ مم٨ىا

 ؤم   ،الههُىويالؼي الٗؿ٨غي  ولم جغجض  
ه

ول٨ً بةم٩اه٪  ،٫ظالٗ ا آلان ٣ٞض ؾب٤ الؿ٠ُ

 للمٟٛغة والغخمت
 
وؤخًغ له  ..الخىبت السالهت هلل حٗالى والهالة والسكٕى بحن ًضًه َلبا

٤ الىيىء والهالة ٦ةٖالن للٗىصة بلـماء وؤعقضه بلـال ي اللخٓاث ـولى ٞ ،ى للا حٗالىـى ٍَغ

 .صخىاوله بترص  ٞ ،.. زم ظلبىا له بٌٗ الُٗامألازحرة

َال١ ٌٗلم به ؤخض ٖلى ؤلا وال  ،٧ان الٗمل الجهاصي ال٣ؿامي ٌؿحر باهخٓام وهضوء

اهم حن للا جٖغ ت وال٨خمان ٖالماث باعػة ٞ.ؾىي ال٣اثمحن ٖو  ،ي شسهُت )ًاؾغ(ـ. ٞالؿٍغ

 ،ول٨ً ٢ضع للا الىاٞظ ًخدغ٥ لخ٨مت بالٛت إلماَت اللشام و٦ك٠ زالًا )ال٣ؿام( الٗاملت

 بٗض زغوط الىالض مً الـخُض خًغ )ًاؾغ( بل
 
ه ه بإ ههِب  مٗخ٣ل لُسبره ؤه  ـى والضه ًىما

ٌه ـٞ  ختى ٖل   غ الىالضه ٗ  ي مؼعٖت الضواظً لٗضم ظضواها.. ولم 
 
 ٦بحرا

 
م بال٣هت السبر اهخماما

ا ٢ضمذ ٢ىاث الاخخال٫ ٞـل خ٣ا٫ )ًاؾغ(.. وعٌٞ )ًاؾغ( 1992ي بضاًت ٖام ـم  م اٖل

ت ألاولى لـوؤنبذ يمً ال ،الاؾدؿالم  الجىاحمُاعصي ال٣ؿام.. وازخاعجه ٢ُاصة ـمجمٖى

 للمُاعصًً(
 
ي )مضًىت ـمُاعصة ٞـو٢ذ ال ل  و٢ط ى )ؤبى َاع١( ظه  ،الٗؿ٨غي ل٩ُىن )ؤمحرا

ًه  ،زغآل ً مى٢٘ ؼة( م٘ بزىاهه ًدى٣لىن مٚ مىاظهت الجهاصًت ٖلى ـي الـهم ٞـون واظباص  وهم 

  ؛مُاعصةـي خُاة الـمخٗت ٞـبالٌكٗغ )ًاؾغ(  ٧ان ،هاثـمسخل٠ الجب
ه
  ألجها ج

٢ىة ض جؿ 

ظو  ،ها الخ٤ـخحن ًدمل ناخب مٗان   ً  .. وما ؤظملها م  الخدضي والهغإ ًٖ خمى  صٍو

 م٣اومت ختى آزغ ألاهٟاؽ.ـي ٢امىؽ ًاؾغ الـمُاعصة حٗني ٞـوال ،!!الكـــــٝغ وال٨غامت

 مً الخدضي والٗىٟىان ٖلى شسهُت 
 
ضا وؤياٝ اؾدكهاص )َاع١ ال٣ؿام( مٍؼ

 مً )ًاؾغ( ،)ًاؾغ(
 
با ٞهما ؤبىاء الىهحراث وؤبىاء الخماؽ وال٣ؿام  ،و٦ـم ٧ان َاع١ ٢ٍغ
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ا  وؾٍى

 
 ٞ ،وؤبىاء الجمُٗت ؤلاؾالمُت، ٧ل طل٪ مٗا

 
ُت )ًاؾغ( ٨ىج يـوجغي طل٪ مجؿــــضا

ضا ب  ـ)ؤبي َاع١( وؿبت بل ٨ىُتهٟؿـه ب  ٖلى ض  ٗ  ى َاع١ الكهُض.. ٚو
 
ه ًاؾغ ؤ٦ثر جهمُما

٤ ختى جهاًخه ، هبها ُٖىه  ي ؾبُل للا ج٣غ  ـهاًت بكهاصة ٞـو٦م ٧ان ًخمنى الى ،مىانلت الٍُغ

  للاه  ؼ  ٗ  وَه 
 
  ٫  ظ  وٍه  ،ؤلاؾالم بها عاًت

 
 .حهىص عاًت

 ٧ان ال٣ضع ًغؾم ..ٞبٗض ؤ٦ثر مً قهغ مً اؾدكهاص َاع١  ،)ًاؾغ(لم ًُل اهخٓاع 

ها  ول٨ً بهىعة ؤزغي ظضًضة.(، ًاؾغـ )ل السُى هٟؿ 

ً مً قهغ ماًى مً ٖام ال (، م1992)هٟؿه مُاعصة ـٟٞي مؿاء الغاب٘ والٗكٍغ

ت مً مجز٫  الهبرة( بمضًىت ٚؼة )ي ـخي ـخؿً الضًغي( ٞ)الكُش ج٣ضمذ ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

٧ان مغوان  ،. الخؿىاث(.. ٢ىضًل.خُض ٣ًب٘ صازله ألابغاع الكهضاء )الؼاٌٜ ،لخدانغه

ت ب٣ضمه.. ٢بٌ )ًاؾغ( ب٣ىة ٖلى ال٣ىبلت الُضٍوـخُى ت ها ٌٗاوي مً ؤزغ ؤلانابت الىاٍع

  ،بدىػتهم يالىخُضة الت
 
ماض ي ـي لخٓت واخضة ٧ل الهىع ؤمامه.. نىعة الـذ ٞوججل

السالضة.. ونىعة الخايغ الظي ًدمل مالمذ الخدضي  الٗامغ بالُٗاء والخٟاوي للغؾالت

ضٞ٘ لًل٨ىه ؤلاًمان  ،مخ٩افئـٚحر ال ٤ مهما ٧ان الشمًـمؤل الهضوع ٍو  ..مىانلـت الٍُغ

خُض ظىان الغخمً ، مكغ١ ـمؿخ٣بل الـونىعة ال

غف الغخمً  لى والكٟاٖت ٖو والٟغصوؽ ألٖا

 
 
  و ى.. وخُض ألاهبُاء ًخجل

 والكهضاء ىن ٣ًه الهض 

 .لخىن والها

ا ـول ..مجز٫ ـواٖخلى )ًاؾغ( ؾُذ ال م 

ي مغمى ؤلانابت ـج٣ضمذ ال٣ىة وؤنبدذ ٞ

ت وهى  ،اهُل٤ الؿاٖض ال٣ؿامي ب٣ىبلخه الُضٍو

لُدكدذ ظم٘ حهىص ، . للا ؤ٦بر.للا ؤ٦بر: حهخ٠

٣ٗىن    بضمائهم.. وٍه  مًغظحنٍو
ب )مغوان( هى 

ٞاهُل٤  ،عنام مؿضؾه هدى يابِ الىخضة
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لُخد٤٣ الخلم ألبىاء ال٣ؿام  ،٧ل نىب وخضب هدى ؤظؿاص ألابغاع الغنام الجبان مً

لىـى الجىان بلـبالكهاصة والاعج٣اء بل خد٤٣ خلم حهىص ٞ ..ى الٟغصوؽ ألٖا ي ال٣ًاء ٖلى ـٍو

  ،ى ٢ٗغ ظهىمـوحهىي ؤخض يباٍ الاخخال٫ بل ،بخضي السالًا ال٣ؿامُت
 
ً خُض جم٨

ًه لُد٤٣ للا صٖىة )ًا ،عنام ال٣ؿام مً ٢خله  .بها حهىص ٫  ظ  ؾغ( لكهاصة 

ِ الُٟضًى ٖال٣ت ٞ ، وهي: ي ؤطهاجهمـ٧اهذ ونُت )ًاؾغ( التي ؾمٗها ؤهله ٖبر قٍغ

ذ  ،جىٟظ بدظاٞحرهاو  (ب٢امت ٖغؽ الكهاصة -ػَ٘ الخلىي جى  -ٖضم الهغار ) خُض طٞع

 و ي ٢لب الىهحراث ـواهخهب ٖغؽ الكهُض ٞ ،يـالضمٕى ٖلى الكهُض الٛال
 
ه ؤبىاء م  ؤ

هبذ ؤعظاء ال٣ُإ ـوالخ ،حهخٟىن للكهُض ولئلؾالم وللخماؽ ولل٣ؿام ،ال٣ُإ

 ٖلى ٣ٞضان ؤبىاء  ؛ىاظهاث الٗاعمتـمـبال
 
 قٗبُا

 
هظا  زحرة قباببغعة مً  م٣اجلحنًٚبا

 مُٗاء.ـالكٗب ال

 م٘ ٢ىاث الاخخال٫
 
زالر ج٣ضمذ ٢ىة  وبٗض لُا٫   ،وم٨ض ظشمان الكهُض ؤًاما

ت جُلب مً  خماص( السغوط م٘ ؤٞغاص ٢الثل مً الٗاثلت لضًٞ الجؿض ) الكُشٖؿ٨ٍغ

الكُش قٗغ  ،. ٧اهذ هٓغاث الىصإ ألازحرة بالٛت الخإزحر.ظؿض )الكهُض ًاؾغ( ..الُاهغ

ت ) ي ـول٨ىه ٧ان ٞ ،ه الخبِب الىاصٕن مً عئٍت ولض  خغماالخماص( بمغاعة الٟغا١ ولٖى

٤ التي ازخاعها ،ؾٗاصة ٚامغة اء مً  ،خُض ولضه ٨ًمل الٍُغ بغػث مٗاوي الخطخُت والٞى

ً مخجؿضة ٞ اه ء الخام للىاظب والظي ؤص  ألاصا ،ي شسو ولضه الٛاليـؤظل للا والَى

 لٗىصة الغاًت السالضة ،خماص( ب٩ل ؤبٗاصه)الكُش 
 
 ي وع  وه  ،ختى بخ٣ضًم ٞلظاث ؤ٦باصه ٢غباها

ً الكهضاء ألابغاع جٟسغ بشلت م يالؼواًضة( الت)م٣برة ه الجؿض الُاهغ التراب لخًم  

 .ها الُاهغةـي جغبخـؤظؿاصهم ٞ جدخًً

اص خماص الخؿىاث( ق٤ُ٣  ،مؿحرةـولم جخى٠٢ ال ،ولم ٠٣ً الُٗاء بط اؾخمغ )ٍػ

٤ ق٣ُ٣هـ)ًاؾغ( ٞ ُا ،ي ٍَغ ُه زم ًخم٨ً مً  ،ص لؿلُاث الاخخال٫ ٞترة مً الؼمًع  ل

بت بةطن للا.. مٛاصعة ألاعى الخبِبت ٖلى و٢ض ؤل٣ُذ ٧لماث الغزاء  ؤمل الٗىصة ال٣ٍغ

اء للكهُض الٛالي ٞ  /ىخه هظه ال٩لماثا جًم  ومم   ،ي ٖغؾه ال٨بحرـوالٞى
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 به  "
ه
  ىا ه

 بلــــىص 
 
 قهما

 
 ـٕ الُىم عظـــــــال

ه
ي مُضان ـكهـــــض ٞى ظىاث الٟغصوؽ بةطن للا.. اؾد

ً الـالٗؼ والكٝغ وال٨غامت ٞ ل٣ض ؤو٠٢ قهُضها م٣ضؽ.. ـي ؾبُل الظوص ًٖ خُـــــــاى الَى

بل جخسظ  ،خمـــــاؽ ال جغزُه وال جب٨ُه خُاجه مىظ وٗىمت ؤْاٞـــــغه لسضمت صٖىجه ووَىه.. بن  

.
 
 ؤٖلى وهبراؾا

 
 مً ؾحرجه مشال

شه  بن   ما٫ ال الخاٞله  ال٣ؿامي   ما ًبٗض ُٞىا الش٣ت وال٣ىة الخاٍع مجُضة لكهُضها ـباأٖل

 غ  ٖ   ً  م   بن   ،الٛالي
 

ٝ   ٖ  غ  هظا البُل 
 

ٝ  
 
 غ  ٢ض ؤوصٕ ٢لبه ؾ   للا   ن  ؤ

 
 لم ًىصٖه بال

 
ا  ٖلٍى

 
ي ـ ٞا

 زالمؤلا ومً  ،ًمان ٣ُٖضةهم )ًاؾغ( الظي ؤزظ مً ؤلا ـمى ،٢لُل مً ٖباصه الهالخحن

ىُت اء ٖكغة ،َو مت  ،ومً الٞى  ومً الى   ،ومً الشباث بعاصة ،٢ضامبومً الٍٗؼ
 
 ،بل َبٗا

 
 
 ."والبُىلت اجهاال

مؿ٪ ـوعاثدت ال ،ه ٧ان ٧ال٣ُٔي قهاصجه ؤه  ـؤظم٘ الظًً قاهضوا )ًاؾغ( ٞو٢ض 

ي ػمً ـمىا ٞمجاهضًً الظًً ج٣ض  ـًمىدها للا ألولُاثه ال ..بجها ال٨غامت ،م٩ان.. وٗمـحٗب٤ ال

ت بجهاصهم ال ،ل٨ُخبىا بضمهم نٟدت ظضًضة ،التراظ٘ ٤ الخٍغ ك٣ىا ٍَغ ، مخىانلـَو

 لهم وخؿً مئاب. ىُٞىب ،الؼ٦ُت مًغظتـالضمائهم ولُض٢ىا ؤبىابها الخمغاء ب
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 الؿّٗس حمىـس حػـَ عبس الكازض قٍسٖــن )أبٕ احلػـَ(

 
ه
وعقا٢ت  تٟ  ً )ًاؾغ الخؿىاث ومدمض ٢ىضًل( بصباث وز  ًمجاهضـال ىُاهُل٣ذ ز

م السُىعة البالٛت الت   يٚع
ه
 جل

 
 جدغ   ٠

 
ألجهما  ؛هما٦

مُلىبان ل٣ىاث الاخخال٫ مىظ ما ٣ًغب مً 

ها ـمل٨خ يٗض اإلاٗلىماث التب   ،ؤقهغالسمؿت 

ي ـالؿلُاث بد٣ُ٣ت ٧ىجهما ظىضًحن ٞ

الجىاح  (٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام)

م٣اومت ؤلاؾالمُت ـالٗؿ٨غي لخغ٦ت ال

ـظ ٖضة هج، و اؽخم ماث ٢ُامهما بخـىُٟـ

مال  ه.ءاؾتهضٞذ ٢ىاث الاخخال٫ ٖو

ي ـمجاهضان مً مى٢٘ آلزغ ٞـل الوجى٣  

ت وألامً  بن  . .مىخهى الؿٍغ
 

هما هظه ـواظب   بال

ًه ـال ت ٞلؼ  مغة  ي ولى ؤص   ،ي ؤلاهجاػـمهما الؿٖغ

ٞإزىهما  ،مساَغةـى صعظت مً الـطل٪ بل

ش ي ـمجاهض )مغوان الؼاٌٜ( بُل ٖملُت الشإع ٞـال مهاب بُٗاع  م14/12/1991ًاٞا بخاٍع

لُ ،٢ضمه يـهاعي ٞ وؤقاع )مدمض( ٖلى ؤمحره ًاؾغ بًغوعة ب٣اء  ،هما ؤلاؾغإ لٗالظهـٖو

ألامىُت وللًغوعة  ،لهٗىبت جدغ٦ه ؛ي مى٣ُت الهبرةـي مجز٫ الكُش )خؿً( ٞـ)مغوان( ٞ

م الهٗىبت البالٛت الت   ،جىاظههم يٚع
 
غة خاعة.مإ ًاؾغ بغؤؾه باإلًجابو  وؤ  ... وؤزغط ٞػ

لظل٪ " :وؤعصٝ )ًاؾغ( ،مجاهضًً ي٠ٗ ؤلام٩اهاث وهضعتهاـ٤ً الما ًًا ها ؤ٦ثره ـو٧ان خُى

 جم   ،"مجز٫ ـي الـخًاع مً ٌٗالج مغوان ٞبي ـٖلُىا ؤلاؾغإ ٞ
 
ٗال  .طل٪ ٞو

وما ٧اص اللُل ًل٠ مى٣ُت الهبرة بٓالم صامـ.. و٢بل خلى٫ مى٘ الخجى٫ اللُلي 

ى الؿاٖت ـلُلت مً الؿاٖت الشامىت مؿاء  بل ظي ٧اهذ جٟغيه ؾلُاث الاخخال٫ ٧لال
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ت مً  ،و٢م٘ الاهخٟايت ،مجاهضًًـوطل٪ بهضٝ خهاع ال ،السامؿت ٞجغا ٚاصعث مجمٖى

اعة ٖاظلت لـال  ـال (مغوانــ )مجاهضًً مجز٫ الكُش خؿً بٗض ٍػ
 

ؤلازىة خى٫  مهاب.. والخ٠

ج بؾالمُتمغوان بٗض نالة ا  :لٗكاء وهم ًغصصون ؤهاٍػ

 ..ًا بالصي مً ؤظل٪ ًا بالصي نغث م٣اجل ،ًا بالصي

 مـــــً ؤظل٪ ًا بــــــالصي نـــــغث مىايـــــــــــــل..  

 ..وجمغ ٢اٞلتي م٘ ألاخغاع مً بحن الؿىابل     

 ..ي اهخٓاع الىهغـوههبر ٞ             

 للم٣اجل      
 
 ..والىهغ صوما

 ..لى٩ىن ًا قٗبي ٞضا٥ ،ٞضا٥لى٩ىن ًا قٗبي                             

 ي صعب ال٣ىاٞـــــل..ـؤن ه٨ــــــىن الجؿـــــــغ ٞ وبماالىهــــــغ  بما      

. طهب الٗحن ؤٖلى .مى٣ُتـي الـى٦بتر جدىم ٞلُمجاهضون لهىث َاثغة هـاهدبه ال

 ،مإوي ـمالط والـالؿُذ ٌؿخُل٘، وبطا ب٣ىاث مٗؼػة مً ظىض الاخخال٫ جؼخ٠ هدى ال

م ؤلانابت.. ٞ ..جؼاًضث خالت ال٣ُٓت ي بٖالن واضر ـو٠٢ مغوان ٖلى ٢ضمُه م٘ بزىاهه ٚع

 .ل٣بى٫ الخدضي والاؾخٗـــضاص للم٣اومت

ت ألاـمجاهض ابً الـ٧ان )مدمض( ال ٢غب للمىاظهت م٘ مٛاػي الشاثغ ٢ض ازخاع الؼاٍو

 ولم ٨ًً هظا الازخُاع م   ٢ىاث الاخخال٫..
 
 . بل .مهاصٞتـبُل الً ٢

 
 م٣هىصا

 
خُض  ،ازخُاعا

ت ال  .وال٣غب مً اهخ٣اء الباعي ٖؼ وظل ..م٣اومتـال٣غب مً ػاٍو

ت الىخُضة التن ٞاظإ ًاؾغ ٢ىاث الاخخبوما  ختى ٧اهذ بدىػتهم  يال٫ ب٣ىبلخه الُضٍو

 
 
بضمائهم.. ُٞما اهُل٣ذ عناناث مؿضؽ مغوان  مًغظحنذ ظمٗهم وؤؾ٣ُهم قد

 
 
 م   ،باججاه يابِ الىخضة وهى ٌٗخلي الضعط لِؿ٣ِ ٢خُال

 
مىاظهت ـً بضاًت اللُضٞ٘ ظؼءا

 .و)مدمض( ٌٛل٤ الشٛغة التي ًدغؾها ،م٘ ظىض ال٣ؿام
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خُض ٧ان مدمض ٌٗخلي  ،مإوي ـهىصي بك٨ـــل ٦ش٠ُ هدـــى الـُٞما اهُلــ٤ الغنام الُ

.. و٧اهذ جل٪ ا٥ ًيخٓغ عنانت واخضة مً آالٝ الغناناث بِىه وبحن الجىتهى ،الؿُذ

 هدى ظىت ٖغيها  ،ؤنابذ الجؿض الُاهغ يالغنانت الت
 
ٞاٖخالها مدمض مىُل٣ا

. .. وجاط الى٢اع والكٟاٖت وخىانل َحر زًغ.الؿماواث وألاعى.. هدى الخىع الٗحن

ض الغخمً للكهُض ًه  ،والىجاة مً الٗظاب هدى ٖو ــــض   سلـــــ٠ للاه ولً   .هٖو

 الجؿض الٗمال١  واعج٣ذ عوح
 
م م و٢ض  بضماثه الُاهغة.. ؾ٣ِ بٗض ؤن ٢ض   مًغظا

ي ـعب الؿماء ل٩ُىن هىا٥ ٞ ازخاعه ختى ،مخىانل لضٖىة الؿماءـي الُٗاء الـٞ ولم ًخىان  

ِه ْله   .. ول
 
ٟخذ بىابت ظضًـــــــضة  ،غ بضمه الؼ٧ي قهاصة ظضًضة ٖلى وا٢٘ الترصي والخسليؿُ ٍو

لخ٨خب ٖلى ؤعى الغباٍ ملخمت  ،صزلهـــــا الكبــــان ؤلاؾالمُىن الٟلؿُُيُىن ب٩ل ٢ىة

ذ ـهظه ال ..ظضًضة ٢ضًمت ٞغ   ضً ظضًم  ٞى٢ها ملخمت ٞع
ه
 .{بله بال للا ال } عاًت

 ٌٗلم مخىايٗت البؿُُت ـ)خؿً ٢ىضًل( والض الٗاثلت ال لم ٨ًً
 
ه ًض ال٣ضع ما جسُ

ي طا٥ الُىم ألازحر مً قهغ )ؾبخمبر( مً )ٖام ـػ١ به ٞىلُضه الجضًض مدمض ًىم ؤن عه ل

 
 
م ْالم لُل هظا الٗام الضامـ الظي ظل مى٣ُت الٗغبُت بإؾغها بالسؼي ـل الالى٨بت( ٚع

 الٗغبُت واخخه  الجُىفه ُٞه خغث والٗاع بٗض الخضر ال٣انم، الظي صه 
 
ؤلاؾالمُت  ألاعىه  ذل

م طل٪ ،ؤًام ؾختي ـٞ ٚالمه الجضًض ؤياء ظىاهب ٢لبه ال٨بحر  قٗغ خؿً ؤن   ..٧له ٚع

 
ه
الم الخساط٫ـمى٣ُت حٛغ١ ٞــه.. ُٞما ب٣ُذ اله  ـى  بىىع ظضًض لم ٌٗٝغ ٦ مت ْو  .ي لُل الهٍؼ

ه باهخمامهـ٦بر مدمض ٞ دَى اه ٍو ى ؾاثغ بزىاهه ـبياٞت بل ،ي ٖحن والضه الظي ًٖغ

ى خا٫ ق٣ُ٣ه الظي ٌٗاوي ـ. بياٞت بل.مخىاي٘ـؾغة الومدمض ًغي خا٫ ألا  ،همٖضصه  ال٨شحر  

ت الـوبداظت صاثمت بل ،مً مغى مؼمً .. ٧ل هظا ٧ان ًضٞ٘ هاـمغجٟ٘ زمىه ـى الٗالط وألاصٍو

 مدمض
 
  ي ؾ  ـمباصعة للٗمل ٞـى الـبل ا

  مه  ً 
 
ي مىاظهت ؤهله للٓغوٝ ـٞ ؿهمٌه ختى  ؛غةب٨

ًه مم   ،ال٣اؾُت   ،ؤٖما٫ البىاءجُض ا ظٗـــل الٟتى الُاٞ٘ 
 
 .ومً زاللها ٨ًدؿب عػ٢ا

الظي  (مدمضـــــــ )ت لـــــــــــــــــمخ٣ضمـت الـــــــــــــــــــــمؿحرة الضعاؾُـ٧ل طل٪ لم ٨ًً لُُٗل ال

  ل ٖلى الٗلم ب٩ل ق٠ٛ وخه ــــــــــــــــــــؤ٢ب
 .ب 
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ا اهُل٣ذ قغاعة الاهخٟايتـول ت ب٣ؿم ٧ان مدمض ًىانل صعاؾخه الجامُٗ ،م 

حٗلم قهُضها  ،بهظه الخُاة السكىت الكا٢ت .ال٨ُمُاء ب٩لُت الٗلىم بالجامٗت ؤلاؾالمُت

م٣ابل.. ـ. وصون ؤن ٌؿإ٫ ًٖ ال.. حٗلم ًٞ الُٗاء الالمدضوص.مىاظهت الهٗاب وجظلُلها

 
 
ضاٞ٘ ٖىه ب٩ل  ،حٗلم ببِذ للا حٗالى ؤلاؾالم ناُٞا دمُه ٍو ٞٗلم ٠ُ٦ ًدبحن الخ٤ ٍو

 ٖلى عؤًه بطغ  ه  مه ٩ٞان  ،٢ىة
 
ي للا لىمت الثم.. ُٞما خمل ـال ًسص ى ٞ ،اٖخ٣ض نىابه اا

 مً الظ٧اء والصجاٖـــت.. بياٞـــــت بل
 
 ٧اُٞا

 
مخُـــــً الظي ـى الجؿـــــم الـمىظ وٗىمت ؤْاٞغه ٢ضعا

ً   ،جدلــــــى به )مدمض(  .(عاجُهاال٩الضٞإ ًٖ الىٟـــــ ) ٖضا مماعؾخه ٞ

ـــــض مً الـهظا ال ـــــج الٍٟغ  ـمٍؼ
ه
 شسهُت ج

 
ذ لها ٟخ  مىاهـــــب والهٟاث ظٗل مدمضا

 ،هم ُٞدبىههـًدب ،٩ٞان مدمض مدـــــىع الخٟاٝ قـــــباب ؤلاؾالم خىله ،ال٣لىب ٛال٤ُه م  

 .ٗلمىن مىه ٞـــــً الُٗــــــاءَُٗي ُٞخو 

 ،الاهخٟايت ي شسهُت )مدمض( ًىم اهُل٣ذـمٗاوي الُٗٓمت ٞـسذ هظه الجغس  

ي الاهخٟايت( ؤبغػ ـخُض ٧ان )مدمض( ابً الخغ٦ت ؤلاؾالمُت )عمؼ الٗىٟىان والُٗاء ٞ

   ،مٛاػي ـي الـالىظىه الالمٗت ٞ
٘   ٦كاب  .. خُض اهُل٤ مدمض وآالمه قٗبهًدمل همىم  ًاٞ

  ن صو  همىدً  
ه
 ما ًمل٪. ل  جغصص ٧

 ًجىب ـي اللُالـٞو
 
 ،ؤعظاء مسُمه م٘ بزىاههي ألاولى لالهخٟايت اهُل٤ مدمض ملشما

لهبىن هاع الاهخٟايت الٟخُت بُٗائهم ال اعاث ٍو كٗلىن ؤلَا  ،مخض٤ٞـًًٗىن الخىاظؼ َو

ُل٣ىن ناٞغة البضاًت ل ش ٞلؿُحن والخغ٦ت ؤلاؾالمُت.ـمغخلت ظضًضة ٞـٍو  ي جاٍع

ووانل  ،ٕ ٖبر ؤظهؼة مخٗضصةوجٟغ   ،-خماؽ-م٣اومت ؤلاؾالمُت ـع ٖمل خغ٦ت الجُى  

 مٛاػي.ـي الـُت ظهاػ ألاخضار ٞمؿاوللُخىلى  ،مؿحرجه ءمُٗاـالٟتى ال

الم الٟلؿُُيُت ال  ،ىت بكٗاع الخىخُضؼٍ  مه ـوبِىما ٧ان ًجهؼ م٘ ؤخض بزىاهه ألٖا

غ١ الباب  ..تي الاهخٟايـلُالي بخضي ـي مجز٫ ؤخض بزىاهه ٞـٞ ،وخىلهم ٖلب الُالء
ه
َ

صون عئٍت  هوحٗخ٣ل ناخب ،مجز٫ ـخُض ٢ىاث الاخخال٫ جضاهم ال ،مجز٫ ـزغط ؤهل ال ،بكضة
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ت  ـوبِىما )مدمض( ٧ان ًىػٕ ٞ ،!!)مدمض( وؤٖالمه جٟترف ؤعى الٛٞغ
 
ي بخضي اللُالي بُاها

ت، ٞاظإت   ..للخغ٦ت م٘ ؤخض بزىاهه  بن  هم صوعٍت ٖؿ٨ٍغ
 

 )مدمض بال
 
 ،٥ بك٩ل َبُعي( جدغ  ا

٣ه صون ؤن جلخٟذ الضوع  ـيوؾاع ٞ ه ٧ان م٘ ؤه   ،مجاهضـى ؤزُه الـٍت الغاظلت بلُه ؤو بلٍَغ

 وهى ؤعخم الغاخمحن ،بجىاعهم ًل٣ي البُاهاث وهى ًمغ  
 
 بإن للا زحر  خاٞٓا

 
؛ ٧ان ٌٗلم ٣ًُىا

 ٞـلظل٪ جغي خ٣ُ٣ت الخى٧ل ال
 
 باعػا

 
 ي ؾلى٥ )مدمض(.ـمُل٤ ٖلى للا مٗلما

وبضؤث  ،مٛاػي ـي الـالخغ٦ت )مجض( ُٞت ظهاػ ؤمً مؿاولمُٗاء ـمجاهض الـزم جىلى ال

٩ٞان ال٣غاع بةًجاص زالًا ٢ؿامُت جالخ٤ ٞلى٫ الٗمالء  ،مٗلىماث ألامىُت جتزاًضـع٢ٗت ال

مخىانل )٢ىضًل( لُاؾـ زلُت ـمىا٢٘، وو٢٘ الازخُاع ٖلى ناخـــــب الُٗاء الـي ٧ل الـٞ

خىلى ـي الـ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٞ خُض جدغ٦ذ بٟاٖلُت  ،هاـُخمؿاولمٛاػي ٍو

ظمذ ؤطهاب الاخخال٫ وهٟظث وها ،مىاَـــــــ٤ الىؾُىـال وظمُ٘ مٛاػي ـي مى٣ُت الـو٢ىة ٞ

 ي ما ٣ًاعب زماهُت ٖمالء.ـٖضام ٞخ٨م ؤلا 

ا ـول تـ٣ــل ألار )خؿً الٗاًضي( ٖلى الخضوص الخه ٖام  وجىالذ  ،مدٓىع ـو٢٘ ال ..مهٍغ

تراٞاث  بل لُىًم ،ال٣ؿامُتمٛاػي ـختى َالذ زلُت ال ..الٖا
 
ى ٢اٞلت ـ)مدمض( ٞىعا

سخٟي م٘ بزىاهه ًٖ ألاهٓاع.مُاعصة ألاو٫ ـ٢اٞلت ال ..ألاخغاع ًجىبىن ؤهداء ال٣ُإ  ،. ٍو

  ـٞ
   ي ٦غ 

غ   السغوط  .م٘ ٢ىاث الاخخال٫ ٖلى ألاعى الُاهغة ٞو
 
ٌ مغاعا  ٖلى ؿ  ٣  مه  . ُٞما ٞع

 
ما

ً ا، الكهاصة ٖلى هظه ألاعى الُٗاء ال٣ىضًلي لضاٞ٘ ألا٦بر لخىانل ٧ان خب للا والَى

٨ثر ط٦غها واهخٓاعها. يختى الكهاصة الت  ٧ان مدمض ٌٗك٣ها ٍو

اعاجه ال٣لُلت ألهله ٧ان ًدشـٞو مهابغة بطا ونلهم زبر ـهم ٖلى الهبر والـي ٍػ

ًٍ مً قهغ ي الُىم الغاب٘ والٗكغ ـا ؾم٘ ألاهل هبإ اؾدكهاص ولضهم ٞـم  ول ،اؾدكهاصه

ت )الههُىهُت(بالٗمً ؤلاطاٖت  م1992لٗام ماًى  هم ٧الُىص ـو٢ٟذ نىعة مدمض بِى ،ًر

ِ  ٞـي ًظ٦غهم  ،الكامش ى ـٞخىانىا بالهبر وخمضوا للا حٗال ،ه بالهبر والاخدؿابخ  ون

 وصٖىا له بالسحر وؤن ٌكٟ٘ لهم ًىم ال٣ُامت.
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  مه ـاهدكغ السبر بحن ظماهحر ٢ُإ ٚؼة ختى جىاٞضث ؤٞىاط ال ما بنو 
آ٫ ) لــ نئحهى 

 ًاه  ،يـ٢ىضًل( بكهُضهم الٛال
 
 ضسما

 
 ظمُ٘ه آلاالٝ مً م  ختى ٚضا مى٢٘ الٗؼاء ٖغؾا

 بالٟغح الٛامغ الظي ًمؤل ال٣لبىخ  وب٣ي اليكُض ؤلاؾالمي ًهضح مه  ،ألاعظاء
 
ُٞما  ،ُا

ختى  ،وقٗغ الجمُ٘ بالٛبُت ،. ٞجٟذ الضمٕى.َاٞذ ؤ٧ىاب الكغاب جا٦ض هظا الكٗىع 

 واخضة
 
 ٖلى الهبر واخدؿاب ألاظغ  ،ألام الخىىن لم جظٝع صمٗت

 
بل ٧اهذ ؤ٦ثر اليؿاء خشا

 والضٖاء.

مٛاػي ـخُض ٚهذ قىإع ال ،ي آزغ ؤًام الٗؼاء ٧ان خٟل جإبحن ضسم للكهُضـٞو

وجدضر  ،بإهالي ال٣ُإ الظًً جىاٞضوا ٌؿخمٗىن مىا٢ب ال٣ىضًل ال٣ؿامي )مدمض(

ضسمت مً  ي هظه الٛمغة الخاٞلت ا٢خدمذ بِذ الٗؼاء ٢ىاث  ـ، ٞووص٢ذ الُبى٫  ،الجم٘

ت ،ظِل الاخخال٫ وخغؽ الخضوص ها ٖضص ٦بحر مً ـغح ُٞظه  ،وو٢ٗذ مىاظهاث ياٍع

 ي ألاعاض ي الؼعاُٖت.ـُٞما جٟغ٢ذ الجمٕى ٞ م،الجماهحر بالغنا

هم ٢لُل ٖضصهم مً ٖاثلت الكهُض ال٣ىضًل جدَى هٟغ ي ْالم اللُل الضامـ بضؤ ـٞو

مؿ٪ مؤلث ـُٞما عاثدت ال ،يـ٢ىاث ٦بحرة مً ظىض الاخخال٫ ًدملىن ظشمان الكهُض الٛال

ًه .مى٢٘ـال و٢ض  ،ي الترابىاع  . وؤل٣ى الجم٘ الىٓغة ألازحرة ٖلى الجؿض الُاهغ ٢بل ؤن 

٘ قاعة )الىخضاهُت(ؤقاهض الجمُ٘   يم   ،نب٘ ًض مدمض الكهُض ًٞغ
 
 و٢ض خاولىا مغاعا

٘ هظه الكاعة الُٗٓمتو٢ض صه  ،نبٗه صون ظضوي ؤ  (مدمض)لُيخ٣ل  ،ًٞ الكهُض وهى ًٞغ

ي ـولُشبذ اؾمه ٞ ،ى صاع الب٣اءـ. ومً صاع الابخالء بل.ى ٖالم السلىصـمدضوص بلـمً الٗالم ال

و٢ض جغ٥ الكهُض ونِخه  ،ي ظؿىع الٗىصة ٦إبغػ ؤؾماء الُٗاءـٞو ،مجضـصخاث٠ ال

٤ـال   ،متزهت الكاعخت ألنى٫ الٍُغ
 
 :هاـُٞ ٢اثال

ى ٖمال٣ــت الالخـــــــؼام ـبل ..ي هاْغي ـمخإجج ٞـؤمل الجهاص ال ..خبتيؤ ..بزىحي ىبل

م ٦ثرة الـى ٧ل الـبل ..الهاص١ حنـمخمؿ٨حن ٚع ى ؤبُا٫ مؿخ٣بل ـبل ..وعٚم ؾٟههم ،مَٟغ

ت.ـ. بلهظا الضًً.  ..ألابُــــــــــــــــــا٫. وبلــــــى ؤقبا٫ خمــــاؽ ى ٞغؾان الخ٤ وال٣ىة والخٍغ
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وبجاهبي عقاش ي  ،ي زىضقي بحن الغنام وال٣ىابلـبهني ؤ٦خب ل٨م عؾالتي وؤها ٞ

مالئهمـى ج٣بُل عئوؽ الُـوهى مكخا١ بل ،مٗغ٦تـًيخٓغ ال . مً بحن ألاخضار وهظه .هىص ٖو

 ـال
 
 مساَغ جظ٦

ه
هم ًدمل ـُٞ   ً  م   :٣ٞلذ لىٟس ي ،ي ؤًام ٢ض زلذـ٨م وؤهخم ججلؿىن خىلي ٞغج

ل٣ ضيٗ  ب   ً  الغقاف م   هم هاهذ ٖلُه الضهُا وؤقغ٢ذ عوخه وجإل٣ذ ـُٞ   ً  م   ،؟؟بال٣ىابل يٍو

هم ًا جغي ؾٝى ًغر )ؤخمض ـُٞ   ً  م   ..؟؟٧ي ؤزٟـــــي ٖىـضه ؾـــــغ الجهاص ة؛مٗاه٣ت الكهاصـل

ديى الؿىىاع وعوح ُض مهلرًاؾحن ٍو  هم ؾٝىـُٞ   ً  م   ؟؟(ي مكخهى وخاػم الٗاًضي ٖو

ٓل ٨ًٟغ ٠ُ٦ الؿبُل ل٣خل  ،ي الجهاصـٞال ًىام اللُل ًدلم ٞ ،صُاع  ًظ٦غوي وؤها مه  ٍو

اصـالُ  ..؟؟هىص وؤطهابهم ألاٚو

ٗىاها ٞـُٞ   ً  م   ٘ عاًت ال٣ؿام ٖالُت ٦ما ٞع ل٣ض مهضها  ،ي ػمً الظ٫ والٗاعـهم ًٞغ

٤ ل٩ي حؿحروا ٖلى صعب البُىلت والكهاصة   ،وحٗاه٣ىا عوح الجهاص ،ل٨م الٍُغ
ه
  وال ج

.. َىاٟغ 

  ..ؤ٢ى٫ ل٨م مً ٢لب ناص١
ه
  و٦
 
 ..ؤن حؿمٗىا ٧لمتي ي ؤمل  ل

٤ الجهاص الـبن ؤو٫ زُىة ٞ. .أحبتي ؿحر لتزام بخٗالُم ال٣غآن والم٣ضؽ هي الاـي ٍَغ

ؤن ال جىام اللُل  /.. وزاوي زُى الجهاص.زحر ألاهام [نلى للا ٖلُه وؾلم]مدمض  جههٖلى 

ٗض طل٪ ًبضؤ الاؾخٗضاص لُىم الل٣اء م٘ ً ب  وم   ..بالص والٗباصي خا٫ الـبال وؤهذ جىٓغ ٞ

ي ـ. هظي زُاها ٞ.. لخ٩ىن الكهاصة ؤو ههغ ًجزله عب الٗباص.البىاص١ وال٣ىابل والؼهاص

٤ بل وجخ٣ضمىن زىاص١ ال٣ؿام، ٞهل ج٩ىن ل٨م ؤمىُاث   ،ى الجهاصـ٧ي جبضؤوا الٍُغ

ها ـها لُهلىا بشمىـالضهُا وباٖىها بما ُٞ همـهاهذ ٖلُ ..ي جلخ٣ىا بةزىان ل٨مـ٦ وحؿخٗضون 

ضنـى عيا للا وبلـبل  .[؟!نلى للا ٖلُه وؾلم]ى خىى الىبي ـوبل ،ى ظىاث السلض ٖو

وبن عوح السالٞت حكغ١ بحن  ،ر٦م هى خُاة ألامتحبن ظهاص٦م وهٟ :أكىلها لكم

٘ عاًت الخىخُض ،ٞخىٗم ألاعى باإلؾالم ؤًض٨ًم   وما ..وجٞغ
 

مً خل٣اث   خل٣تهدً بال

لخٓل ٖالُت ال جظ٫ وال  ،بها ٌٗؼ ؤلاؾالم وجيخٗل عاًت الخىخُض ،مخىانلتـالجهاص الغهُبت ال

ض الغنام جهاخب ،ما صام ؾُل الضم ًغوحها ،تهٟذ اًا ال٣ىابل حك٤ لها ٓوق ،هاـوػٚاٍع

٤ للٗلى والكمىر  ..الٍُغ
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  [نلى للا ٖلُه وؾلم]بن الغؾى٫  ..إخىحي
 

ً   ،ًىم ال٣ُامت ىـغها بالغباٍ بلبك ل ٞو

 وخب   ،ي الجهاص ًٖ باقي البالصـالكام ٞ
 
لٗٓم صعظت الكهُض  ؛هاـبىا ُٞب بلُىا الكهاصة وعٚ

لىوخب   ،مغؾلحن ًىم ال٣ُامتـومجزلخه بحن ألاهبُاء وال غصوؾها ألٖا وهظا  ،ب بلُىا الجىت ٞو

ض للا للمجاهضًً والكهضاء وؤن ًغػ٢ىا الكهاصة  ،ًمجاهضًـوهضٖى للا ؤن ٣ًبلىا م٘ ال ،ٖو

وؤن ًجٗل الىهغ ٖلى   ،وؤن ًلخ٨٣م بىا مجاهضًً وقهضاء ،عى ألا٢ص ى الخبِبؤي ـٞ

 .حنـمـوآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عب الٗال ،مىلى ووٗم الىهحرـ. بهه وٗم ال.ؤًض٨ًم

 

 "ؤزى٦م/ مدمض خؿً ٢ىضًل "ال٣ؿام     

 ""ؤبـــــى خؿـً        

   م21/3/1992        
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 الؿّٗس حـاوــس غالـي ِـعاع الكطٍٖـأٙ )أبٕ جعفـــط(

  ــــــب  هه ووؿاثـــــم باعصة ت   ،اللُل بضؤ ًغدي ؾضولــــه
ه
الكخاء مؿاء ألاو٫  ب٣ضوم ٞهل نه ط  ا  ج

ج بخضي ٢إل ال م1993ٗـــــام لمً ؤ٦خىبغ  مىاظهت والخدـــــضي ألي ٚؼو ًُإ ـٖلى مسُم البًر

 .ألاعى.هــــظه 

مسُم ـي هظا الـلم ج٨ً اليؿماث الباعصة واللُل الضا٦ً ٣ِٞ ما ًمحزان جل٪ اللُلت ٞ

 
 
 صزل ب٣ضمُه باعة الىحراننهُىهُالظي هاظم ٢بل مضة بؿُُت ظىضًا

 
همخه صون ـٞالخ ،ا

.ـال (عابحن)لُداؾب  ،وظل
 
 ٖؿحرا

 
 .مسُم خؿابا

ضاص الهاثلت  ول٨ً ؤقض ما ًمحز جل٪ اللُلت ألٖا

مسُم ـمً ظىىص الاخخال٫ التي صزلذ ال

ًه   .اللُل ج نمذ  ؼع  بهمذ لم 

ت  الغاظلت  الههُىهُتال٣ىاث الٗؿ٨ٍغ

 هدى ٢لٗت الخدضي
 
 عوٍضا

 
 ،جؼخ٠ عوٍضا

٘ لىاء ال ٣ب٘ ألاؾض ـخُض ًٞغ م٣اومت ٍو

 والظي لم ٨ًً بدا٫   ،الههىع )ؤبى ظٟٗغ(

 ٖم   خىا٫مً ألا 
 
 ،مىن ـا ًٟٗل الٓالٚاٞال

ظىاعخه للؼخ٠  ث ٧ل  ٞاهخٌٟ واؾخٗض  

 
ه
  ال٨
 
ذ الؿاٖت  ،يل ا٫ الاهخٓاع ختى ؤقٞغ َو

 خحن صو  
 
ي نىث َاثغة ٖلى الشاهُت نباخا

  نهُىهُتى٦بتر لُه
 
٢ض  الل٣اء   ي ٢لب )ؤبي ظٟٗغ( ؤن  ـال٣ُحن ٞ ًضب   ،ي ألاظىاءـ٣ذ ٞخل

٤ُ الضعب  ذ  ب  ع   ،ٞذوالؿاٖت ٢ض ؤػ   ،ا٢ترب  وؤ٣ًٓه وشخظ (مىس ى الؿُض)ٖلى ٦خ٠ ٞع

 مىه السغوط بطا ؾىدذ الٟغنت ،همخه
 
 ل٣ىاث  ن  بخُض  ،عاظُا

 
مىس ى لم ٨ًً مُاعصا

 .الاخخال٫
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٘ه  و٦م  ،وؤزظ ٌٗض الغناناث التي ًمخل٨ها ،اللىاء زل٠ عقاقه البخاع جمترؽ عاٞ

زم ؤ٢بل ٖلى للا بالهالة  ،دضوصـمـمسؼون الـمً الؼمً ٌؿخُُ٘ الهمىص م٘ هظا ال

 ٞ ،ي ال٣لب الؿ٨ُىتـوالضٖاء بإن ٣ًظٝ ٞ
 
 .ي نٟٝى السالضًًـوؤن ٣ًبله قهُضا

، وبضؤث م٨براث م1993لٗام خىبغ ا٢تربذ الؿاٖت السامؿت ٞجغ الشاهــــي مً ؤ٦

ً به مجز٫ الظي جده  ـزغط ؤهل ال ،السغوط مً مىاػلهمبالهىث جىاصي الؿ٩ان 

وؤ٢ؿم )مىس ى( ؤن ًدُا  ،)خامض( ٖلى ؤن ًسغط )مىس ى( يمً ألاهالي وؤنغ   ،مجاهضانـال

 الســـــغوط ،م٘ )خامض( ؤو ًمىث مٗه
 
 م٘ خامض عاًٞا

 
٣ًبٌ ٧ل  ،ٞب٣ي مىس ى مخدهىا

 .مخ٩اٞئتـٌٗلً مٗغ٦ت الخدضي ٚحر ال ،منهــــما ٖلى عقاقه البخاع

ًه    اهُل٤ ال٣ه٠ 
ذ خمم الىحران واههب   ،ضي الكامستحهضم ؤع٧ان ٢لٗت الخد ،ي ضو 

 ـهضٝ الـمجاوعة حؿخـمً ٞى١ ألاؾُذ ال
 
ا ء  ض  وب   ،را زل٠ الجضعانمجاهضًً اللظًً حؿت

هالن ـوهما ًبخ ،مسؼون الضٞاعيـبةَال١ عناناث مخىازغة بهضٝ الاؾخٟاصة ال٣هىي مً ال

ٌه ـبل   ى للا جباع٥ وحٗالى ؤن 
 بإًضً ،هماـص عمُؿض 

 
 هما.ـوؤن ًهِب مً حهىص م٣خال

ت اؾخ٣غ   ،ٖبضًهوللا ٣ًبل صٖاء  ث وؾِ ٣ٞض ؤَلـــــ٤ الؿاٖــــض ال٣ؿامي ٢ىبلت ًضٍو

ت مً الجىىص وجهاٖض ال٣ظاث٠  ،ى م٣خل ظىــــضي وبنابت آزغـي بلا ؤص  مم   ،مجمٖى

  ..الهاعوزُت ظغاء هظا الخدــــضي السُحر لضولت ب٩امل ٖخاصهـــا
ه
ه قابُـــً ال ًمل٩ان ىاظ  ج

مخىانل ٧اهذ ٢ىاث الاخخال٫ جداو٫ ا٢خدام ـوبٗض ٧ل ٞترة مً ال٣ه٠ ال ،طزحرة ٧اُٞــــت

 ـمجز٫ وال ججــــــض بلـال
 
 .يـحٗىص ؤصعاظها مهؼومت وججضص ال٣ه٠ الىاػي الهمج ،ى طل٪ ؾبُال

باع٥ ختى مـم٣اومت الٟضاثُت الهلبت ختى الشالشت ٖهغ هظا الُىم الـاؾخمغث ال

 ـجم٨ىذ ٢ىاث الاخخال٫ مً ا٢خدام ال
 
)ؤبي  عاٞ٘ اللـــىاء ظؿض   مجز٫ بٗض ؤن ؤنابذ ٢ظًٟت

ٗبض الخا٢ضون بالجؿض ،ي ؾماء السالضًًـترج٣ي الغوح ٞٞ ،لدكُـــغه ههٟحن ،ظٟٗغ(  ،َو

" 
 
  وما ًًحر الكاة

ه
  ،"هاها بٗض طبد  ؾلس

 
ٖ  م  ؤ ؤبا ظٟٗغ ٢ض جهل مً مٗحن ال٣غآن  م ؤن  خه م  ل  ا 

ي زاَغه بال ـوما ٖاص ًغي ٞ ،هاعه ض  ها وم  ـطهبه  ،ي ُٖىه الضهُاـختى هطج به ال٣ُحن ٞاؾخىث ٞ
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 مه ـٞاؾخل عقاقه وؤٖلى ،ي ْل ٖضالت الؿماءـالجىاث والسلىص ٞ
 
  ها خغبا

ي ـٞ ٍت اؾخمغ  ضو 

خ  ـهــــــم بلـهم ٖكــــغ ؾاٖاث ٧املت ال ٌٗــــــٝغ ظبىه ـم٣اٖع
 
٣ـا  .؟!ى شجاٖخـه ٍَغ

  ..مخــــظو١ خالوة ؤلاًمانـال ..وها هى ال٣لب الؿا٦ً بىىع ال٣غآن
 
 ٌؿخ٣غ   ،ًخمضص ؾا٦ىا

ج الُاهغةـم٣ـــــام ٞـي الـٞ عصصوا آًاجه  ..و٦م ٞيها قهضاء ٦غام مً خملت ال٣ـــــغآن ،ي ؤعى البًر

مها ـمالث٨ت مً ٖالـ. اؾخمٗذ ال.الؿماواث الٗال ىـهــا اليؿاثم ناٖضة بلـٞدملخ ،البِىـــــاث

زم ها هما خامض  ،وزكٗذ ال٩اثىاث ألمجاصهـــــم الىىعاهُــــت ..ى جغجُلهم الٗظبـبلالسام 

ج قهُضًــــً.. بٗض ؤن ؤ٢ـــــغ للا ُٖىجهما بما ؤخب   ٞإظؼ٫  ،اومىس ى ًىامان ُٞ٪ ًا ؤعى البًر

ايذ ؤوٗم الى  ،لهما الُٗاء ُٖاء   ً  ٞو  .اناخض الض

ي ٚحر صعب الكهاصة ـى ل٣اء للا جباع٥ وحٗالى جى٣ط ي ٞـا٢ت بللم ج٨ً هظه الغوح الخى  

٘ الغاًت وؤب٣ى ٖلى مى٣ُت ال.خامض ،وال٣ؿام ٗض سُماث الىؾُى ب  ـمـ. طا٥ اللُض الظي ٞع

اؾغ م    مً مٗالم ال٣ؿام الغاثضةعخُل َاع١ ٍو
 
 للىاء  ،ٗلما

 
ولم ال ٩ًىن )ؤبى ظٟٗغ( عاٞٗا

 وجهل مىظ الهٛغ م   ،ي بِذ للاـو٢ض عي٘ خلُب َٟىلخه ٞ
 
ا ـم  ول ،؟!ال٣غآن الهافي ٘  ب  ً ه

 
 
 ٧ان خمامت

 
  ،مسجضـال ٚضا قبال

 
 ومىاْبت

 
ا اؾخىي )ؤبى ـول ،ٖلى الهلىاث ألا٦ثر خًىعا م 

 ٞ ،ظٟٗغ( ٖلى ؾى٢ه ؤٚاّ ال٨ٟاع
 
ٌ  ،جاٖت والخدضيي الصـ٣ٞض ٧ان ٖمال٢ا ٞع

٘ اللىاء ،هم ٖلى ؤعى ال٣ُإوظىص   ىع  مىظ ؤن و   مدخل  ـال ٗلً  ،وؤ٢ؿم ٖلى ؤن ًٞغ َو

مجاهضًً مً ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام ـلخدا٢ه بغ٦ب الا٩ٞان  ،همض  الخغب ي  

 لهظا الىبذ ألانُل
 
 َبُُٗا

 
مب٨غ للجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت )خماؽ( ـ٩ٞان الاهخماء ال ،خضزا

ٗه  جغظمت خ٣ُ٣ُت لكٗاع    ..بظ٫ الغوح٣ٞا٫: " ،ًٖ الُى١  قب   مىظ ؤن   (ؤبى ظٟٗغ)ٞع

٤  ."ؤو٫ الٍُغ

ه ما ه  بيكـــــإة الجهاصًت الهاُٞت، بط ي هظه الـي الضهُا ٞـالؼهـــــض ال٨بُـــــغ ٞ ؤؾهمو٢ض 

ب     ٞلم ٨ًــــًـ لها ؤي   ،ولى بالخض ألاصوىُٞـها هاٞـ ٖلى الضهُا ؤو ٚع
 
   ،ي خُاجهـٞ خٔ

 ؤو بإي 

ا٫ اهخمام    ٗ و٧ان ؤبغػ مٗالـــــم طل٪ ال٨غم ألانُل والسساء  ،مً وكاَه الُىمي الٟ

صون ؤن ٌؿخ٠ًُ )ؤبى  ًىم   مخىانل في ؾبُل صًً للا جباع٥ وحٗالى، ٞلم ٨ًً ًمــــــغ  ـال
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  ٌ  بزىاهه ٖلى َٗام الٗكاء، و  ظٟٗغ( بٗ
ه
مغخت ـالل٣اءاث عوخه الًٟي ٖلــــــى هظه ًه  م  ز

ُاء    ٖو
 
مدبت التي همذ ختى ٚضث ـي ٢لــــىب بزىاهه ؤقخا٫ الـٞٛغؽ ٞ ،الُٟايت خبا

 ًخظو١ بزىاهه عخ٣ُها ختى ًىمىا هـــــظا.
 
 ؤشجاعا

 و٦م ٧ان هظا الىهج 
 
 مؿاٖضا

ى ـي هضاًت ال٨شحر مً ؤبىاء مسُمه بلـٞ

صًً للا ٖلى ًضًه والخها٢ه 

  ،بصسهه
 
خامل  ختى ٧ان خ٣ا

ًىُل٤ الجم٘ خُشما جدغ٥  ،اللىاء

 لىاء الخ٤ السٟا١ 
 
)ؤبى ظٟٗغ( خامال

ج  .في عبٕى مسُم البًر

لم ج٨ً ٢ض اؾخ٣غث ؤمىع 

ً م  هج  مه ـال ً بالصهم الظًً ٌِٗكىن ٍغ

ول٨ً  ،ٖلى لخً الٗىصة نباح مؿاء

اللخً بضؤ ًسٟذ بٗض خغب )الى٨بت 

غانـ( 67ٞ  م،1967لٗام  ي خٍؼ

ىاوي قض  والكُش ؾالم  ؤوجاص  ً  م   ال٣ٍغ

ض مً الب٣اء ٖلى ؤعى   بمٍؼ
 
زُمخه ماطها

ج  ٖلى صهُاه ؤنٛغه  ؤَل  م 1969لٗام  ىم الشالض مً قهغ ماعؽ/ آطاعي الُـٞو ،مسُم البًر

 هلل ٖلى وٗمه الُٗٓمت بإن عػ٢ه للا البىحن ٧ي ٩ًىهىا ظؿىع  ،ؤبىاثه )خامض(
 
خمضا

ها ـوالتي عخل مى ،مٗلم الهمىص ،الٟلؿُُيُت الجىىبُتمضًىت ـى )بئر الؿب٘( الـالٗىصة بل

 جغاهُم الٗىصة جغ   وما ػالذ ،الكُش ؾالم
 ال ًيؿاه، وألاًام  ،ي ؤطهُهـٞ ن 

 
 ع٣ُ٢ا

 
حٗٝؼ لخىا

 ..والاؾخٗالء اليهىصي ًتزاًض ،جخىالى
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ج  مً مٗالم مسُم البًر
 
 ٞ ،٧ان الكُش ؾالم مٗلما

 
ٟا ي و٧الت ٚىر ـٌٗمل مْى

 وحكُٛل الال 
 
هلىن مً خ٨مت هظا ـًى ،مسُمـؤهل ال ل  ًغجاصه ظه  ،الغظا٫ ظئحن، وبِخه مدِ

وجل٪  ،و٧ان ؤ٦ثر ما ًمحز الكُش ؾالم الجىص وال٨غم والسساء ،الكُش الجلض الهبىع 

 ًٖ ٧ابغنٟاث وع  
 
 .ؤْاٞغهختى وعثها )خامض( ٖىه مىظ وٗىمت  ،ثها ٧ابغا

 ،وجهل مً مٗحن الٗلم ،مضعؾت الابخضاثُتـوالخد٤ بال ،ي ٦ى٠ والضًهـالُٟل ٞ قب  

مُٗـــً الهافي ـهل مً الـي بِذ للا ًىـوالخدـــــ٤ ٞ ،مٟٓغةـًتزوص مً ؤظل عخلت الٗىصة ال

 به   ،وعٚم ؤن خامض ؤنٛغ بزىاهه ،مىظ ؤن بلٜ الٗاقغة مً ٖمغه
 

مباصع ـه ٧ان البال

خحن اٖخ٠٨ الٗكغ  ،خضاجيي اله٠ السامـ الابـها ٞـو٧ان خُى ،لاللخدا١ ببِذ للا

ٌه  ،مباع٥ـألاوازغ مً قهغ عمًان ال   و٧ان الكُش ؾالم 
ــــ٘ ولضه ٖلى هظا الٗمل صج 

  ،مدمىصـال
 
ا اه٣ًذ الٗكغ ألاوازغـول ،ُٞظهب بلُه بالُٗام ًىمُا اص بل ،م   ،ى البُــــــذـٖو

 
ه
  ؤعاصث ػوظت ؤزُه ؤن ح

 
: ؤها ال ؤناٞــذ اليؿــــاء ،م ٖلُهؿل

 
ٌ ٢اثـــــال و٢ض ٢ا٫ لىا  ،ٞع

 مه  بن   :مسجضـي الـالكُش ٞ
 
 .اليؿاء خغام   هاٞدـــــت

٤ ،ي َاٖت للاـالٟتى الهٛحر ٞ قب   م جغؾم ؤمامه مٗالم الٍُغ  ،آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

 
 
 وظهاصا

 
 وظماال

 
   ،ختى ا٦خمل الٟتى ٢ىة

م نٛغ ؾى  ٩ٞان ًغي وظىب خمل ألاعواح  ،هٚع

 
ه
  ٖلى ألا٦

 
 .ٞضاء  لهظا اللىاء ألا٢ـــــضؽ والغاًت ألا٦غم ؛٠

 ،والٛحرة الكضًضة ٖلى صًً للا جباع٥ وحٗالى ،مغه٠ـهظا الخمحز بالخـ ؤلاؾالمي ال

  
م خضازت ؾى    ،اهـه هدى الجامٗت ؤلاؾالمُت ًضاٞ٘ ٖىجضٞ٘ الٟتى ٚع

 
ي طهً الٟتى ـض ٞو٢ض ول

ت ختى ـالجهاص الهظا   بهظه الجامٗـــــت، ٞما ٧اص ًىهي صعاؾخـــــه الشاهٍى
 
 ُٖٓما

 
مب٨غ اعجباَا

 .ي الجامٗــــت ؤلاؾالمُــــــت التي ٖك٣هاـالخد٤ للضعاؾت ٞ

 مً و٢خه ٞ
 
ت لٗب ألاز٣ا٫ وبىاء ألاظؿامـو٧ان الٟتى ٣ًط ي ٦شحرا مداولت ٞـي  ؛ي ٚٞغ

ضاص  : " لُىم الجهاص، وهى  ظؿمهمىه إٖل
 
مامً ال٣ىي زحر وؤخب بلـــــــى اللــه مـــــً ـالًغصص صوما

ايخه الـزم ًخجه بل ،"مامـــــً ال٠ًُٗـال مدبىبت ـى قاَئ البدغ ٣ًط ي ؾاٖاث ًماعؽ ٍع

 .ٖضا ًٖ مماعؾخه لٗبت ٦غة ال٣ضم ،غةه  م  ـاخحن الختى ٚضا ؤخض الؿب   ،)الؿباخت(
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 ؤْاٞغهامخمحزة التي حكغبذ عوح ؤلاؾالم مىظ وٗىمت ـولم ج٨ً هظه الصسهُت ال

ان ما الخد٤ بهم خامض ي الٗمل ـوجضعط ٞ ،حُٛب ًٖ ٖحن )ؤلازىان اإلاؿلمحن( الظًً ؾٖغ

٧ان ٌؿإ٫  بل ،ي مجا٫ ٖملهـولم ٨ًً ٣ًى٘ خامض بالجهض الضٖىي ٞ ،ختى صعظت )ه٣ُب(

 ًٖ الٗمل الٗؿ٨غي والجهاص ٞ
 
٣ٞض  ،اهخٓاع )ؤبي ظٟٗغ(لم ًُل ٞ ،ي ؾبُل للاـصوما

ًه  ،امدك٤ خامض حجاعجه و  ،مباع٦تـؤقغ٢ذ قمـ الاهخٟايت ال  الخ  واهُل٤ 
ه

 ٤ ق
 
 اظ

 
 ط

 مً ؤٖالم ال ،ي ٧ل م٩انـًغظمهم ٞ ،آلاٞا١
 
جـمىاظهت ٞـ٩ٞان ٖلما و٢ض ، ي مسُم البًر

 مىده للا 
 
 ؾاٖضه ٖلى جدمل بًظاء ظىىص الاخخال٫ ظؿما

 
ا  .٢ٍى

 ،مسُمـهخٟايت مىٗذ ٢ىاث الاخخال٫ الخجى٫ ٖلى ؤهل الي الكهىع ألاولى لال ـٞ

 .ي مى٘ الخجى٫ ـهم الخٗؿُٟت، ُٞسغط للمىاظهت ٞـول٨ً )ؤبا ظٟٗغ( ال ًسً٘ إلظغاءاج

ت ٞـٞو ؿت  ،ي ؤخض ؤًام الاهخٟايتـي ًىم و٢ٟت ٖٞغ اهُل٤ ؤبى ظٟٗغ لُبدض ًٖ َٞغ

هدىه نلُت عنام مُاَي  ؤَل٣ىا ،يـخي ػ٢ا١ ـج٣غ بها ُٖىه، ٣ٞابلخه ٢ىاث عاظلت ٞ

  ،ؤزسىخه بالجغاح
 
ًه  ،زم اجهالىا ٖلُه يغبا ت وبظاب ؟،ؤًً بِخ٪ :ي الؿاا٫ـىن ٞد  ـ  لوهم 

 ،مجز٫ ٖلى بٗض زُىاث مً مى٢٘ الخضرـو٧ان ال ،!!(واخضة مىه لم جخٛحر )ال ؤٖلم

ًه ـوا ٞواؾخمغ    بل  ي يغبه ب٩ل ٢ؿىة صون ؤن 
 
 مه ـى الـزم ا٢خاصوه بل ،همٛ

 
خُض ؤمط ى  ،لٗخ٣

ت( ،مٗخ٣لـي الـؤًام الُٗض ٞ  خحن اٖخ٣اله )ًىم ٖٞغ
 
ًىم ولم ًُٟغ ختى ْهغ  ،و٧ان ناثما

 (.الـمباع٥ ُٖض ألايخى)

٧ان )ؤبى  ..ي مُل٘ الاهخٟايتـمىٓم ٞـما اهُل٤ الٗمل ؤلاؾالمي الجهاصي الـول

  ،م٣اومتـظٟٗغ( مً ؤواثل ؤولئ٪ الظًً قٛلىا مىا٢٘ الجهاص وال
 
 ٞ ٩ٞان ًٖىا

 
ي ـٞاٖال

زم ازخاعجه  ،ظهاػ ألاخضار الظي ؤقٝغ ٖلى جهُٗض الاهخٟايت و٢ُاصة ٞٗالُاتها الُىمُت

ج لُٗمل يمً ظهاػ ألامً والضٖىة )مجض(  خُض ٖمل  ،٢ُاصة مى٣ُت البًر
 
ًٖ  مؿاوال

ت  ظضًضةـؤيٟى وظىص )ؤبي ظٟٗغ( ٞو  ،مجمٖى
 
 ،ي هظا الىُا١ ٖلى شسهِخه ؤبٗاصا

  ـخُض ال
ض مً الؿغ  ت )ؤبي ظٟٗغ( بٟاٖلُت يض  ،ٍت والض٢ت وألاماهتمٍؼ وجدغ٦ذ مجمٖى

 .مى٣ُتـي الـؤو٧اع الٟؿاص ٞ



 

 
244 

 

ت والاؾدكهاص لم ج٨ً جٟاع١ ؤبا ظٟٗغ لخٓت ـول٨ً عوح الجهاص وال م٣اومت الٗؿ٨ٍغ

واخضة، ٞهى ًيخٓغ طا٥ الُىم الظي ًلخد٤ ُٞه بهٟٝى الجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت 

م بصعا٦ه ال٩امل ؤه   ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـال ًه ٚع   ه 
ً  اص   ال 

 
اال  ٗ ٞ 

 
ٖ   ل  ٣  ي صوعا  

 
 ً  جإزحرا

 ي )الجىاح الٗؿ٨غي(.ـصوع الٗاملحن ٞ

٘ بالغ٦ب الٟضاجي ألاو٫ ٞـول ا اهُل٣ذ ٦خاثب ال٣ؿـــــام ٧ان الالخدا١ الؿَغ ي مسُم ـم 

ج للٗمل ال٣ؿامي  خُض ٖمل م٘ بزىاهه مجاهضي ال٣ؿام ٖلى ب٢امـــــت الىىاة ألاولى ،البًر

 ،ي طل٪ )ؤبى ظٟٗغ(ـٞ وؤؾهم ،مسُماث الىؾُىـي الـالغاثض الظي اهُل٤ بك٨ــــــل ٞاٖل ٞ

مى٣ُــــت الاؾتراجُجُــــت ـله ؤن ًدٟـــــٔ ؤبى ظٟٗغ الٗمـــل الٗؿ٨غي ٞـــــي جل٪ ال ع للاه زم ٢ض  

 .مـــــً الظوبان

ُخه ًٖ مؿاولبزىاهه ٢ض اٖتٝر ب ؤخض   ى مؿم٘ )ؤبي ظٟٗغ( ؤن  ـجىامى بل ما بنو 

ما٫ السُحرة ختى ٧ان ٢غاعه ال ضاء للا جباع٥ وحٗالىـمؿب٤ بةٖالن الـبٌٗ ألٖا  ،مُاعصة أٖل

  ،ة بشىب الٟسغ والٗؼ وؤلاباءى  ٨ؿه وبضؤ خُاة ظضًضة م  
 
 ،ها الهبر والجلــــض والخطخُتىامه ٢

ــــ٘ اللــىاء وقــــ٤   ،ـهع٦ب ٞغؾــــه وامدك٤ ؾالخـــ ،الٟاعؽه  م  ٗ  و٧ان خامض و    .الـــــضعب ًٞغ

و٢ىاٖاجه  ،ي خُاة عاٞ٘ اللــــىاءـألاو٫ وألازحر ٞهى ٧ان زُاع الجهاص والاؾدكهاص 

هغ طل٪ ظل   ،مى٠٢ ٖلى هـــــظا الازخُـــــاعـالُىمُت جترسض بدؿً الازخُاع ونالبت ال  ُ  ْو
 
ا

ٞ 
 
 لهمـبضاًت الي ـي عؾالت )ؤبي ظٟٗغ( إلزىاهه ٞـواضخا

 
ي وا٢٘ ـٞ )هٓغثه  :مُاعصة ٢اثال

ًه  ،مجخمٗىا الٟلؿُُني   دٞىظضث ؤن الىاظب 
  م ٖلي  خ 

ه
ض مً ؤظل ظاه  ؤن ؤٖمل وؤن ؤ

ً م   غ الَى  [نلى للا ٖلُه وؾلم]وؤها مً ؤخٟاص الصخابـــــت ؤجبإ الىبي  ،بُهً مٛخه  جدٍغ

  ً  م  »الظي ٢ا٫: 
 
 ٌ   م  ل

 
 و   ؼه ٛ

 
  م  ل

ه
 ض   د  ج

 
  هه ز

 
 ب   هه ؿه ٟ  ه

 
 ال

 
 ٖ   ــــــاث  م   و  ؼ  ٛ

 
 ل

ه
ً  ـــم   ـــــت  ب  ٗ  ى ق    ـ

 الى 
 
 ً  ٞم   ،«ا١  ٟ

 
ه
  الىاظب ٖلُىا ؤن ه

بـ٣ض   .(ــت الـــضمم يٍغ

ي ـذ ألاؾلخت زانت ٞي صعبه ٌك٤ الصسغ بإْاٞغه، ٣ٞض شخ  ـاؾخمغ ؤبى ظٟٗغ ٞ

ضا هُا١ الٗمــــل م ،مى٣ُت الىؾُى(ـ)ال  ٚو
 
ؿخمغ ؤبى ظٟٗغ عاٞٗا ، َو

 
ي ـلىاء ٞالدضوصا

اءه  ى هظا اللىاء  ـجإ بلًل ،ؤعى ظغصاء هاعه  الكٞغ ٞ   ،وألَا  غ  ٞخدك٩ل 
 ،الٗمل الٗؿ٨غي  ١ه
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 وحٛضو الصخغاء ظى  
 
  ت

 
  ،الشماع هاضجت

 
بًٟل للا  خىله ال٣لىب وألاٞئضة وبطا باللىاء جلخ٠

 .ى ألامامـبا١ بلي ؾ  ـبل ٧ان ٞ ،عاٞ٘ اللىاء الظي ما هان ؤو ه٨و ٖلى ٣ٖبُهزم 

ا ٧ان )ؤبى ظٟٗغ( ـول  م 
 
 ًٖ ال مؿاوال

 
ا ٣ٞض خغم ؤن جب٣ى  ،مى٣ُت الىؾُىـٖؿ٨ٍغ

ت الهامت ٞ ٖى  عه  ،مى٣ُتـي جل٪ الـعاًت ال٣ؿام مٞغ
ه
  ٚم ٧

ٟ   ،ال٣ٗباث ل  ظ )عاٞ٘ اللىاء( و٢ض ه

ت م٘ بزىاهه الـؤزىاء الي ـٞ ما٫ الٗؿ٨ٍغ هضٞذ والتي اؾت   ،مجاهضًًـمُاعصة الٗضًض مً ألٖا

 ً  ي مىهج م  ـى اؾخمغاعه ٞـبياٞت بل ،مدمىلتـبك٩ل زام صوعٍاث الاخخال٫ الغاظلت وال

   ض  ٣  ٗ  ؾب٣ىه ب  
 
 ،ي مؿدى٣٘ الٗمالت والغطًلتـًً والؿا٢ُحن ٞمد٨مت ال٣ؿام ل٩ل الكاط

  ٖ  
 
 ض  ٞإنضع ؤخ٩اما

 
ضام بد٤ ؤولئ٪ الظًً زبدذ بد٣هم السُاهت واعج٩اب ؤٖما٫  ة باإٖل

 .خضجهمٟجٗت يض الكٗب الٟلؿُُني ونمىصه وو  

ولىال هظا الٗك٤ ما ٧ان ٖك٣ه للجهاص  ،٦م ٧ان عاٞ٘ اللىاء ٌٗك٤ الغخُل

ماطا ـول :بلهجت الىاز٤ ٩ٞان ًغص   ،ٖلُه ال٨شحرون بالسغوط مً البالص و٢ض ؤلر   ،م٣اومتـوال

٤ مً البضاًتـٞ ثه غ  ؾ    بط ي هظا الٍُغ
 
 ٖلى زغي ، بل !؟؟ا

 
 وؤمىث قهُضا

 
 ؾإِٖل مُاعصا

  وٍه ، ٞلؿُحن( تالخبِب
 غص 

 
 ى  ص ٢

 
 )ب   :مكهىعةـال هه خ  ل

 
  وح  الغ   ٫ه ظ

 
  ٫ه و  ؤ

 
  وٍه  .(٤ٍ  غ  الُ

ه ههُدــــت ىظ 

ًه  :ى بزىاههـبل   )ٖلى ٧ل واخـــــض مى٨م ؤن 
لى ٧ل واخض ؤن ًضٞ٘  ،م ٖلى ٢ضع ما ًخدمل٣ض  ٖو

بـــــت مً صمه(  .الًٍغ

ــذ بهم م  ـهظا الٟــضاء الُٗٓـم والغوح الخىا٢ت لم حٟٛل ًٖ خا٫ بزىاجها بطا ؤل

  ،٦غبـــاث الضهُا
 
 ؤن ج

 
ٟ  و٢ض ٧ان ؤبى ظٟٗغ ًغي صوما له  ن  ى  ٖ   ً ؤٖباء الضهُا ؤ٦بـــــغه م   ٠ ألار  س

 ٞ ،مجاهضًً والكهضاءـٖلى ؾلى٥ صعب ال
 
 .ي زضمت بزىاههـ٩ٞان صوما

 ؤن  ٖل  
 
ٖه ـه ٞبزىاه   ؤخض   م ًىما   ـمال   غ  ؿ  ي 

 ٞ ً  م م  ج٣ض   ،ي 
 
غ١ الباب ٢اطٞا ي ًض ـمجزله َو

 مً ؤزُه ؤن ٣ًبلها ص   ،ؤزُه )ماثت صًىاع(
 
ٌه ً  عاظُا  

 
ٖه ـُٗىه ٞىا وعظاه  ،ماليـه الغ  ؿ  ي ججاوػ 

ٌه    ؤن 
ًه ـص الؿض  لت٤ هٟؿه غه  مبلٜ صون ؤن   .ولٟترة ػمىُت ٍَى
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 ـهظه ال
 
ت الىبُلت ٧اهذ ج ي ـي هٟىؽ بزىاهه الظًً ًغون ٞـنضاها ٞ ضه ج  مكاٖغ ألازٍى

  ،ى قمـ الٛض الؿاَٗتـخامض قمٗت جدتر١ جىحر لهم الضعب لُهلىا بل
ه
  ج

ص ْالمهم بض 

ٗلم ؤن   ،مؿخدُلـالًغج٣ي ؤبى ظٟٗغ و٧ان  ،الخال٪   َو
 
  هىا٥ جهاًت

 
ألولئ٪ ألاٞظاط  واخضة

 ٞإخا٫ الخه  ،الظًً ؾُ٘ يُائهم ٖلى ألاعى الٟلؿُُيُت
ه
 ،ه الاؾدكهاصبه   ..ى خ٣ُ٣تـبل م  ل

ي بِذ للا جباع٥ ـوهظه ؤمىُت )خامض( التي ٖاف ألظلها مىظ ؤن عي٘ خلُب َٟىلخه ٞ

 .وحٗالى

 ـول
 
ا ؤط ذ ن مل٪ الؿماء بإن  م  بإبهى  ٧ًان )خامض( ٢ض جؼٍ   ..ؾاٖت الغخُل ٢ض ؤٞػ

  ،خلت
 
ذ الـ٩ان الــمـث الغ  م  ٢ُغاث مً الضم الُٟاى ٚ مالث٨ت ج٠٣ ـوال ،مؿ٪ـمٗب٤ بٍغ

 
 
 ؤمام للا جباع٥ وحٗالى ح

 
 ك
 
 .للا جباع٥ وحٗالى ؾبُلي ـللٗمال١ الظي اوكُغ ههٟحن ٞ ٘ه ٟ

ن البكحر ٞ
 
ج الكامش ؤن  ـوخُىما ؤط خُض  ل واؾخ٣غ  الٟاعؽ ٢ض جغظ   ي ؾماء البًر

 وما ٖلمىا ؤن   ،ج٣اَغث الجمٕى مً ٧ل م٩ان لخضع٥ ؤؾغاع الهمىص ألاؾُىعي ،ؤعاص
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ًه   مً الهمىص والخهضيـسٟي ٞ)عاٞ٘ اللىاء( ٧ان 
 
 .ي نضعه ظباال

ًه   
 
جاص  ٣ًٟىن ظمُٗا ت لىجم البًر سجلىن ٖباعاث ،ون الخدُت الٗؿ٨ٍغ التهىئت  َو

)وآ٫  ،ٖىض للا جباع٥ وحٗالى ى زىب ال٣بى٫ ـمسجـٖلى البُل ال يو٧لماث الىصإ التي جشن

ىاوي( ًغصصون ٧لماث الهبر والخمض ضٖىن للا  ،ال٣ٍغ  .ؤبي ظٟٗغ( بال٣بى٫ والغخمت)لــ ٍو

 ـواهدكغث ٞ
 
 ــــــــــــــاهضة جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجـض الــــىاٖـــــــــــــــــــــــــــــــم الؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسُـت الي ؤػ٢

 
ٖلى  ِ

 
 
الكهُض ٗؿ٨غاث الىؾُى مـي الـٞ ؼ الضًً ال٣ؿام٢اثض ٦خاثب الكهُض ٖ ي  ع  الجضعان و

ىاوي()  .خامض ال٣ٍغ

وخغ٦ت  ،ٖلى الُى١  ها هي حكب   ،(ؤبى ظٟٗغ)هظه الؿىاٖض التي جخلمظث ٖلى ًض 

اٝ صعة قهضائها، وجخ٣  عىاَغ الجمٕى مً ٧ل م٩ان جدخٟي وجىخماؽ جىاصي لخٟل ٞػ

  ،الكهُض
ه
  ،٣ؿم ًمحن مىانلت الجهاصوج

ه
  ُٞما عوح )ؤبى ظٟٗغ( ج

 
ى ظىاع ٖغف ـ٤ بلدل

ج التي ٖك٣هاـمسجـوظؿضه ال ،الغخمً ٞخذ ؤبى ظٟٗغ ُٖيُه  ،ى ٌؿ٨ً ؤعى مسُم البًر

ي ألاماهت وزاى ٚماع مضعؾت الجهاص ختى ها٫ الكهاصة ؤص   ؤن  وابدؿم ابدؿامت الغيا بٗض 

 
ه
 ٞم   ،ي هٟـ ؤبي ظٟٗغـؤلاًمان ٞ مىل٣ض جىا ،مىِخه ومُلبهؤ

 
  ٪  ل

ه
ـ   ،ش يء ل  ٖلُه ٧  ٞما ؤخ

  ٧اهذ عوخه ٞى١ الضهُا هاثمت مه  ،بإلم ؤو ٖظاب
 
 للٗىصة  ،٣ت ٞى١ آلاالمدل

 
جبني ظؿغا

  مه 
٤ بل حٗلً هظه الغوح السالضة ؤن   ،سجض ألا٢ص ىـمـت قُغ الىُم   ى ألا٢ص ى له ٢  ـالٍُغ

 
 بلت

 .واخضة
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 الؿّٗس وٕغـٜ جاغـط حمىــٕز الػٗــس )أبٕ البـطاٞ(

ج الهامض قغ١ م الظي ؤ1993لٗام ي ٞجغ الشاوي مً ؤ٦خىبغ ـٞ  ،ٖلى مسُم البًر

ىاوي )الـً بها الوالخهــــاع ٌكخض خى٫ الضاع التي جده   مُاعص ـمجاهض خامض ال٣ٍغ

ُىا ال ..الىاؽ هُام ،ال٣ؿامي( مجاهض مىس ى جغنض ٧ل خغ٦ت ل٣ىاث الاخخال٫ التي ـٖو

 واؾخمغ ،جخ٣ضم بك٩ل مىٓم هدى الخهً

وخامض  ،الجض٫ الضاثغ بحن خامض ومىس ى

 ال ًب٣ى صازل الضاع م ٖلى ؤزُه ؤن  ٣ؿ  ًه 

 
 
تر٦ه ًىاظه ٢ضعه وخُضا  خُض بن   ،ٍو

 ل٣ىاث الاخخال٫مىس ى ل
 
 ،م ٨ًً مُلىبا

 
 

 ومىس ى ال ًغي ؤمامه بال
 
 واخضا

 
. . زُاعا

 ب٨خ٠ م٘ ؤزُه ـزُاع ال
 
مىاظهت ٦خٟا

ىاوي( وهى ًغصص  ،وجىؤم عوخه )خامض ال٣ٍغ

ولً هٟتر١ بن  ،ي الضهُاـلم هٟتر١ ٞ :ٖلُه

ض  ،قاء للا ض لىٟس ي ما جٍغ ٞةوي ؤٍع

 .لىٟؿ٪

وب٣ي ٖمال٢ا  ،وزــــغط ظمُ٘ ألاهالي ،وجم٨ـــــً الٛانبــــىن مً الـــــضاع ،اقخـــض الخهـــاع

 
 
 ظغاعا

 
وؤَل٤ )ؤبى البـــــغاء( عنانخه ألاولى  ،مٗغ٦تـواعجٟ٘ لىاء ال ،ال٣ؿام ًىاظهان ظِكا

اء ال٣ؿامي ٞ  عوح الٞى
 
ً مٗلىا  ٖـــً ال٨غامـــــت والَى

 
ي الظوص ًٖ الخُاى والُٗاء ـصٞاٖا

 .دضوصمالال 

 ،ول٨ً ؤلاعاصة ٞىالطًت ،عناناث ال٣ؿام مٗضوصة ..اؾخمغث الخغب الُاهغة

ٖلى ؤصباعها  زم جغجض   ،مجز٫ ـجداو٫ ٢ىاث الاخخال٫ ا٢خدام ال ..مٗغ٦ت مكخٗلتـ٩ٞاهذ ال

ت مً ظىىص الاخخال٫ بجىاع ظضاع الـول ،زاثبت زاؾغة ا ا٢تربذ مجمٖى مجز٫ ٧اهذ ٖحن ـم 
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ت والؿاٖض ،الغانض جغم٣هم ًجٕز نمام ؤماجها  ،ال٣ؿامي ٣ًبٌ ب٣ىة ٖلى ٢ىبلت ًضٍو

ت وؾِ ظم٘ ال ذ ،مٗخضًًـوحؿ٣ِ مضٍو  .لِؿ٣ُىا بحن ٢خُل وظٍغ

 ٖلى هظه السؿاعة الٟاصختي عص  ـٌكخض ال٣ه٠ الهاعودي الهمج
 
ً   ،ا مٗغ٦ت ـال ول٨

ؼم و٢ىة -مخىيئت جىاظه ـالؿىاٖض ال٣ؿامُت ال ،ػالذ مؿخمغة ما  - ب٩ل بًمان ٖو

ج و٧ل ٞلؿُحن ـوألاٞىاه الُاهغة ٞ ،الههُىويالُٛغؾت الههُىهُت والاؾدبضاص  ي البًر

  ٌه  ؤن   ،جلهج بالضٖاء
 .مجاهضًًـص للا عمُت الؿض 

وها هي الكهاصة والسلىص  ،٧ان ٖك٤ الكهاصة خلم )ؤبي البراء( الظي ال ًى٣ط ي

 مً آلا  ؤو نلُت عقاف جهم   ،ى ظىاعهـي زىاًا ٢ظًٟت جىٟجغ بلـجُل ٞ
 
طان جهى٘ بدغا

ذ ي مى٦ب السالضًً الظي جغان  ـب٣ي الكى١ الباؾم لالهخٓام ٞ، الغ٧ام جدذ ٢ضمُه

ه ًجى٫ ٞ ًه  ..ي زاَغ )ؤبي البراء(ـنٟٞى  ٞ ع للاه ٣ض   هل 
 
ي هظا الغ٦ب ـله ؤن ٩ًىن ًٖىا

ج الهامضة التي عؾمذ ٖبر  ،؟م٣ضؽـال ً الؿماء بىجمه الظي حهىي ٞى١ البًر هل جتًز

سها الىياء مٗالم الجهاص والاؾدكهاص مىظ الٗهغ ألاو٫ للبُٗت ٞدٟغث بإْاٞغها  ،؟جاٍع

ٖه ـها ٞـوؤوكبذ مسالب ،مىاظهت والخدضيـزىض١ ال  ىه ي 
 

مىث وجلخ٤ ـتهؼؤ بال ،ص٤ الجال

 ـه بلُمؿخدُل ججغ  ـبال
 
 ها ناٚغا

 
با  .لُٛضو ألامل ٢ٍغ

 
با ؤ٢غب مً ٢ظًٟت جٟخ٪ بجضاع  ..... ٢ٍغ

ؤو ؤ٢غب مً نلُت عقاف حٛغؽ ؤقخا٫ ألامل بحن ٢ضمُه  ،)ؤبي البراء(لــ مجاوع 

ًمخُُه  ،ملخميـ.. ها هى ناعور السلىص ًىُل٤ بٗض ٖكغ ؾاٖاث مً ال٣خا٫ ال.الُاهغجحن

ــــــاء والكمـــــىر  ٞ ،ي ٧ل مى٢٘ـزغ ظؿضه الُاهغ ًٞدىا ،ؤبى البراء ب٩ل ال٨بًر
 
ي ـًغؾم مٗلما

. .ي الضماء الُاهغة جغوي ؤقخا٫ ألاملـي هـ. وه.مؿخدُل مً الخدضي الالم٣ٗى٫ ـصعب ال

 ْ   إحٛضو ؤشجاع ُٖٓمت ًخُٟ
 
ها الُاجؿىن مً الازترا١ لجضاع ألامً الىاهم ألازُبٍى الل

اوي الجازم ٞى١ الثري الٟلؿُُني   هاب٣اء  .. ًضٖم .الؿَغ
ه
  ،الٓالم الٗالم ؤباَغة

ه
 وز
 
 ل

 
مً  ت

 
ه
  اإلاجاهضًً ج

 
 لبرهامج الؿ٣ٍى ٞمش

 
 خ٣ُ٣ُا

 
ي بغازً الىٓام الٗالمي الجضًض ـل تهضًضا

 م٣ضؾت.ـمُل٤ بالىظىص والب٣اء والخىؾ٘ ٞى١ الظعي الٟلؿُُيُت الـوالدؿلُم ال
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اء.ًغخـــــل ؤبى البراء ُت وبظ٫ . مٗاٌكت ونبر واخخما٫ وجطخ.. ًدضص مٗالم الٞى

ضاء  ـ. ًإبى السغوط ؾال.ي زىض١ الجهاص ختى الاؾدكهاصـ. ب٣اء ٞ.ٞو
 
ًه .ما  .  

م ٖلى زُاعه هم 

اء  ـ. ٣ًظٝ ٞ.ألاوخض ؿخ٣بل .مدضوصه الال ي وظه ال٣ه٠ ٞو ناعور  الٗاعي  هضعهب. َو

 ـالخدضي ٌكُغ ٢لبه ال
 
اء  وبزالنا  ..سبح البيع أبا البراء. تهخ٠ مالث٨ت الؿماء .مٟٗم ٞو

 ٞ.ي صعب الجهاصـوؤهذ جخ٣ضم ٞ البيع أبا البراءسبح 
 
ُا  هٖى

 
ي ـ. وؤهذ جًغب مشاال

  الخطخُت ًىم ؤن  
ه
  ذ  ى  ٦

 
 و٢مذ   ٪ه ل  م  ج

 
غ ألزُ٪ ال ؛ببُٗهما ؾُاعة ومدال مُاعص خامض ـ٧ي جٞى

٤ ال  حك٤ به ٍَغ
 
ىاوي ولىٟؿ٪ ؾالخا  ..م٣اومتـال٣ٍغ

ــــــٌ السغو  سبح البيع أبا البـــــشاء  صون ؤي ؤطيـط مً الخهاع ؾالوؤهذ جٞغ
 
. جإبى .ما

 
 

 ل٪ وؤهذ جسغط بمال٪ ، ي ؾبُل للاـما٫ والىٟـ ٞـاله٣ٟت ببُـــ٘ ال  ؤن جخـــم  بال
 
هىِئا

 .ي ؾبُل للا زم ال جغظ٘ مً طل٪ بص يءـوهٟؿ٪ ٞ

ي ـؾاٖضه ألاًمً ٞ وج٩ىن  ،ؤزُ٪ )ؤبي ظٟٗغ( غ  وؤهذ جدٟٔ ؾ   سبح البيع أبا البراء

بما  ؤو اٖتزاػ   جٟازغ   اث الخُاة، حٗمل ب٩ل ظض ونمذ. لم ٌؿم٘ ؤخض نىث  م  ل  مىاظهت مه 

 ي ؾبُل اللـه.ـحٗمل ٞ

 جخمنى الكهاصة ٞ سبح البيع أبا البراء
 
 .ي ؾبُل للاـوؤهذ صوما

ه
  . ج

 ٨غ 
 
اللهم  :ع صوما

. .اء. جؼوع م٣ابغ الكهض.مؿخ٣بلـوؤهذ جبني لىٟؿ٪ مٗالم ال ،ي ؾبُل٪ـاعػ٢ني الكهـــاصة ٞ

 اللخا١ بهم.جىاظيهم
 
ٌ ٧ل ٖغوى الؼواط.. جغظى صوما  ل٪ وؤهذ جٞغ

 
  ،. هىِئا

ه
  وج

ص غص 

  :بهىث ٌؿمٗه الجمُ٘
ه
 ؤ

 
ض ؤ  .ي الجىت بن قاء للاـوؤجؼوط ٞ ،ضاؾدكه   ن  ٍع

 ،يـهل مً مٗحن ؤلاؾالم الهاٞـ. جى.لُىم الل٣اء وؤهذ حؿخٗض   سبح البيع أبا البراء

مىاثض ال٣غآن..  ٖلىبذ عوخ٪ الُاهغة مٗالم باعػة للصسهُت ؤلاؾالمُت التي وكإث ٞدكغ  

  ،زىحن والسمِـجضاوم بك٩ل ٧امل ٖلى نُام ًىمي ؤلا
ه
ٞاللُل  ؛٨ثر مً ٢ُام اللُلج

ٖضا الُاٖت الُىمُت هلل جباع٥ وحٗالى بحن  ،مغخلتـال بت ًيكإ بحن ؤع٧اجها ؤبُا٫ه خ  مضعؾت ع  

 ال ح   ،ؤْاٞغهظضعان )مسجض الهٟاء( الظي اخخًً مىس ى مىظ وٗىمت 
 
، هابختى ٚضا لُشا
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ايــت ٦مــــا٫ ألاظؿـــــام وعٞ٘ ألاز٣ا٫، وؤج٣ً  ،ظؿمهي بىاء ـٖضا اؾخٗضاصه ٞو  ٞماعؽ ٍع

 ..واختٝر لٗبت الىيكا٧ى )ال٣ٗلت( ،لٗبت ال٩اعاجُه

وبٗض  ،ي بِذ للا جباع٥ وحٗالى مىظ الُٟىلتـوؤهذ جلخه٤ ٞ البيع أبا البراءسبح 

جضعط زُىاج٪ ألاولى هدى بِذ  م1970لٗام ي السامـ ٖكغ مً ًىاًغ ـمباع٥ ٞـمُالص الـال

وجلخد٤ بجمُٗت جدُٟٔ ال٣غآن وصعوؽ  ،جخدل٤ خى٫ ماثضة ال٣غآن ،للا جباع٥ وحٗالى

ت وال٣ٗاثض ؤلاؾ مٗاوي مىظ وٗىمت ـوهٟؿ٪ الهاُٞت جدكغب ٧ل هظه ال ،المُتالؿحرة الىبٍى

وؤهذ جدُا  ،ي ٢لب٪ الهٟاء والخب وألازىة والٗؼمـؤْاٞغ٥.. و)مسجض الهٟاء( ٣ًظٝ ٞ

ً  ـٞ  ي َاٖت للا ٖؼ  ـهم ل٩ُىهىا مً الظًً وكإوا ٞـٖلُ للاه  ي عخابه م٘ بزىاه٪ الظًً م

وال ج٩اص جسغط مً بِذ للا ختى حٗىص بلُه  ،وجماػخهم. حكاع٦هم الجلؿاث والغخالث .وظل  

 
 
 .مكخا٢ا

ا قببذ  ـول  ألظُا٫ ٞلؿُحن الٗاثضة بل م 
 
ى بِذ للا جباع٥ ـًٖ الُى١ ٦ىذ ؤؾخاطا

. ًدٟٓىن ٦خاب للا .جدٟٓها وحٗلمها لؤلقبا٫ ،وحٗالى بٗض ؤن جخدهً بأًاث للا البِىاث

جُلٗهم ٖلى  ،هاـمسجض التي جدمل ؤماهخـال ى م٨خبتـزم ج٣ىصهم بل ..همـ٦ما جخلىه ٖلُ

ال٨خب الش٣اُٞت ًخٗلمىن زاللها ؤبجضًاث ال٣ٗاثض ؤلاؾالمُت وؤؾـ الخهىع ؤلاؾالمي 

 لئلوؿان ولل٩ىن والخُاة والسالٞت وألا٢ص ى. 

ت ايُت مخىٖى   ،زم ج٣ىصهم ٖبر وكاَاث ٍع
ه
لهم ؤلاُٞاع الجماعي بٗض ًىم  ض  ٗ  وح

 .ٖلى مىهج الؿماء الٗٓماء٧ي ًيكإ  ؛وتهظب الىٟىؽ ج٣ىي الٗؼاثم، نُام ظماعي

 لك أبا البراء
 
ٟ   هىيئا  أله٪ خملذ   ،ذ خىل٪ جدمل ٧ل الخبهظه ال٣لىب التي الخ

ٗى٥ . جىايٗذ  .زاصمهم وؤهذ ؤمحرهم و٦ىذ   ،لهم الخب ٖلى مهالخهم  . خغنذ  .لهم ٞٞغ

 ٞــــي ال . ٦ىذ  .وججاهلذ مهالخ٪ الصسهُت
 
 حٗض الٗضة ـصوما

 
 ل٩لمُضان خايغا

  ،ي ؤصاء الىاظباث والسضمت إلزىاه٪ـوجخٟاوى ٞ ،ألاوكُت
 
 ٥ ل٣لىب قبانوه ؼ  ولم ٠٣ً ٚ

خُاهه مسجض الهٟاء  أل٢غباثـــ٪ وظحراه٪ الظًً ًغون مى٪ ألاصب  بل ٦ىذ   ،ٞو
 
هبراؾا
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ُ٘ـالٗال ٣ُ٪ والالتزام مىهج٪ ،ي والسل٤ الٞغ ، الجحران ٖلى خ٤ . خاٞٓذ  .الهمــــــذ ٞع

 بةؾالم٪
 
  ..التزاما

ه
 .٢ضوة زحر   ذ  ى  ٨ٞ

٣٪ ٞ وؤهذ حك٤   سبح البيع أبا البراء  ل ..جخٗلم ٞىىجها ،ي الخُاةـٍَغ
 
مىهج ـاؾخمغاعا

ي ؤٖما٫ الىجاعة ـٖلى قهاصة الضبلىم ٞ ٞدهلذ   ،ي مىا٦ب الضهُاـي الؿعي ٞـالؿماء ٞ

ملذ     ٖو
 
  زم ٖملذ   ،مهىت الضهان وؤج٣ىذ   ،هجاعا

 
و٧ل طل٪ لم ٨ًً ٌكٛل٪ ًٖ  ،ؾاث٣ا

مؿمُت( التي عخل منها )آ٫ الؿُض( ـوبلضة )ال ،همخ٪ الغثِؿت التي ما ٚابذ ًٖ زاَغ٥م  

ٕ   غث ٢ىاثه ج  بٗض ؤن ه   ي مسُماث الالظئحن ـلِؿخ٣غوا ٞ ،الغاخلحن البػي والٗضوان ظمى

ً ُٖاث٪  ًه ه  عها ع  غ  جد وؤن   ،ي طل٪ ال٣ُض حٗاويـي ؤٖما٢٪ ؤجها ٞـتهخ٠ ٞ ،ظىىب الَى

 .ي صعب الجهاص والخطخُتـمخجضص ٞـال

حك٤ مً زاللها  ،مؿلمحن(ـوؤهذ جلخد٤ بغ٦ب صٖىة )ؤلازىان ال سبح البيع أبا البراء

٤ هدى الٗال وال  .جبني م٘ بزىاه٪ ؾلم الهٗىص ؤلاؾالمي ،مجضـالٍُغ

لُهى٘  ،٢م٣مهن للا ؤن ًسغط الٗمال١ مً مباع٦ت ؤط  ـما اهُل٣ذ الاهخٟايت الـول

 مً الجهاص والٟضاثُت والاؾدكهاص
 
 ُٖٓما

 
 ،تهب٧ان مىس ى و٢ىص هظه الشىعة الال  ،مجضا

ٞ 
 
 مسلهــــا

 
ي نٟٝى )ظهاػ ألاخضار( ـٞمىظ الُىم ألاو٫ لالهخٟايت اهُل٤ مىؾــــــى ظىضًا

 مً ؤٖالم ،م٣اومت ؤلاؾالمُــــــت )خماؽ(ـالخاب٘ لخغ٦ت ال
 
م٣اومت ـال ختى ٚضا مىؾــــى ٖلما

ـجـٞ  .ي مسُم البًر

  ،ى خحز الىظىصـي هٟـ مىس ى جخهاٖض وجسغط بلـ٧اهذ الشىعة ال٩امىت ٞ
 
اهخ٣اما

غ الظي ًدُاه قٗب ألا٢ص ى ألاؾحرـللىا٢٘ ال خىن جىاصي ؤبا البراء ٧ي ًب٣ى  ،مٍغ وؤعى الٍؼ

ٞ 
 
 بؿُٟىت الخماؽـصوما

 
م ملخد٣ا  مً مىاثض ال٣غآن ال٨ٍغ

 
 بل ،ي الُلُٗت هاهال

 
ى ـونىال

ًه  ،ى الجىتـمدىت ٣ًىص بلـال صعب ،الخؿيُحنبخـــــضي    ٧ي 
ٞالخد٤  ،ٖباصه ٢لىب   و للاه مد 

مجاهضًً الظي ًًمهم سجً الى٣ب الصخــــغاوي، ـبمجمٕى ال م1991ي الٗام ـؤبى البراء ٞ

 ـمه ـوما ٧اص ًسغط مً ال
 
 ٗخ٣

ه
٣ًط ي  م1992 ي مُل٘ الٗامـُٖض اٖخ٣اله مغة زاهُت ٞل ختى ؤ

مد٩ىمُت ظضًضة بلٛذ زماهُت قهىع ٢ًاها زل٠ ألاؾال٥ الكاث٨ت والجضعان الؿىصاء 
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 حٗلم زاللها مىس ى ٞىىه ..ها ٧اهذ مضعؾت ظضًضةـول٨ى ،مٓلمتـال
 
م٣اومت ـي الـبضاُٖت ٞب ا

ى عنُضه ز٣اٞت بؾالمُت خغ٦ُت هاضجت خى٫ مٟاهُم الٗمل ـ٦ما ؤياٝ بل ،والٟضاثُت

 بل ،مخحنـالخىُٓمي الالخغ٧ي والبىاء 
 
ٟاهُم ٖلى ؤعى ـمـى جُب٤ُ هظه الـٞاقخا١ ٦شحرا

ً ي ؤ٦خىبغ م  ـم٣اومت ٞـلُسغط مً ٢إل ال ،ى مُضان الجهاص والخدضيـالىا٢٘ بالٗىصة بل

 و  الٗام هٟؿه ؤنلب  
 
 .ٖبر مٗالم ظضًضةلُخاب٘ ٖمله الجهاصي  ،ؤ٢ىي ق٨ُمتٖىصا

 بلجض  وؤهذ تهاظغ مه  سبح البيع أبا البراء
 
  ،ى للا وعؾىلهـصا

ه
 ،ل الضهُا زلٟ٪جغ٧

ًه ـ. جىٓغ ٞ.ى ٦خِبت الغاخلحن هدى السلىصـوجىًم بل   ي ٦خاب للا 
ي صعب ـي٪ ٖلى الٟىاء ٞدغ 

ً الؾخ٣بال٪.. ٞالجىت جيخٓغ٥.الاؾدكهاص  . ٞالخد٣ذ  .؟!!م  التراظ٘. ٞل  .. والخىع الٗحن جتًز

 بغ٦ب ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام )الجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت ال
 
م٣اومت ـٞىعا

م بظل٪ ما ٖل   ،ههٓحره  ٖؼ   وجٟان  حٗمل بهمذ وبزالم وجطخُت  ،(ؤلاؾالمُت "خماؽ"

 ٖ   ٣ٞض ٦ىذ   ،ؤخض  
 
ت وال٨خمانل  للؿٍغ

 
٤ُ الضعب .ما  بُض م٘ ٞع

 
)خامض  ،حٗمل ًضا

ىاوي( ج يـمُاعص ال٣ؿامي ٞـال ،ال٣ٍغ   ،مسُم البًر
ه
  ذ  ى  ٨ٞ

 
ٟ  ـٞ ن  ى  ٖ   ر  ح  ز ذ ُٞه ي و٢ذ ظ

  ،مىاب٘ الٗىن 
ه
  ذ  ى  ٨ٞ

ه
  الؿماء ج

 
اء ،ال٣ؿامي مجاهض  ـل الٓل جذجب ٖىه و  ،وحؿ٣ُه ماء الٞى

تراب  و  ،ْالم الٚا
 
 ل  م  جبُ٘ ٧ل ما ج

ه
ي السىض١ ألامامي للمىاظهت ـٖلى الب٣اء ٞ غ  ه  ٪ وج

لُٗت ى ٞخ٩، م٣بلتـال  .مخ٣ضمت لهظا الجهاصن عؤؽ خغبت َو

  سبح البيع أبا البراء
ه
  وؤهذ ج

تها بمال٪ السام هى  ب بىض٢ُخ٪ الغقاقت التي اقتًر

ج ت ججىب مسُم البًر   ،هدى صوعٍت ٖؿ٨ٍغ
ه
 ٞ ؿهموح

 
ي ز٠ُ الٗمالء والخد٤ُ٣ مٗهم ـصوما

ًـي الساعظحن مىـوجىُٟظ خ٨م الكٕغ ٞ   ،هم ًٖ الضًً والَى
ه
  وها ؤهذ الُىم ح

 
ملخمت  غ ؿُ

اء السال   ض،الٞى
ه
  مه ـى السلىص الـع٦ب الغاخلحن بل مً ؤن ج٩ىن  غ  ه  وج

 
ً مٗالم  ؿُ الخطخُت  ٍغ

  .والسلىص والٟضاء

 ،غهم ٖلى للاـــــــــــــــــــــــــــــــب ؤظـــــــــــــــــــــــــــــــٞىظ ،ى للاـً بلــــــــــــــــــــــــمجاهضًـغ ظم٘ الـــــــــــــــــــــــــــــــهاظ

  ً  هم مً لم ًإ٧ل م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم مً ماث ومىــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞمى
 
 ..ى البراء ؤخضهمـــــــــــــــــــــــ٧ان ؤب ،ؤظغه قِئا

 ،اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وعصة لالؾدكهـــــــــــــــــــي ٧ل بؿخـضه ًؼعٕ ٞـــــــــــــــــــــــازغ ظؿــــــــــــخىٞت ــــــه ال٣ظًٟــــــــؤنابخخُض 
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دى  ــــــــــــــــــــــــــــــى:، ٢ا٫ حٗالـــــــــــــهىا٥ مىا ؤهه اؾخ٣غ  وما ٖل   ،ىن ظؿضهـــــــــــــــــمـالــــــــــــاو٫ الٓــــــــــــــــــــــــــــــٍو

 م  ـالو  }
 

 ث  ال
 
٨ 

ه
 ض  ً   ت

ه
 ز
ه
 ل

 ٖ   ىن 
 
   م  ه  ـُ  ل

  ً  م 
ه
٧  

 ؾ   اب  ب   ل 
 

 ٖ   م  ال
 
 ُ  ل

ه
 ر  ب  ا ن  م  ب   م  ٨

ه
  م  ج

 
 ىب  ٣  ٖه  م  ٗ  ى  ٞ

ض:{اع  الض   اء والخٟاوي[، 24-23]الٖغ  للٞى
 
ج مهضعا ها ـؾ٨ىذ ُٞخُض  ،٩ٞاهذ ملخمت البًر

 .وؤلاًمان.. و٧ان )ؤبى البراء( مٗلم طل٪ الٟضاءمٗاوي الهض١ والشباث 

  ؤبى. .عخُل ألاؾاجظة ..ا ٧ان الغخُلـم  ول
 

ًه )ؤبى البراء( بال    ؤن 
وؤن ًغبذ  ،٤ هضٞهد٣ 

 بُٗه، ب
ه
.. .ل الضهُا ٞإظغه ٖلى للاب  ٣  نى صًً للا ٖلى ؤ٦خاٞه وبزىاهه ومط ى ٢بل ؤن ج

اء ضه للا ٞإؾٕغ بالٞى  ـول .. ٩ٞان جمام البُ٘.ٖو
ه
ت ج ا ٢ضمذ ال٣اٞلت الٗؿ٨ٍغ ؤقالء  ل  ٣  م 

ؤخبابه مً  ل  وجمى٘ ظه  ،البراء( يظشمان )ؤب

 
 
  عئٍخه ؤؾخاطا

 
. هبذ م٘ ٢ضوم .ٖمال٢ا

 ـؤقالثه عاثدت ال
 
ذ مؿ٪ التي ُٚ

  ـال
 
٣اء م٩ان.. وؾ٨ىذ الغوح الخىا٢ـت لل

ج التي ؤخب  ـٞ  .ذي ؤعى البًر

ْ  ـٞو   ي 
هان ل   ،شجغة مىع٢ت ألٚا

اءـ٧ان الؿ٩ىن ألازحر ل  وال . .مٗلم الٞى

هًغة  هاجاٚهؤجؼا٫ جل٪ الصجغة 

َىا٫ الٗام ًغوحها ؤبى ، وؤوعا٢ها زًغة

مض   . وؤٚهان .ها بالٛظاءالبراء بضمه ٍو

ان ـ)ؤبى البراء( ؤخض ؤٚهاجها جدؿامى وج٨بر ٞ ضاشجغة الكهاصة التي ٚ ي مىاظهت الؿَغ

اوي  ،الظي ٌٛؼو ألاعى الخغام ٖلى الضزالء وؤقالء )ؤبي البراء( صواء هظا الضاء الؿَغ

 .اللٗحن

 ،هلىن مىه مٟاهُم ؤلاؾالم ناُٞتـي ٦ى٠ مىس ى ًىـواهُلــ٤ الٟخُان الظًً وكإوا ٞ

 للخؿيُحنطاجه وها هم ٖلى الضعب  ،٢الها بلؿاهــــه وها هــى ًسُها بضمه
 
 ،ًخدغ٢ىن قى٢ا
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ًىصٖىهه ٖلى  ،الخدُت ل٣اثضهم الُٗٓم ىا٢٘ ٖباعاثــمـي ٧ل الـًسُىن بٗلب الُالء ٞ

 .ي الجىانـؤمل الل٣اء ٞ

 للكهُض ج٣ُمه خغ٦ت ال
 
ما ًبر١ ، م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـوخٟل مهُب ج٨ٍغ

ــــاء والُٗــــاء ً  ، الجم٘ الهضاع بالتهىئت الٛالُت ألؾخاط الٞى  غ  وها هى ؤبى )البراء( 
ه
ً بُٗض م   به ٢

 . ًبدؿم .ٚغؾه الىاش ئ اع  م  ز  
 
  ؛عايُا

ه
ك   ض  َو

 
ٛمًا.ٖلى ًض )ؤبي ظٟٗغ( مهىئا ؤُٖنهما  ن. َو

ىاما  .نٍو

 [55]ال٣مغ: {ع  ض  خ  ٣  مه  ُ٪  ل  م   ض  ى  ٖ   ١  ض  ن   ض  ٗ  ٣  ي م  ـٞ  }
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 غعٚ

« 
ه
  ب  ؤ

 
 ـــغه ك

ه
 ب   ــــم  ٦

 
  :ن  ـــح  وؾ  غه ٗ  ال

 
 ــــــؼ  ٚ

 
 ؿ  ٖ  و   ة

 
٣ 

 
 «ن  ــــــال

٠  خضًض قٍغ

  ب  و  
 
 و

 
 مه ـي ل

 
 ب   ا١  خ  ك

 
 ــــــى ل

 
  ى  ع  ؤ

 
  ن  ب  و  ***  ة  ؼ  ٚ

 
 ز

 
 الخ   ض  ٗ  ـــــي ب  ى  اه

 
 ٦   ١  غ  ٟ

 ياو  م  خ 

 ؾ  
 
  ى للاه ٣

 
 ي  ع  ؤ

 
 ل

 
  ى  ا

 
 ب   ثه غ  ٟ  ْ

ه
 ـب  ر  ت

 ا *** ه 
 
 د  ٦

 
 ـب   ذه ل

  ة  ض  ق   ً  ا م  ه 
 

  ١  ى  الك
 
 ظ  ؤ

 
 ياو  ٟ

 مام الكاٞعيؤلا 

 
 
 ب   -ة ــــــؼ  ٚ

 
  ذ  خ  ٟ

 
 و   ،هـ  لو  ؤ

 
 ح

 
  ًــــض  ض  ك

 
 و   ُه  اه  ز

 
بلضة ٦ىٗاهُت  يه -بٗـــــــضه هاء الخإهُــــــض  ،ه  د  خ  ٞ

ضزغ ؤو مساػن  ؤو وهي بمٗنى ٢ىي  ،وهـــــي مً ؤ٢ــــضم مضن الٗالــــم ،ٖغبُت ًه ؤو  ،٦ىىػ ؤو ما 

  ً  م  
 
 .ؤي ازخو   ؤو اٚتز   ـؼ  ٚ

نلى ]بً ٖبض مىاٝ( ظض الغؾى٫  هاقمى )ـوؿبت بل ؛اها الٗغب )ٚؼة هاقم(وؾم  

مام وبها ولض )ؤلا  ،ى الدجاػـها وهى ٖاثض بخجاعجه بلـالظي ماث ُٞ [وؾلم للا ٖلُه

خدها ال ،الكاٞعي( عض ي للا ٖىه ب٨غ الهض٤ً، و٧اهـذ  ؤو٫  ؤبيي زالٞت ـمؿلمىن ٞـٞو

ىِذ ٚـؼة ال٣ضًمت  ،هـ13ي ؾىت ـو٧ان طل٪ ٞ ،مؿلمىن ـال ًٟخدها مضًىــــت ٞلؿُُيُت و٢ض به

 ٞى 45ٖلى جل ًغجٟ٘ )
 
ا همذ الـول ،١ ؾُذ البدـــــغ( مترا ى الكما٫ ـالٗمغان بل مضًىت امخض  ـم 

خىن(ـي الضعط وخـوالجؼء ال٣ضًم ٌكٛله ظؼء مً )خ ،والكغ١ والجىىب وجخمحز هظه  ،ي الٍؼ

 ٞى١ مؿخىي ؾُذ البدغ30ألاما٦ــــــً باهبؿاٍ ؤعيها التي جغجٟـــــ٘ ٢غابـــــت )
 
وظىىبي  ،( مخــــغا

 ٞى١ ؾُذ البدغ83مىُاع( الظي ًغجٟـــــ٘ )ـ٣ً٘ )جل المضًىت ـقغ١ ال
 
لُه بٌٗ  ،( مترا ٖو

 .مىُـــــاع(ـال يمدُُت بم٣ــــــام )ٖلـــمؿا٦ً وآلازاع وال٣بىع الـال

ــــؼة جمخض هدــــــى الٛغب الشالزُيُاثومىــــــظ  ى البدغ ُٞما ـختى ونلذ بل ،ؤزـــظث ٚــ

 :ى ٢ؿمحنـوجى٣ؿم ٚـؼة بل ،ي الغما٫(ـى )خؿم  ٌه 
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كمل )الصجاُٖت( :ال٣ؿم الكغقي -1   وؾه  ،َو
ى ألامحر )شجإ ـي بظل٪ وؿبت بلم 

 
ه
 ًم  جو  ،ي )ٚـؼة( ؤًام الخغوب الهلُبُتـكهض ٞالضًً ٖشمان بً ٖل٩ان ال٨غصي( الظي اؾد

 .ظضًضة والتر٦ماني اـالصجاُٖت خ

ي الغما٫ والىهغ ومسُم ـي خـمخمشلت ٞـَكمل ٚؼة الجضًضة الو  :ال٣ؿم الٛغبي -2

ًه  ،لالظئحن ئالكاَ ي ـي الهبرة وخـوخ ،ي قما٫ ٚؼةـي الكُش عيىان ٞـها خـًاٝ بل٦ُما 

غبها ي ظىىب ٚـؼةـالكُش عجلحن ٞ ي الضعط ـي خـمخمشلت ٞـى ٚؼة ال٣ضًمت الـبياٞت بل ،ٚو

خىن ـوخ  .ي الٍؼ

 
 
ت و٢ض مش ض ه٣ُت خٍُى  هدُجت مى٢ٗها الٍٟغ

 
 ٧لبها  خُض جمغ   ،للخجاعةلذ ٚؼة ٢ضًما

ت  ـؾىاء ال ،ال٣ىاٞل الخجاٍع
 
 ؤو ٚغبا

 
 ؤو قغ٢ا

 
 ؤو ظىىبا

 
ز ؤهلها لظل٪ جمح   ؛مخجهت قماال

٦ما  ،مى٢٘ اإلاخمحزـ٦ما ؤجها جمحزث ٦ى٣ُـت اعج٩اػ للجُـــــىف والخغوب هدُجت هظا ال ،بالثراء

ض ٞ  للبًر
 
 .مملى٧يـي الٗهض الـ٧اهذ مغ٦ؼا

 :ل٣ضًمتومً ظىام٘ ٚؼة ا

او  ،ظام٘ الؿُض هاقمو  ،الجام٘ ال٨بحر  ،بً ٖشمانظام٘ و  ،ظام٘ الكُش ػ٦ٍغ

 .و٧اجب والًت ،ألاًب٩يو ،بً مغوانظام٘ و  ،مد٨متـظام٘ الو 

ت  :مشل ،وبها مىاَــــ٤ ؤزٍغ

 ،زغبت الٗضاعةو  ،جل الى٣ُضو  ،زغبت ؤم الخىثو  ،مُىاء ٚؼة ال٣ضًــــــمو  ،جل العجى٫ 

 .وألابلسُت ،جل الهىاو  ،الىانغجل و  ،٫ ؾلُمانى ج

ش ًخدضر ًٖ ٚؼة ٦إخض ؤ٢ضم ال اقذ خًاعاث الٗالم  ،ي الٗالمـمضن ٞـوالخاٍع ٖو

 ،ها آلاقىعٍىن والٟغاٖىت والٟغؽـواؾخىلى ٖلُ ،ها ال٣باثل ال٨ىٗاهُتـ٣ٞض ؾ٨ىخ ،٢اَبت

خدها الُىهان خى٤ واٖ ،واخخلها الغومان ،م٩ابُىن واخخلىها وؤخغ٢ىهاـوخانغها ال ،ٞو

 للخجاعةـوجغصص ٖلُ ،مؿُذ وجغ٧ىا ٖباصة ألاوزانـمؿُدُت ب٣ضوم الـؤهلها ال
 
 ،ها الٗغب ٦شحرا

ي ـوهؼلها )ٖمغ بً السُاب( ٞ ،)ٖبض للا( [نلى للا ٖلُه وؾلم]و٢ض هؼلها والض الىبي 
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نلى للا ٖلُه ]و٢ض وظضه هغ٢ل بها وؾإله ًٖ الىبي  ،٦ما هؼلها )ؤبى ؾُٟان( ،ججاعجه

ل ٧اهذ ٖاثضة مً ٚؼةـي ٚؼوة بضع هاظم الـٞو ،[وؾلم ت ل٣َغ  .مؿلمىن ٢اٞلت ججاٍع

خدها ال  مؿلمىن ٞــــي مٗغ٦ـــــت )الضًشت ؤو صازــــً( ب٣ُاصة )ؤبى ـٞو
ه
و٧ان  ،مامت الباهلـــي(ؤ

 بٗض طل٪، هاـٖلُ الاؾدُالءوجم٨ـــــً الهلُبُىن مـــــً  ،لٗام(االجِل ب٣ُاصة )ٖمــــغو بً 

هـــــا ـمٛـــــى٫ مً الؿُُــــــغة ٖلُـوجم٨ــــــً ال، ها )نالح الضًً( بٗـــــض مى٢ٗت خُحنص  اؾتر ٞ

اع   ،ها الٓاهغ بُبرؽاؾترص  ٞ  .ي ٖحن ظالىثـهم ٞـمٛى٫ ختى ؤو٢٘ بـال ص  َو

اقذ ٚؼة  ،ؤًضي )الٗشماهُحن( ىـاهخ٣لذ بلزم  ،ممالُ٪(ـوزًٗذ لخ٨م )ال ٖو

ُاوي بٗض  ،الخملت الٟغوؿُت ٖلى مهغ وؾىعٍا ب٩ل ؤخضاثها زم و٢ٗذ جدذ الخ٨م البًر

وزال٫  ،م1967ت ؿهىصي بٗض ه٨ـزم و٢ٗذ جدذ زغاب الاخخال٫ الُ ،مُتـالخغب الٗال

ش الخاٞل ؤهجبذ ٚـؼة ٖكغاث الٗلماء وال٣ٟهاء والكٗغاء والكهضاء   ،هظا الخاٍع
ه
هم ـمى ل  و٧

   ىـبداظت بل
 .٦خاب مؿخ٣ل 

 
ه
ؼة الُىم ج   ٚو

 
جمشل مى٢٘ الٗانمت  ؾلى و وهي بٗض اجٟا٢ُاث ؤ ،ة ٢ُإ ٚؼةع  ل صه مش

مخ٣ضم لخغب الاهخٟايت ـمى٢٘ الـوال، الاخخال٫مىه  مى٢٘ ألاو٫ الظي هغبـٞهي ال ،ما٢ختـال

ضث ٚـؼة ال ،الكٗب الٟلؿُُني اي زايهتال غ آلانـٚو  .مدُت ألاولى للخدٍغ

الظًً  ..ي مغخلت خغب الاؾخجزاٝـمً قهضاء ٦خاثب ال٣ؿام ٞ ى ٖضصـوٗغى بل

ش ٚـؼة الخاٞلـؾُغوا نٟداث زالضة ظضًضة ٞ  .ي جاٍع

 

 خمٗي الؿاطئ

ص  ،مسُم الىخُض الظي ًلخ٤ مباقغة بمضًىت ٚؼةـالئ مسُم الكاَ ض  ٗ  ٌه 
ه
 ئو٢ض ؤو

 ( صوهم519و٢ض بلٛذ مؿاخخه ) ،م ٖلى ؾاخل بدغ ٚؼة1951مسُم ٖام ـال
 
٘ بٗض وجىؾ   ،ا

بٗض ًٖ مغ٦ؼها  ،مضًىتـطل٪ ختى الخه٤ بال  ٦ُلى متر  4ٍو
 
ىاظه ال ،ى الٛغبتبل ا مسُم ـٍو
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 46842مسُم )ـو٢ض بلٜ ٖضص ؾ٩ان ال ،٦ٛحره مك٩لت الاػصخام الؿ٩اوي
 
 يـوطل٪ ٞ ،( الظئا

  .م1990ٖام 

 مً  ي  ـم خ٢1970ُم ٖام ؤمك٩لت ـولخل ال
 
ب ٖضصا الكُش عيىان الظي اؾخٖى

 للهمىص والخدضيـو٢ض ق٩ل ال ،ؾ٩ان ضسمبي مكغوٕ ـمسُم ٞـؾ٩ان ال
 
 ،مسُم عمؼا

مىه زال٫  اعج٣ىو٢ض  ،مشل ؤخض الغواٞض ألاؾاؾُت لالهخٟايت الكٗبُت الٟلؿُُيُت

 مسُم مُضاهـو٢ض ؤ٢ام قبان ال ،الاهخٟايت الٗكغاث مً الكهضاء
 
للكهضاء وؾِ  ا

سهممـال  ٖلى جاٍع
 
 لظ٦غاهم وخٟاْا

 
 .سُم جسلُضا
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 الؿّٗـــس وــــــطٔاُ فـــــــطج غـالوـــــــٛ الـعاٖــــــؼ

غوان( ُٖيُه مىظ ٞخذ )م  

الهباح ٖلى هضاءاث الخ٨بحر حٗلى 

زغط خُض  ،زاعط مجزله

اعاث مكخٗلت والُغ١  ؤلَا

 وؤهبإه ؤخض بزىاهه ؤن   ،مؿضوصة

 ٢خل ؾبٗت مً الٗما٫ 
 
حهىصًا

م، 20/5/1990ٞجغ هظا الُىم 

ي نـضع ـاقخٗلــــــذ الىــــــاع ٞ

)مغوان( وبضؤث جخـــــغاءي ؤمامه 

 زىاَغ جدمـــل مٗالم الشإع

. ما طهب هاالء .والًٛب

٣خلىن ـ؟؟ لالٗما٫ ًه ؟؟ ؤال ماطا 

ي ٚـــؼة وظبالُــا ـ٨ًٟي ال٣خلى ٧ل ًــــىم ٞ

ول٨ً ؤًً ًم٨ً بَٟاء جل٪  ،و٧ل ؤعظاء الىًَ ،والسلُل وبِذ لخم وعام للا وزاهُىهـــــ

م اهُل٤ )مغوان( هدى 8/10/1990ي مؿاء ـٞو ،!!؟غوانم   ي نضعـمؿخٗغة ٞـالىاع ال

مسجضه ٦ٗاصجه ألصاء نالة الٓهغ خحن ال٢اه ؤخض بزىاهه ًدمل بلُه هبإ اؾدكهاص 

ٞ 
 
ً ٞلؿُُيُا  ..ي مجؼعة عهُبتـباع٥ ٞمـمسجض ألا٢ص ى الـي الـٖكٍغ

 ،مىث ًؼوعهـمل٪ ال وؤن   ،ي ٖحن )مغوان(.. قٗغ بازخىا١ عهُبـيا٢ذ الضهُا ٞ

 ،ي طهىه ال٨ٟغةـي لخٓت الظهى٫ هظه.. وازخمغث ٞـي طهً )مغوان( ٞـوجغاءث ٧ل ألا٩ٞاع ٞ

غـال ًم٨ً ؤن ًخجاوػ وا٢ــ٘ قٗبه ال ،ٞمغوان الظي ًإبى ال٣هغ والٓلم والخٗؿ٠  ،مٍغ
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 ظضًضا

 
م ـوبظل٪ بالخدضي الهٗب الكغؽ ًهى٘ ال ،وبهظا ؤلاباء ًهى٘ وا٢ٗا مؿخدُل ٚع

 :مغوان( ٖلى قٟخُه وهـــى ًـــغصصجٟــاوث ؤلام٩اهاث.. يِٛ )

            
ه
 هان مً وؿل ال٣ـــغوصوته  *** بخلـــــىؤعي بــــــالصي ج

 و            
 
 ؤ

ه
ٚ  ٌ  ظلــــت ٧الٗبُـضمـقـــى٥ الى *** ؤظٟاهــــي ٖل ـــ

 ؤًغاه مؼ٢ــــني ال٣ٗـــــىص***  ىاد  ٍ  ي ألاؾغ جهغر و  ـٞ           

 ٞجغ ًىم  ،اهُل٤ مغوان
 
طا٥ الٟتى الُاٞ٘ الظي ًبلٜ مً الٗمغ ؾبٗت ٖكغ ٖاما

٤ُ صعبه )ؤقٝغ البٗلىجي( ؤخض ؤٞغاص ال14/12/1990 ت التمجـم لُل٣ى ٞع ًغؤؾها  يمٖى

 ي جىُٟظ ٞٗالُاث ـمغوان ٞ
 

حن وجهاٞدذ ألا٦ـــ٠ ي ـٞ الاهخٟايت الخماؾُت.. الخ٣ذ ألٖا

ــغ م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(، واهُل٣ذ ـخُض ط٦غي اهُال٢ت خغ٦ت ال ،هظا الُىم ألٚا

مسجض ًمشل ـألا٢ــضام هدى مسجض )الؿضعة( بمضًىت ٚـؼة ألصاء نالة الٟجغ.. و٧ان ال

 .اإلاىُل٤و مدًً ـمإوي والـللغظلحن ال

هما ٖك٤ الكهاصة مؿغي الضم مً ـخُض ؾغي ُٞ ،ؤصاء الهالةوزغظا بٗض 

 وصؾ   ؤقٝغ (وهاو٫ )مغوان ،الٗغو١
 
 جٟدهها ظُضا

 
.. ع٦ـب ألازىان .ي مخاٖهـها ٞؾ٨ُىا

لت بال٩اصخحن مً ؤبىاء قٗبىا الظًً ٞ ي شسىنهم ًترسض البــاؽ ـؾُاعة مغؾُضؽ مدم 

 هدــى ط٦ــغي )ألاخض ـ( بل٧ُاهذ هٓغة )مــغوان ،الٟلؿُُني مً ظغاء الاخخال٫
 
هم صاٞٗـا

 هدى الاؾخمغاع ٞ.ألاؾىص(
 
٤ الظي ٢ـغ  ـ. صاٞٗا وبضؤ مغوان بإصُٖت  .عه الٟتى الشاثغي الٍُغ

٤ُ ال ،الهباح وصٖاء الؿٟغ ي هٓغة وصإ ـالُغ٢اث ٞ بلـىي الىٓغ ـهمت ٞم  ـُٞما ٚـغ١ ٞع

 ..ؤزحرة خاهُت

م الدكضًض ألامني الىاظم ًٖ الاهخٟايت  واظخاػث الؿُاعة بؿالم خاظؼ بًغػ  ٚع

ملُاتها البُىلُت.. بجها ال ها )مغوان( ؤعيه الُاهغة ٞلؿُحن ـًضزل ُٞ يمغة ألاولى التـٖو

 
 
م ؤهه مً مضًىت ٚؼة ؤنال  بن  )ٚع

 
  بال

ه
، هاـل ُٖٞم   خُض لم ٌؿب٤ ؤن   ،ٞلؿُحن بالصه( ل  ٧
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و٧ان الهضٝ ًيخٓغ  ،)ًاٞا( الؿاخلُتي مسؼن ؤلىمىُىم بمضًىت ـُٞما ٧ان ؤقٝغ ٌٗمل ٞ

 .مهحره هىا٥

( وجغظ  ـما ونلذ الؿُاعة ٢ـغب الـول ٧اهذ  ..ل ألازىانم٩ان اؾخى٢ٟها )ؤقٝغ

( ؤمام ال ب  ،مسـؼن ـالؿاٖت ج٣ترب مً الؿابٗت خحن و٢ـ٠ )مغوان وؤقـٝغ واهخٓغا ٢ٍغ

خذ باب مسؼن  ،ي ال٣ضومـهىص ٞـمسؼن والٗما٫ الُـالؿاٖت ختى بضؤ ؤصخاب ال ٞو

ؼ ٢ُٗـت  ( ٢ض ظه  ( وزلٟه )مغوان(.. و٧ان )ؤقٝغ ؾبؿذ بألالىمىُىم وصزل )ؤقٝغ

هغ بِىـول ،سؼن ـمـى جهاًت الـالؾخضعاط )مىقُه( بل ؛م٨ؿىع  ا خه الغظالن  هما اؾخل  ـم 

اث قٗبىا ،زىاظغهما ٤ زىاظغهما جغا٢هذ ٧ل ط٦ٍغ اث الخٗـ والك٣اء  ..وم٘ بٍغ ط٦ٍغ

٣خلىن .. "ُٖىن ٢اعةالخ٣ى١ وال٣خل والنهبواللجىء واٚخهاب  ًه ألا٢ص ى   و  ،" خُض الٗما٫ 

 .ي ظؿض )مىقُه(ـالسىجغ ٞ خُض الغا٦ٗىن الؿاظضون ًظبدىن.. لِؿخ٣غ  

ها ـ. لخُل )الؿ٨غجحرة( مً م٨خب.ؤؾلم ٞيها الغوح يوم٘ اهُال١ نغزت )مىقُه( الت

 ـوحكاهض ال
 
با ىُل٣ا زلٟها.وحٛل٤ الباب وجهجم ٖلى الخلُٟىن  ،مىٓغ الظي مؤلها ٖع  ؛.. ٍو

ًه  ،هاـي بُىـالسىاظغ ٞ لدؿخ٣ـغ   ٣خلً ٞوجتراءي ؤمامهما نىع ؤمهاجىا  ًه ي ـ٣ظٞـً بإخكائهً 

 .ج٨ؿغ ٖٓامهً.. والهغاوة الغابُيُت ي ٦ٟغ ٢اؾم وصًغ ًاؾحنـ. ٞ.ؾاخاث ألا٢ص ى

ال  ل ٖو خُض ٖاظله  ،ى ٢ـضعهـمجاوع بلـمهى٘ الـجاء الٗامل مً الٞ ،الهغار والٍٗى

( بشالر َٗىاث ٞ ٨مل )مغوان( مٗه مكىاع الظبذ ،ي نضعهـ)ؤقٝغ ي بخضي ـٞو ،ٍو

( بجغح بالـٜ الضماء جمؤل ال (ـم٩ان.. ؤخًغ الـالُٗىاث جهاب ًـض )ؤقـٝغ  ..ماء ًا )ؤقٝغ

ض مً الهُضـَهـغ ألاعى مً هجؿها ختى ًإحي ال ــت ؤلؼمذ بال ،مٍؼ سغوط ول٨ً الُض الىاٞػ

ها ًٖ ٖملُت ـُخمؿاولخماؽ حٗلً ٗهما "ؤخًغاها م يبٗض ؤن زُذ ٖلبت الُالء الت

 ."خماؽ -الاهُال٢ت الغابٗت لخغ٦ت  ال٣خل بمىاؾبت

واٞتر٢ا للًغوعة ألامىُت ، ي مى٣ُت "ؤبى ٦بحر"ـى مى٠٢ الؿُاعاث ٞـجه ألازىان بلواج  

 ..لضهُا ٟٞي ظىت الغخمًي الخُاة اـم٘ ألامىُاث ال٣لبُت بالل٣اء بن لم ٨ًً ٞ
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واهُل٣ذ به هدى ٦خلت الاهخٟايت  ،مغؾُضؽـخضي ؾُاعاث البخُض ع٦ب )مغوان( 

 ـملخـال
 
ىهه جم٨  ،ً البُل ال٣ؿامي مً صزى٫ ٚؼة الخبِبتهبت )٢ُإ ٚـؼة( وبدماًت للا ٖو

 بل
 
ُه ـوجىظه ٞىعا ٍئت خُض ؾم٘ زبر الٗملُت الجغ  ،ٖلُه هٓغة الىصإ ألازحرة يل٣ى مجزله ل

  ،ي وكغة ؤزباع الٗاقغة والىه٠ـمً بطاٖت الٗضو ٞ
 
 و٦بـ

 
ل واهُل٤ لهالة الجمٗت غ وهل

ٌ  ـٞ لت والكا٢ت ـ. ٞل٣ض بضؤث عخلت ال.بٗضها ض  ٗه ي )مسجض ٞلؿُحن( خُض لم  مُاعصة الٍُى

لى.ممخٗتـوال ت لخغ٦ت ال بزغ  . ٖو خُض  ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـطل٪ وظهذ يغبت ٢ٍى

 ـ٣ل الاٖخه 
ه
( مً الًٟت الٛغبُت ل٣ُط ي  ،ىعص )ؤقٝغ ومغوان(مئاث َو و٢ض اٖخ٣ل )ؤقٝغ

 .ي السجًـمد٩ىمُت ٖالُت ٞ

غخل )مغوان( بل اثـٍو خُض الغظل الهلب الهبىع ٞـغط ؾالمت الؼاٌٜ  ،ى الظ٦ٍغ

وهى  ،مغهـ٤ )نىاٖت الُىب(ـال الكا١خُض ٖمله  ،ي مى٣ُت الخٟاحـبمضًىت ٚؼة ٞ

 ،ول٨ً طهىه قاعص  هىا٥ ،م1973خاب٘ خل٣اث خغب ؤ٦خىبغ ؾىت ٍو ،مظًإ نٛحرـٌؿخم٘ ل

ضٖى للا ٞ ،مجز٫ وهي حٗاوي م٣ضماث آالم الىي٘ـي الـجغ٦ها ٞ يخُض ػوظخه الت   ي ؾ  ـٍو
ه غ 

ٗاوهه ٞ ؤن ًغػ٢ه بٛالمه ألاو٫ ج٣غ    ي جدمل ؤٖباء الخُاة الكا٢ت.ـبه ُٖىه َو

. ػوظخ٪ .ًدمل بلُه السبر الؿاع ما ٧اص ًيخهي جهاع ٖمل الغظل ختى ظاءه البكحر 

) مل٪( ـخُض ٣ًب٘ اؾم )مغوان بً ٖبض ال ..؟!ولم ال ٩ًىن )مغوان( ،ويٗذ )مغوان 

 .الالم٧٘الىجـم 

ي ـٞو ،مٗظبت )بُض ؤلاوؿان طاجه(ـؤَل بُلىا الجضًض )مغوان الؼاٌٜ( ٖلى صهُاها ال

ً وؤزخحن ،ؤؾغة مخىايٗت ملتزمت ومداٞٓت ماصًت ـاهاث الوخُض ؤلام٩ ،وبحن ؤزٍى

ي مؿاٖضة ـٖلى الُى١ ختى بضؤ ٞ وما ٧اص ٌكب   ،الًُٟٗت.. وكإ )مغوان( ٖلى السكىهت

وبظل٪ خاػ مدبت والضًه لهظه  ،مضعؾتـال ى صوامـبياٞت بل ،ي ٖمله الكا١ـوالـضه ٞ

م ى ظاهـبل ،ى هضوثه والتزامه بالهالةـبياٞت بل ،مب٨غةـالغظىلت ال ب السل٤ الخؿً ال٣ٍى

ىالظي 
 
ظ٦غ ؤن   ،به )مغوان( جدل ًه ى بِخه مك٩لت ؤو ـ٢ض ظلب بل تالُٟل الهاص خُض ال 

 م٘ ؤخض مً ؤبىاء خُه. ٦المُت ةكاص  مه 
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  ،مباع٦تـواهُل٣ذ قغاعة الاهخٟايت ال
 
٧ان )مغوان( ًبلٜ مً الٗمغ ؤعبٗت ٖكغ ٖاما

م طل٪ ٧ان ًخمخ٘ بجؿم ٢ىي عبما بؿبب ٖمله ٞ ،ٞـ٣ــِ  ..ي نىاٖت الُىبـٚع

م هظه الخضازت ٞةن   ٩ٞاهذ ال جسلى ؤي مىاظهت م٘  ،الدجاعة ٧اهذ مٗكى٢خه ٚع

ا مم   ،الظي ًغق٤ الدجاعة ب٩ل ٢ـىة الجغيء تخخال٫ مً وظىص طا٥ الٟتى الهاص٢ـىاث الا 

 .ي الخٟاح(ـي )خـمىخًٟحن ٞـؤزاع بعجاب ال

الهلب بلى مىاظهت والخدضي ٧ان ًخجه طل٪ الكبل ـي الـوإلٞغاٙ َا٢خه ال٩امىت ٞ

مدضصة مً ـي ؤًام اإلاىاظهاث الـزانت ٞ ،)مُضان ٞلؿُحن( للمىاظهت والخهُٗض

 لصسهه الهٛحر.. بياٞت بل ،)خماؽ(
 
 مب٨غا

 
حرجه اختراما ى الخها٢ه ـؤ٦ؿبخه ظغؤجه ٚو

و٦م جمنى ؤن ًغاه م٨خمل  ،ي بىاثه الجضًضـخُض قاع٥ بٟاٖلُت ٞ ،بمسجضه )ألاًب٩ي(

 مً الخمحز.. ٧اهذ ؤظمل اللخٓاث الخـل٧ل طل٪ ؤياٝ ب ..البىاء
 
ضا ي ـى شسهِخه مٍؼ

٩ٞان حهــــىي  ،ُٞما ٖكــــ٤ ٞخاها الاهُـــــال١ ،ها بزىاههـًلخ٣ي ُٞ يًدُاها )مغوان( جل٪ الت

 مًٟلـت.ـقبإ الٟتى لهىاًت الةمى٢٘ بـخُض ٌؿمذ ال ،السالء والبُاعاث

 لخغ٦ت المىخمحن ـي هظه ألازىاء ٧ان )مغوان( ؤنٛغ الـٞ
 
م٣اومت ؤلاؾالمُت ـعؾمُا

  ـ)خماؽ( ٞ
 ُ م طل٪ ٣ٞض اخخل   ،هي خ  بحن  ٚع

 
 مخمحزا

 
 لجغؤجه الٟاث٣ت  ؛٢غهاثهمى٢ٗا

 
هٓغا

ك٣ه للٗمل الجهاصي الخماس ي الظي ًاصًه.. ٞو مؿاولُتـالوجدمله لؤلماهت و  ي بخضي ـٖو

ت )مغوان( ْهغث الىخضاث السانتـالجىالث الٗملُت ل ُ٘ ؤٞغاص ٟٞغ ظم ،مجمٖى

تـال ا ػا٫ السُغ ؤزظ مغوان الـمىاػ٫، ولـى ؤخض الـبل ،مغوان()هم ـومى ،مجمٖى مكخا١ ـم 

ًغب هٟؿه وهى ٣ًى٫    ،؟!ماطا ٞغعثه ـل :لل٣اء للا حٗالى ًب٩ي ٍو
 
َال١ ب٧ان مم٨ىا

)مُضان ٞلؿُحن(  ـيمىاظهاث زانت ٞـال يهظا ٖضا ظغؤجه ف ..ضؾدكه  او  ي  الغنام ٖل

 الظي ٌكهض له بالخإل٤ الٟضاجي.

 بجىاع ؾُاعة الجُبـي بخضي الـٞو
 
 ٠٣ً وخُضا

 
 ،مىاظهاث الخٔ مغوان ظىضًا

 
 
 ٦بحرا

 
 مً زل٠ الجىضي ،ٞدمل حجغا

 
 عوٍضا

 
وهى ًىىي ٢خله بذجغه  ،وج٣ضم عوٍضا

و٢ض  ..غوان(ي هظه ألازىاء ع٦ب الجىضي الجُب واههٝغ مً م٩اهه وجغاظ٘ )مـٞو ،الُٗٓم
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 ٞ ،مىاظهـــــاثـخضي البؤزىاء ي ـٞاٖخ٣ل )مغوان( 
 
ي  سجً ـوم٨ض زماوي ٖكــــغة ًىما

مىا٣ٞت )مغوان( ـهظا ؤلا٢ضام الساع١ ٧ان الضاٞـــــ٘ ألا٦بــــــغ ل ،( بٛـؼة2ي ؤههاع )ـاختراػي ٞ

 ب٣خل ٖضص ٦بحر مً اليهـــــىص
 
( ٌٗغى ا٢تراخا  بل ،خحن ج٣ضم مىه )ؤقٝغ

 
ا٢ا ى ـبل ٧ان ؾب 

 للىاع ال ـ؛ؤلا٢ـــــضام
 
ًـمخإججت ٞـزإعا  .ي ٢لبه الٗامغ بدب للا والَى

بت وهي ٚالُت ض  ي ٢لب ال٨ُان ال به ـٞ غيءوبٗض جىُٟظ الهجىم الج ؤًام  ..مً الًٍغ

الضاثبت مً ظىض الاخخال٫ وزٟاِٞل مالخ٣ت ـوالالضاثمت مُاعصة ـوؤقهغ وؾىىن مً ال

 ًغج٣يختى  ..ال جىام يُٞدٟٔ )مغوان( بُٗىه الت ..ع للا حٗالى ًً٘ بهمخهو٢ـض ،الٓالم

 ٖلى هظه ألاعى الُاهغة
 
 هدى ال.قهُضا

 
مى٣ُت ـ. ٣ٞـض ٚاصع مغوان مضًىت ٚـؼة ٞىعا

ٛغا٢ت( خحن اٞترف ألاعى والخد٠ الؿماءـي ال٣ُإ )الـالىؾُى ٞ . و٧اهذ ٖىاًت للا .مه

ه ٞ ُىه  ،ي ٧ل خحنـجدَى اهٖو  ٞ ،٧ل لخٓت جٖغ
 
ي ـختى ؤن ظىىص الاخخال٫ ٌُٗشىن ٞؿاصا

ت ألاشجاع ال مجاهض صون ؤن ٣ًتربىا مىه.. ـًجلـ بٓلها ال يمجاوعة للصجغة التـمجمٖى

ظهبىن للبدض ٖىه ٞ الخ٤  ،همـمجز٫ ًىٓغ بلُـُٞما هى ٣ًب٘ زل٠ ال ،ي مجز٫ ؤزىالهـٍو ٍو

ت مً عاق٣ي الدجاعة ٞ ت ألاشجاع ـالجىىص مجمٖى التي ٌِٗل وؾُها وال  ي مجمٖى

 .ًلخٟخىن بلُه

 الظًًمجاهضًً ـٝ )مغوان( ٖلى بٌٗ بزىاهه الي ؤزىاء هظه الخُاة الخاٞلت حٗغ  ـٞو

ولم ج٨ً ٢ض بضؤث  ،ي جل٪ الٟترةـي الٗمل الٗؿ٨غي الظي ٧اهىا ًاصوهه ٞـالخد٤ بهم ٞ

ٗت اٞخخدها مُاعصة لضي )٦خاثب ال٣ؿام( مضعؾت واؾـ. ٞال.مُاعصة بك٩ل واؾ٘ـخُاة ال

 .)مغوان( الكهُض

ٞكاع٥  ،ها ًغج٨ؼ ٖلى الخُهحر مً الٗمالء وؤطهاب الاخخال٫ـالٗمل خُى ل  و٧ان ظه 

ى جىُٟظ هجماث يض ٢ــىاث ـبياٞت بل ،مجا٫ـي هظا الـم٣ضام بٟاٖلُت واؾٗت ٞـبُلىا ال

ىُه ش  ،الاخخال٫ ومؿخَى  ،م1/1/1992وؤبغػها ٢خل )الخازام صوعون( ٢غب صًغ البلر بخاٍع

ش   .م20/5/1992و٢خــل )صًُٟض ٧ىهحن( ٢غب بِذ الهُا بخاٍع
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خُض  ،مًا٣ًاث هاثلت ألهلهبمغخلت الخغظت ـ٧ان )مغوان( ًضٞ٘ زمً هظه ال

 ٣ل خىالي زمؿت ٖكغ ٖخه ا
 
٦ما صاهم الجِل مجزله ؤ٦ثر مً مئت  ،مً ؤبىاء ٖاثلخهٞغصا

 ٞإنبذ ٧ل   ،ي ٢لب ًاٞاـٞ يءلهجىم الجغ مجز٫ ؤهله بٗض اـهظا ٖضا بٚال١ الاخخال٫ ل ..مغة

 .ي م٩اههـٞ ٧ل   ،مً )مغوان( وؤهل بِخه بال مإوي 

 ٖلى الخدضي ختى الكهاصة ٞى١ ؤعيه الُاهغة
 
ٌ  ،و)مغوان( ًبضو ؤ٦ثر جهمُما ٞحٞر

ي الخ٨ٟحر الجاص ـي ؤزىاء طل٪ ٧ان )مغوان( ٌٛغ١ ٞـٞو ،تبةنغاع السغوط مً ؤعيه الخىىه

 ٚحر مضبغ ،ي ٢لب ال٨ُانـاؾدكهاصي ٞبدىُٟظ هجىم 
 
. ًٍغض .خُض ًٍغض ل٣اء للا حٗالى م٣بال

 ـل٣اء للا و٢ض ؤٚاّ الٗضو وها٫ مى
 
 بن   ،هم م٣خال

 
هظه السىاَغ الاؾدكهاصًت الغاجٗت لم  بال

 .)مغوان( اعص مشلمُـجترظم ٖلى ؤعى الىا٢٘ لهٗىبت الخغ٦ت زانت ل

خُض ال٨بذ والايُهاص والكٗىع  ،ي ٢ُإ ٚؼةـت ٧ٞاهذ اللُالي وألاًام حؿحر مخشا٢ل

 ُٗم ولىن بول٨ً الخُاة ٖىض مغوان ٧اهذ حؿحر  ،بالٓلم ًجٗل ٣ٖاعب الؼمً مخى٢ٟت

خُض ٌكٗغ  ،ممخ٘ـالخدضي ؤلاؾالمي ال٣ؿامي جهبٜ الخُاة بلىن الهغإ الب ممؼوط

  ،)مغوان( ب٩ل ٦ُاهه بإهه ٣ًاجل مً ؤظل الخ٤
 
 لظًظا

 
، وهظا ظٗل لخُاة )مغوان( َٗما

م٘ بزىاهه الظًً الخد٣ىا بغ٦ب ومضهه ٢ُإ ٚؼة  ٩ان قهُضها ًدى٣ل بحن مسُماثٞ

 ..٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام()لــ مُاعصة ألاو٫ ـو٧ان ٞىط ال ،ً بٗضهمُاعصة م  ـال

ت )مغوان( ب٣ُاصة )ًاؾغ الخؿىاث( بل الخدغ٥  ألن   ،ى مضًىت ٚـؼةـخُض اهخ٣لذ مجمٖى

 ـُٞ
 
 وؤ٦ثر ؤمىا

 
٘ بحن ـٗض ًٖ الخىاظؼ الخُض البه  ،ها ؤوؾ٘ مجاال مخ٨غعة والاجها٫ الؿَغ

 مخىازغة.ـالخ٣اَٗاث ال

ـــــم ٧ل طل٪ ٌكٗــــــغ )مغوان( ب٣غب الل٣ــــاء ٞ ي ْل طي الجال٫ وؤلا٦ــــــغام.. لظل٪ ـٚع

 
 
 " :٧ان ًىص ي ؤهله صوما

ه
.. وجىػٕ .٣ًام الٗؼاء ؤ٦ثر مً زالزــــــت ؤًامكهـــــضث ٞال بطا اؾد

: "."والكغاب الُُب وب٢امت ٖغؽ خ٣ُ٣ي الخلىي 
 
 ٢اثال

 
لى ؾمٗذ زبر . وصاٖب والضه ًىما

. ٣ٞا٫ .""بها هلل وبها بلُه عاظٗىن  :. ٞإظاب والضه الهابغ ؤ٢ى٫ ."؟!اؾدكهاصي ماطا جٟٗل

  ي  جدؼن ٖل ـــــ٪ ًا والضي ال . ؤونُ.َمئن  ؤآلان " :)مغوان(
 
. و٧ان )مغوان( ال ًل٣ى ."٦شحرا



 

 
267 

 

 مً بزىاهه بال ًُلــــــب مىه الضٖاء له بالكهــــــاصة.. ٣ٞض ٧ان ٌٗك٣ها بد٤
 
وللا  ..ؤخضا

 مه 
 
ا عؤي نض٢ه ٞـغػ٢ه بًاها ،ل٘ ٖلى الىىاًاُ  .لـم 

م طل٪ ٧ان الغظ ..(غوانـمـ)مُاعصة لـم الٗام الشاوي لخُاة ال٧1992ان الٗام  ل ٚع

 بدُاة الخدضي والهغإ
 
خُض صاٖبذ وؿماث لُل ماًى الغ٣ُ٢ت ؤهٟاؽ  ،ؾُٗضا

ي وا٢ٗهم الهٗـب.. ُٞما ًخظ٦غون ؤزاهم الكهُض ـمجاهضًً الُاهغة وهم ًدىا٢كىن ٞـال

ي ٢ـضمـه ظغاء ـمهاب بُٗاع هاعي ٞـهم.. عصص )مغوان( الـ)َاع١ صزان( الظي ٧ان باألمـ بِى

لى ـ)ًاؾغ( الُىم ًمط ي ٖلى عخُل )َاع١( بل. ؤظاب .عنانت نضعث زُإ ٤ُ ألٖا ى الٞغ

ض ًٖ قهغ وهه٠ هم.. وجمنى ٧ل ـمجاهضون ٖلى ؤهه مدّٓى ؤ٦ثر مىـوؤظم٘ ال ..ما ًٍؼ

ت مً ال ،هم الكهاصةـواخض مى مجاهضًً جدمل ٢ُٗتي ؾالح مً هٕى ـوزغظذ مجمٖى

ألابغاع الشالزت )ًاؾغ  ي. ُٞما ب٣.هـىصـجداو٫ بها انُُاص ؤخـــض الُ (٧اع٫ ٚىؾخاٝ)

 ..٣ِٞ ت( وبدىػتهم مؿضؽ و٢ىبلت ًضٍوالؼاٌٜ الخؿىاث ومدمض ٢ىضًل ومغوان

لُىا ؤلاؾــغإ ٞ ،مى٢٘ـي هظا الـل٣ض َا٫ م٣امىا ٞ ،همـوتهامؿىا ُٞما بِى ي البدض ًٖ ـٖو

ش٣ـل ٖلى ؤصخــاب ال ،مى٢٘ بضًل
ه
 جغا٢ب ي.. وختى هإمً زٟاِٞـل الٓالم التمجز٫ ـختى ال ه

 بلـجدغ٧اث ال
 
ت مجاوعةـمجاهضًً.. واهخ٣لىا ظمُٗا ا نالة ٢ُام هلل حٗالى.. و  خُض ؤص   ،ى ٚٞغ

خلى مً آًاجه الُٗغة ما ًترو  ـهم بلـلجإ ٧ل واخض مى ٖىاء  ح بهى ٢غآهه ًمؿ٨ه بُمُىه ٍو

ِٗل مٗه ٞ  ي ظىت الغخمً.ـًىمه َو

د٨م خل٣اث ي ـٞ
ه
 ،جز٫ ـمـالخهاع خى٫ الؤزىاء طل٪ ٧اهذ ٢ىاث الٗضو الههُىوي ج

م ي٠ٗ  ،مجاهضون لظل٪ ٞاؾخٗضواـه الوجيب   وؤزظوا ألاهبت ال٩املت للمىاظهت ٚع

 
ه

  ؤلام٩اهاث وش
 ـواخــض  مى وؤزظ ٧ل   ،هاخ 

 
ُٞما جدغ٦ذ ٢ىاث الاخخال٫ ؤؾٟل  ،هم مى٢ٗا

٫ مجز ـهىصي ج٣خدم الـ٢ىبلت )ًاؾغ( جؼلؼ٫ ظمٗهم.. وجدغ٦ذ ٢ـىي الخ٣ض الُ ي مجز٫ لتهى ـال

لى الضعط ًلخ٣ي )مغوان( بمؿضؾه م٘ يابِ خغؽ خضوص بغجبت  ،ألاهداء ظمُ٘مً  ٖو

ٟٙغ )مغوان( عناناجه ٞ  ـ)٧ىلىهُل( ٍو
 
ٗا ذ بطاٖت  ،ي نضع الًابِ لُسغ نَغ و٢ض اٖتٞر

غج٣ي ،الٗضو بظل٪ لخد٤ مغوان بغ٦ب السالضًً ،الٗمال٣ت الشالزت قهضاء ٍو وجخد٤٣  ،ٍو
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 لِؿ٣ِ ٞضاجي ال٣ؿام ألاو٫  ..هام ًدلم بها واؾد٣ُٔ ًظ٦غها يؤٚلى ؤماهُه الت
 
 مًغظا

ىه  ،ًغوي ؤعى الهبرة الُُب ؤهلها ،بضمه الُاهـغ  مً بلضه ومَى
 
والتي جمشل ظؼءا

 ألانلي ٚؼة هاقم الٟضاء.

  ،ي مٗغ٦ت ٚحر مخ٩اٞئتـو٢ض ٦ٓم الٗضو ُٚٓه مً هظه الىدُجت ٞ
 
ٞسؿغ ٧ىلىهُال

 مً الجغحى مً زال
 
ضصا  ٖو

 
مً ؤظل طل٪ بضؤ الٗضو ٌُٗض  ،زت ال ًمل٩ىن مً الٗخاص قِئا

٢ه٠  ؾُاؾت  ىـلظل٪ لجإ بٗضها بل ،الٗٓماءي ٦ُُٟت مىاظهت ؤمشا٫ ؤولئ٪ ـخؿاباجه ٞ

ش ختى ًإمً الـال  .مىاظهت م٘ عظا٫ ال٣ُٗضةـمىاػ٫ بالهىاٍع

هم مىٟــــــظ ؤعوٕ الٗملُاث ـمى ،جىا٢لــــذ ألازباع هبــإ اؾدكهاص زالزــــــــت مً ؤبىاء ال٣ؿــــام

  ٟ ي ـهىص ٞـً تًٖ ٢خــــــل زالز مؿاو٫وؤٖلىـــــىا ؤهه  ،هـــــىص بم٣خلـــــهـى الُ)مغوان الؼاٌٜ( الظي حك

 ًاٞـا ٢بل ٖام وهه٠.

م   و٢ـظٝ ؤبىاء ؤلاؾالم خمم  ،هبذ بالىاع والشىعةـٞالخ ،الًٛب الٗاعم قىإع ال٣ُإ ٖو

 ٖلى ؤعواح  ،باججاه صوعٍاث الٗضو وآلُاجههم الجاٝع ـًٚب
 
ولبؿذ قىإع ال٣ُإ الؿـىاص خضاصا

م   ،الكهضاء ألاٞظاط مغوان( زبر )والض ما ؾم٘ ـول ،مىا٢٘ــمىاظهاث الٗاعمت ٧ل الـذ الٖو

. .وألاهل ًظ٦غون )مغوان( بضهكت ،: الخمض هلل الظي ؤُٖى وهى الظي ؤزظاؾدكهاص ولضه ٢ا٫

 هظا هى 
 
  ًه  ،لم ٨ًً ٢ـض ججاوػ الشامىت ٖكغة مً ٖمغه ،؟!الىصٌ٘ ت)مغوان( الهاصهل خ٣ا

 
٤ ُل

.. ُٞما ًغصص ؤخض الجحران وهى ًب٩ي
 
و٢ض ب٩ى ٖلُه الصجغ والدجغ  ،٠ُ٦ ال ؤب٩ي :الضهُا زالزا

بأزغ مً  ًلخ٣ي قاب   ٞما ٩ًاص ،ه )مغوان(م  مسجض الظي ٧ان ًاه ـهغ الـاقخه  ول٣ض ؟!،والؿماء

 .؟ؤهذ مً مسجض )مغوان( :ب٩ي( ختى ًباصعه ألاو٫ مسجض )ألاً

لىي الٟغصوؽ ـٞ ،ى خُض م٣غه الضاثمـٚاصع )مغوان( صهُاها بل م٘ ألاهبُاء  ألٖا

ي عخاب الىظىص بٗض ؤن ط٦غ ـلُٗلى ٞ ،بةطن للا حٗالى والهالخحن والهض٣ًحن والكهضاء

 للثري الظي  ،ي ٖمله ٞظ٦غه حٗالىـللا ٞ
 
اقذ ط٦غاه  اخخًًٞهىِئا الجؿض الُاهغ ٖو

 .. ٞىا٫ الكهاصة.مٟغوى ب٩ل ٢ىةـألهه زاى الخدضي ال ؛زالضة
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 الؿّٗس ظنطٖا أمحـس عبس املطمب الؿٕضظ٘ )أبٕ حيٗـٜ(

ًه   غدي ؾه بضؤ اللُل 
 
٣ترب  ،هضول ٍو

هٓام مى٘ الخجى٫ اللُلي مً 

. ؤهٟاؽ َاهغة مجاهضة .الخلى٫ 

مُاصًً  مسخل٠ي ـجغ٦ذ بهماتها ٞ

٧اهذ حِٗل  ،م٣اومتـالجهاص وال

وعخُل بُٗض  ،لخٓاث ج٨ٟحر ٖم٤ُ

ًٖ وا٢٘ مليء بالخىا٢ٌ والجبن 

 والسىع.

ً  يـ٧ان ٞ هظا الُىم الٗكٍغ

ل  ٢ض ؤجم  ،م1993لٗام مً ؤبٍغ

م٣اومت والٟضاثُت( ؤعبٗحن ـ)ؤؾض ال

 
 
ي ـًُاعص ؤٖضاء للا جباع٥ وحٗالى ٞ ،ًىما

 ًى٢ٓهم مً ؤخالمهم ال ،مُاصًًـال٧ل 
 
مٗؿىلت بالؿُُغة ٖلى ٞلؿُحن ـًسغط لهم ٧ابىؾا

ؤؾض في ما هىا٥ ٖغ١ ًيبٌ ـال لً ٩ًىن هظا َال ،ها ل٣مت ؾاجٛتـها واؾخالبـوقٗب

 .مجاهضًًـم٣اومت وبزىاهه الـال

 هظا ألاؾض الههىع 
 
حن جترنض ٦شحرا ي ؤخالمهم ختى ـ٧ي ًغجاح حهىص ٞ ،٧اهذ ألٖا

ؤلٟـي مً ً ُٞه )ؤبى ًديى( ما ٣ًاعب مخ٣ضم الظي جده  ـمى٢٘ الٟضاجي الـى الـ٢ضمذ بل

خُض الخجإ الٟضاجي  ،ي الخٟاح بإ٦ملهـوخانغوا خ ،همـمضججحن بإؾلخخ نهُىويظىضي 

 .ألاقم



 

 
270 

 

وهى ًغ٢ب هظا الخهاع ومئاث الجىىص ًخ٣اَغون هدى  ،جلٟذ )ؤبى ًدُــــى( خىله

سكـــــىن الخ٣ـــــضم ت ،ًغ٢ب ٧ل طل٪ ،زىض٢ه ٍو ٞما ًمل٪ ؾىي  ،وهى ًبدؿــــــم بسسٍغ

 .مىاظهتـول٨ىه ٣ًغع ال ،مؿضؾه الصسص ي ٣ِٞ

ي ؤخض البُىث بإعبٗــــــت مً مُاعصي ن٣ىع ـى آزغ ختى الخ٣ـى ٞـ٣ُٟٞــــؼ مً بِذ بل

واخخًً الٟاعؽ  ،هم مىدـــه الؿالح السام بهمـَلب مى ،عوا حؿلُم ؤهٟؿهمٞخذ ٢غ  

ٖكغة ؾاٖت ٘ مغث ؾبمٗغ٦ت التي اؾخـوبضؤث ال ،قاث ٦القى٩ٝى ومؿضؾـــــهعقا تزالز

ت والـؤزغط )ؤبى ًديى( ٧ل ما ٞخُض  ،٧املت مىاظهـــــت التي ـي ظٗبخه مً ٞىىن الٗؿ٨ٍغ

وزغط  ،قغبها مىظ لخٓاث ؤلاقغا١ ألاولى لخُاجه الخاٞلت بالجهاص والٟضاثُت والخطخُـــت

 ـمً هظه ال
 
وخ٤٣ ؤمىِخه  ،٣ٞض ها٫ ٞــــىػه ألازحر ،مً ٧ل مٗاع٦ه الؿاب٣ت مٗغ٦ت ؤ٦ثر ٞىػا

ً والكٗب ؼ بٗض ؤن ها٫ مً ؤٖضاء للا والَى  .الٛالُت باؾدكهاصه الٍٗؼ

 عظله 
 
ٗا ى زالزت يباٍ ـبياٞت بل ،مضٖى )ؤبى ٖضهان(ـمسابغاث الـال ٣ٞض ؾ٣ِ نَغ

ً ٦ما اٖتٝر بظل٪ يابِ ٖؿ٨ــــغي ػاع )حي الخٟاح( بٗض  والخ٣ى مسخاع  ،مٗغ٦تـالآزٍغ

ي الخٟاح ب٩امله ال ـن خب٣ٞا٫: " ،الههُىويمى٣ُت الظي ق٩ا له بكاٖت ال٣ه٠ ـال

ً  ."ٌٗىى زؿاعجىا ب٣ٟضان )ؤبي ٖضهــــــان( وزالزـــــت يبــاٍ آزٍغ

ٞالُاثغاث  ،ي )مٗغ٦ت الخٟاح( ؤقبه باألؾُىعة التي ًهٗب جهىعهاـبن ما خضر ٞ

سها هدى  اع ومؿضؾه ـالبُىث التي ًدى٣ل بِىج٣ظٝ خمم نىاٍع ها )ؤبى ًديى( بغقاقه الهض 

  ،مٗغ٦تـًسىى هظه ال
 
 مؿخمُخا

 
ضاٞ٘ صٞاٖا ٣خلـُٞجغح مى ،ٍو جل٪ ٦غامت ُٖٓمت  ،هم ٍو

ي الخٟاح ب٣ُذ قاهضة ٖلى بكاٖت اخخال٫ ال٣غن ـُٞما بُىث خ ،ًىالها )ؤبى ًديى(

ً  خُض هض   ،الٗكٍغ
 
 ٢هٟا

 
ً مجزال ش مذ ما ٣ًغب ٖكٍغ و٢ض ؤناب ؤخضها  ،بالهىاٍع

لم ٨ًً لُىالها بال ؤولئ٪ الغظا٫  ،ي لخٓت ؤؾُىعٍت زالضةـالجؿض الُاهغ لِكُغه ٞ

 .الظًً نض٢ىا ما ٖاهضوا للا ٖلُه

ٞ 
 
ًجهؼ ؤهله لهظا الغخُل  ،ي اؾدبا١ هدى لخٓت السلىصـ٣ٞض ٧ان ؤبى ًديى صوما

م، ُٞال  ،بلُ٪ هبإ اؾدكهـــاصي اؾخُٗني باهللبطا جىامى  :ما عصص ٖلى مؿمــ٘ ػوظهـال٨ٍغ
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 ٢ىله للا حٗالى: 
 
 }مغصصا

 
  اؽه الى   ب  ؿ  خ  ؤ

 
 ًه  ن  ؤ

 
 ر  ت

ه
٧ 

 
 ٣ه ً   ن  ىا ؤ

ه
  م  هه ا و  ى  ىا آم  ىل

 
ًه ال  ىه خ  ٟ   

 {ىن 

 .[2]الٗى٨بىث:

 ًغصص 
 
 "بزىاهه: ٖلى وصاثما

 
لخُتي مسًبت  ،اؾإلىا للا جباع٥ وحٗالى ؤن جغووي قهُضا

 ، "بالضماء
 

ه ٖلى الضٖاء له ؤن ًىا٫ الكهاصة و٦م خض  .بزىاهه ومٗاٞع

تزاػٞها هي الكهاصة جؼخ٠ هدى٥ وجخل٣اها ب٩ل الٟسغ  وها هي لخُخ٪  ،والٖا

 ٖلى ٞضاثُت )ؤؾض ال
 
 خُا

 
 ٖلى ؤن  ،م٣اومت(ـالُاهغة مسًبت بالضماء قاهضا

 
 باعػا

 
ومٗلما

ً ال٣ىي ال جد٨مها مٗاصالث ماصًت وخؿب ي ـبعاصة خغة ٞ وبهما ؤؾاؽ طل٪ ،مىاٍػ

اؾدكهاص زبر ٞلم ٨ًً  ،مىاظهت والخدضيـي الـزالم ه٣ي هلل جباع٥ وحٗالى ٞبو  ،ال٣خا٫

 
 
 ٖاصًا

 
ٌه ـٞهى عظل ال ،)ؤبى ًديى( زبرا  مغخلت الظي ال 

 
  ٤  ك

ه
  د  ٢ض ٧ان ب   ،باع  له ٚ

ؤؾُىعة  ٤ 

لظل٪ ما هاصن ؤو  ،ها وهى مدؿًـل٣ض اقـــتري آلازـــــغة وؾعى لها ؾُٗ ،ًٞ الُٗـــــاءٞـي 

 .ظبن ؤو جغاظ٘

ل ـٖلى الضهُا ٞ ؤَل   ًىم   ً مً ؤبٍغ ي ـي خـٞ م1960لٗام ي الشامً والٗكٍغ

ؼ و ببَاللخه ٧اهذ  ،الصجاُٖت لم ٨ًً لُٗٝغ  ،مً جل٪ اللخٓت ،باءبَاللت قمىر ٖو

 ـالؿ٩ىن وال٣ٗىص بل
 
ت والُٗاء ،ى ٢لب )ؤبي ًديى( ؾبُال  ،٧ان ٦خلت مً اليكاٍ والخٍُى

 
 
م َٟىلخه خب  ؤ  ٞـٞالخجإ بل ،السلىة ٚع

 
 مخإمال

 
اعجاح  ،ي آالء للا ووٗمهـى ألاخغاف هاْغا

 للسًغة وألاشجاع ٖضا ًٖ ولٗه بالىعوص زانت هباث الؼهب٤
 
 .٦شحرا

ي ٧ل مغة ٧ان ـول٨ً ٞ ،ؤخمض( مً هظه السلىة ويغبه لظل٪)الخاط ٦م مغة مىٗه 

٣ظٝ ُٞ ،٧ان ٌٛظي عوخه ،)ؤبى ًديى( ٌٗاوص و٢ض  ،ي صهُاهمـها خالوة ال ًخظو٢ها ٞـٍو

 .ي َٟىلخه جل٪ الجغؤة وال٣ىة والصجاٖت والبإؽـا٦دؿب )ؤبى ًديى( ٞ

مباقغ في جى٠٢ صعاؾت ـوعبما ٧اهذ هظه الصسهُت بخل٪ السهاثو هي الؿبب ال

 ٞ ،الابخضاثُتمغخلت ـ)ؤبي ًديى( ختى جهاًت ال
 
)ؤبى ي ؤن ًدخلمظ ـول٨ً طل٪ لم ٨ًً ٖاث٣ا

ت الضعوبـي مضعؾت الخُاة الـًديى( ٞ ٣ه هدى ال ،مخىٖى ي ـوبٕغ ٞ ،مسخلٟتـمهً الـٞك٤ ٍَغ
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ىىجها ـــــي سجـــً الاخخال٫ ؤ٦مــــل حٗلُمه ٞإج٣ــــً ٞىـــىن ال٨خابـــت وال٣غاءة ، الخجاعة ٞو ٞو

ضاص وؤلال٣ـــاء  .وؤلٖا

 بلى الـهظه الصسهُت ال
 
٤ الخضرمباصعة واجسـم٣ضامت صٞٗذ صوما  ،اط ال٣غاع ٞو

مىاظهت والخدغ٥ بك٩ل ـٖلى ال ة٢اصع ة مخمحز  ٢ُاصةي زىاًا هظه الصسهُت ـٞيكإث ٞ

  
 
 .مُضاوي ٞظ

 للبىض٢ُت
 
 زل٠ عناناث الجهاص  ،٧ان )ؤبى ًديى( َىا٫ خُاجه ٖاق٣ا

 
مخمترؾا

  .همـ٧ي ًلخد٤ بغ٦ب ؛٧ان ًبدض لُله وجهاعه ًٖ الشىعة والشىاع ،والاؾدكهاص

٨غ زالوا ـم  ول ٣ٞض الخد٤ بهٟىٝ  ،٧ان )ؤبى ًديى( ناخب ٣ُٖضة بؾالمُت ٞو

وخُشما  ،و٧ان ًغي ؤن الجهاص ٞغى ٖحن ،ي )خغ٦ت الجهاص ؤلاؾالمي(ـمجاهضًً ٞـال

ت ـٞلً ًترصص ٞ ،ؾىدذ الٟغنت للٗمل الٗؿ٨غي  ي ا٢خىانها. وبزغ اهخماثه للسالًا الٗؿ٨ٍغ

مد٩ىمُت بلٛذ ؾب٘ ؾىىاث، و٧ان طل٪ ٣ل ل٣ُط ي ٣ٞض اٖخه  ،لخغ٦ت الجهاص ؤلاؾالمي

و٧اهذ زاللها ٢ض حك٩لذ خغ٦ت اإلا٣اومت  ،ماظضةـالٟلؿُُيُت ال الاهخٟايت٢بُل 

مغ٦ؼي ـي صازل ٚٝغ ؾغاًا ٚؼة الـٞو ،ؤلاؾالمُت )خماؽ( وؤوصٕ ؤبىائها في السجىن 

م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( والخد٤ بهٟٝى )ظماٖت ؤلازىان ـالخد٤ بهٟٝى خغ٦ت ال

 .مؿلمحن(ـال

وبىاء مخ٩امل مخحن ٖلى ؤؾاؽ  ،ى جىخُض الجهىصـي ٧ل طل٪ بلـ٧ان )ؤبى ًديى( ًغهى ٞ

ازخالٝ بحن وظهاث هٓغ  ي ٧ل طل٪ ؤي  ـولم ٨ًً ًغي ٞ ،مً ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت الهاُٞت

 الههُىهُتي وظه الُٛغؾت ـول٨ً همه ألاو٫ الجهاص وبقغإ البىض٢ُت ٞ ،الٗمل ؤلاؾالمي

ً آلاباء وألاظضاصجبذ التي ح   خه ألانلُت ـ٨ٞم خاو٫ الغخُل بل .ٖىه َو ى )ػعهى٢ا( ٢ٍغ

 ـعخل بلُ ،الخابٗت ل٣ًاء الغملت
 
 .٧ي ٠٣ً ٖلى ؤبىابها وجاللها وهًابها ومغوظها ؛ها ػاثغا

ة ع  و٦م عخل مً زل٠ ال٣ًبان ببهغه الىاٞظ هدى ال٣ضؽ )مضًىت الؿالم( وصه 

ً ال   ،مؿلىبـالَى
ه
 بلغي هل ؤعخل ج

 
 ،؟!٧ل ًىمبلُه ى عخابه الُاهغ ٦ما ُٖىهىا جغخل ـًىما
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ه
٦م ؤٖك٤ ؤن  ،ى )ألا٢ص ى(ـ٦م ؤٖك٤ الغخُل بل . آه  .ئ؟!ه الضافني خًىه غي هل ًًم  ج

احي ألازحر    هوؤن ًسًب صمي ؾاخه  ،ًًم )ألا٢ص ى( ٞع
 ُ  .مباع٥ـال به الُ

ب٣ى ٚغؽ  ،ا٦غةي الظـمدىت ٞـ٧اهذ اللُالي جظوب وألاًام جىههغ لخُٛب ؤًام ال ٍو

٣ىي ٖلى الا٢خإل كخض ٍو  .ؤلاًمان والجهاص ًىمى َو

مجاهض الٗمال١ ـباصع ال ،ي( باإلٞغاط ًٖ )ؤبي ًديى(ـي ٚمغة ٞغخت )آ٫ الكىعبجـٞو

  ـبل
ًٖ )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( الجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت  ى البدض الجاص 

ت لل٨خاثب ٢ض  ي الى٢ذ طاجهـٞو ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـال ٧اهذ ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ

ت للمجاهض ال م٣ضام الظي ال ـجدغ٦ذ بسُىاث ظاصة لالؾخٟاصة مً السبراث الٗؿ٨ٍغ

 
 

ك   ٤  ٌه
ه
 .باع  له ٚ

 ًمل٪ ٧ل م٣ىماث الغظل الٗؿ٨غي 
 
 مى٢ٗه  ،٣ٞض ٧ان )ؤبى ًديى( خ٣ا

 
ٞاخخل ٞىعا

( ٞٞٛضا مً لخٓخه ألاولى  ،مىاظهت ألاماميـي زىض١ الـمخ٣ضم ٞـال
 
ظماٖت ي )ـ)ع٢ُبا

 .(مؿلمحنـؤلازىان ال

ها مً ؤظل مىاظهت ٢ىي الٓلم ـلم ٨ًً )ؤبى ًديى( ًغي طل٪ بال مغخلت البض مى

ي ـو٧اهذ ٣ُٖضة ٢ض عسسذ ٞ ،مخىاميـوالٓالم التي جد٨م خهاعها لسى٤ نىث ؤلاؾالم ال

  م ٖىه جغاظ٘ وظبن وزىع وجسوؤن الى٩ى  ،٧ل ٢ُغة صم ؤن الجهاص ج٩ل٠ُ عباوي
ًٖ  ل 

 
 
 ،هظا ٖضا ًٖ الخ٩لُـــــ٠ الظاحي ،٧الخسلي ًٖ الهالة ،ع٦ً مً ؤع٧ان ؤلاؾالم جماما

٘ الغاًــــت و ـٞالجهاص ٞ  .ػها١ الباَلبخ٣ا١ الخ٤ و بي ؾـــــبُل للا ؾبُل لٞغ

مً  ض  به  وال ،بل هى ج٩ل٠ُ ظماعي ،لم ٨ًً )ؤبى ًديى( ًغي ؤن هظا ج٩ل٠ُ ٞغصي

ض مً الهالبت والبإؽ والجهاصـالاؾخٗضاص لسىى ال ٞتراه ًســــــغط بٗض ، مغخلت الخغظت بمٍؼ

ٖ  ـمسجـــــض م٘ الكباب الـها ًىُلـــ٤ مــــً الـنــــالة الٟجـــــغ التي ما اه٣ُ٘ ٖى  ٖلـــى ـض  ـــــمؿلم 
 
وا

ه الُاهـــــغ ظشماهـــــ ع ي و خُض وه ، لكهــــضاء ٖلى الســــِ الكغقيألا٢ضام ختى ًهل م٣بـــــغة ا

 .هىا٥
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وػٍاعة  ،مخحنـمؿلم الـال مبىاء الجؿ ،ي طل٪ ًد٤٣ الٗضًض مً ألاهضاٝـ٩ٞان ٞ

ت ال وعنض ،مىثـاآلزغة والبجظ٦غ التي م٣ابغ ـال والتي  ،مخدغ٦ت والشابختـلؤلهضاٝ الٗؿ٨ٍغ

 .ي ٦شحر مً ألاخُانـٚضث ٖغيت لغناناث ال٣ؿام ٞ

 لُى٣ُ٘ـلم ٨ًً ال
 
ي قى١ ـ٣ٞض ٧ان ٞ ،ًٖ الٛظاء الغوحي مؿخٗض للغخُل صوما

اعة ال ،ى ل٣اء للا جباع٥ وحٗالىـصاثم بل مىحى ومخابٗت الجىاثؼ وػٍاعة ـم٣ابغ وجل٣حن الـٍٞؼ

ي ؤطهان الىاؽ الظًً ـواؾخ٣غ َُٟه ٞ ،ختى ٚؼا ال٣لىب ..مغض ى صًضن )ؤبي ًديى(ـال

ىا طل٪ الٗمال١ ألاقم ٤  ،الضعوبي قتى ـوالبؿمت الغاجٗت ج٣ابل٪ ٞ ،ٖٞغ جغؾم ل٪ ٍَغ

 .زىة والخٗايض والخ٩اج٠الٗىصة مً زال٫ ألا  ىألامل وجمهض زُ

 ل
 
و٢ض عػ٢ه للا جباع٥ وحٗالى  ،ى الؼواطـلجإ )ؤبى ًديى( بل ،مىهج الؿماءـواؾخ٨ماال

 .مباع٥ـي آزغ ؤًام خُاجه ب٣غة ُٖىه )ًدُـى( مً هظا الؼواط الـٞ

 بل
 
 ٖلى جد٤ُ٣ مىاعص مالُت ي ٦ؿب ـى مىهج ؤلاؾالم ٞـواؾدىاصا

 
الغػ١ ٖمل ٞىعا

  ،ألهله
 
مل ؾاث٣ا ي الٗمل لضًً للا ـي خُاجه ٞـواؾخٛل ٧ل لخٓت ٞ .ٞٗمل بالخجاعة ٖو

 إلزىاهه ال ،جباع٥ وحٗالى
 
 لهمـٞؿهغ اللُالي خاعؾا

 
  ،مجاهضًً مىظها

 
 ومىٟظا

 
مسُُا

هدً  ،للا هي التي جدغ٦ىا٢ىة  ن  ب" :ي آطان بزىاههـو٧ان ًغصص ٞ ،لٗملُاث الٗؼ والٟضاء

وال وٗخمض ٖلى ٢ىجىا  ،٦خاثب الغخمً ههى٘ العجاثب بةم٩اهاث مخىايٗت ب٣ىة عب ؤلاعاصة

 
 
 ."بَال٢ا

 ٞـو٧اهذ مغخلت ٖمله الٗؿ٨غي ألازحر ٣ًًُ
 
مجاهضًً ـي مضًىت ٚؼة بحن الـها مخى٣ال

  ،الظًً ؤخبىه
 
 ٞظ

 
 وازخاعجه ٣ٖىلهم و٢لىبهم ٢اثضا

 
 ممحزا

 
  .ا

 
ٟ  ٞسُ ي ـظ ٖضة ؤٖما٫ ِٞ وه

ىف ٠ُُ٢ وظبالُا والكاَخاالصجاُٖت وه ولم ٨ًً )ؤبى  ،والكُش عجلحن ئل ٖىػ ٚو

ٓم  ،ي هٟؿه ؤ٦ثر مً ظىضي م٣اجل ًإبى ٢ُىص الىُاقحنـًديى( ًغي ٞ  بالغؾى٫ ألٖا
 
م٣خضًا

 
 
 ٣ض  ال٣اثض الظي ج

 
 .م ظىىصه صوما
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 مباصعا

 
َال١ الىاع ٖلى الضوعٍاث بى ـع بل٩ٞان ؤو٫ مً باص ،٩ٞان )ؤبى ًديى( ٢اثضا

ي الخسُُِ لٗملُت ـٞ ؤؾهم ا٦م .مدمىلتـي ههب ال٨ماثً للضوعٍاث الـٞ وؤؾهم ،الغاظلت

ىحن ٞـو٦ظل٪ زُت ٢خل ال، ٚىف ٠ُُ٢ ي ٖملُت ـٞ وؤلاؾهام ،خل ٖىػ اي هـمؿخَى

 .مٗؿ٨غ ظبالُا

الـــت مً زال٫ ال٨ك٠ ًٖ زالًا الٗمالء  ؤلاؾهاماثهظا ٖضا ًٖ   ٗ ألامىُت الٟ

وبػالت اللشــــام ًٖ الىخضاث السانت التي  ،همـوالخد٤ُ٣ مٗهم وجىُٟظ خ٨ـــــم للا ُٞ

٧ل طل٪ مً زال٫ ٖمله الضاثــــــب  ..ماعؾذ ؤبك٘ ؤٖما٫ الٗى٠ يض قٗبىا ومجاهضًه

 .ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٦خاثب الكهُض)لــ الخابٗت  ٦ًابِ للىخضة السانت

  ،لالٟاعؽ ٢ض جغظ   ؤن   ٠ البكحره ا هخ  م  ـول
 
  والىجم الٗؿ٨غي الٟظ

 
ي ـغ اؾمه ٢ٞض ؾُ

 الاخخال٫سجىن ي ـٞو ،ي ؾغاصًب الخد٣ُــ٤ـالُلُٗت الاؾدكهاصًت بٗض ؤن خٟـــغ اؾمه ٞ

ى ـا٢ت بلي صخغاء الٛغبت ؤن الغوح الخى  ـمىاصي حهخ٠ ٞـها هى ال .٦ٗلم جطخُت وعمؼ ٞضاء

ها بٗض ؤن ؾُغث )ملخمت الخٟاح( البُىلُت التي ؿخ٣غ  ل٣اء للا جباع٥ وحٗالى ٢ض وظضث مه 

 .مغخلــــــــتـال ًؼا٫ نضاها ًترصص ٞـي ؤطهان ٧ل مً ٖاًــــل جـل٪ ال

 ،خه الخىع الٗحن)ؤبا ًديى( جل٣   ى مؿام٘ ػوظه نضي نىث البكحر ؤن  ـا جىامي بلم  ـول

 
 
٤ُ الخُاة ،٨تمالثـخه الوػٞ و٢ض امتزط هظا الخؼن  ،٢ابلذ طل٪ بالخــــؼن وألالــــــم لٟغا١ ٞع

 للغظا٫ ألاٞظاط ،بٟسغ قضًض واٖتزاػ ٖاعم
 
 عاجٗا

 
خه همىطظا ٦م  ،ٞها هى الغظل الظي ٖٞغ

جظ٦غ ُٞه الىمىطط  ،جمحز بالصجاٖت وؤلا٢ضام وال٣ىة والسساء وال٨غم وألازال١ الٟايلت

 ٦ٞ ،الخي لغظل الخ٤
 
 ٖلى ؤلاؾالمـم ٧ان قضًضا

 
 للجهاص  ،ي الخ٤ ُٚىعا

 
مدبا

 .مجاهضًً والكهضاءـوال

كُغ ظؿضه الُاهغ  ،جسًبذ لخُخه بالضماء ،٦ما ؤعاص ،ها هى ًغخل ًٖ الضهُا َو

ؤما بزىة  ،"ٞني باؾدكهاصهالخمض هلل الظي قغ  للا، ٞما ػاصث ػوظه ًٖ ٢ىلها " ي ؾبُلـٞ

ضـنىث البكحر بالخ ىالالكهُض وؤزىاجه ٞاؾخ٣ب اٍع  ما ؤعاص ٤ لهوجد٣   ،هلُل والخ٨بحر وألٚا
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غج٣ي  ٞ ٍو
 
ً ال ؛ي ؾبُل للاـقهُضا ٧ي  ،مخُٗل للضماء الُاهغة الؼ٦ُتـلحروي زغي الَى

 .ي َا٫ ؤمضهاـجط يء الٗخمت الخ

ىم ؤن جغصص نضي البكحر ٞ ٝغ الخد٤ُ٣ـي ؤ٢بُت سجً ٚؼة الـٍو ؤظهل  ،مغ٦ؼي ٚو

٣اء ال٣ُض بالب٩اء ىا ُٞه خؿً السل٤ والصجاٖت والكهامت ،ٞع وب٣ٟضاهه ٣ٞضوا  ،٣ٞض ٖٞغ

 
 
ؼا  ٍٖؼ

 
 مجاهضا

 
 ج  الُىم سه ص بٌٗ بزىاهه: "وعص   ،ؤزا

 ى 
 
مجاهض ـوو٠٢ ظحران ال، "ا خ٣ا

٤ الهضاًتٚالٗمال١   با٦حن  ،حر مهض٢حن ُٚاب الىجم الظي ؤعقضهم ٍَغ
 
و٢ٟىا ظمُٗا

 .مىططهظا الغظل الى

 
 
 ؤ

 
 عظال

 
اءخب  ل٣ض ٦ـــان )ؤبى ًديى( خ٣ا حن ـوهابه ٧ل ال ،ه ٦ـــل ألاخغاع الكٞغ مىدٞغ

زغ جىاعص الىبإ بوؤ٢ُم  .الؿا٢ُحن

  ء،ؾغاص١ ُٖٓم للٗؼا
 
ه م  ؤ

مً ظماهحر ٢ُإ ٚؼة  آلاالٝ

ؤؾض ـــــــــــــــــ )ي وصإ ؤزحر لـٞ

 .(م٣اومتـال

ي لُلت مٗخمت ـٞو

ال٣اثض الٗؿ٨غي وخؿب ؤوامغ 

 جىظه آ٫ الكهُض ٣ِٞ هدى

ت ٧ي  م٣غ ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ

لى٣ل  ؛ًىُل٣ىا مً هىا٥

ظشمان ولضهم ومىاعاجه الثري 

ي ـٞ، ي لخٓاث الىصإ ألازحرـٞ

 ،جل٪ اللخٓاث ب٩ى ٧ل ش يء

 .الدجغ والصجغ والضواب



 

 
277 

 

اء ٖخمت اللُل الب ذ مٗمىعة ـي ؤهداء الـواهدكغ ٞ ،هُمـوؤياء وهج وظهه الىي  ٍع

 م ٖبحر  مهغا١ جيؿ  ـُٖغة للضم الؼ٧ي ال
ه
هظه اللُلت  غ  ما ؾ   :وحؿاء٫ الجم٘ ،ألاقُاء ل  ها ٧

 نٗض ما ٖلمىا ؤن   ،؟!الىياءة الُٗغة
 
 جغظل وؤن   ،هجما

 
  وؤن   ،ٞاعؾا

ه
 ق

 
 ظضًضا

 
٣ا  ٤  ٍَغ

 .م٣اومتـاٞخخده ؤؾض ال ،للم٣اومت

ر الاخخال٫ بمٗاصالث الهمىص ما صو  ـع٢ض الجؿض الظي َال ،م٣برة الكغ٢ُتـي الـٞو

م ي٠ٗ ؤلام٩اهاث و٢لت الخُلت ي ـوؤٚمٌ ُٖيُه ٞ ،ىـمسجـع٢ض الجؿض ال ،والخدضي ٚع

 .ى ظىاع طي الجال٫ وؤلا٦غام بةطن للاـاؾتراخت ؤبضًت  بل

ذ ُٞه  ،٣ضامــمـي زخام ؤًام الٗؼاء ؤ٢ُم اخخٟا٫ جإبحن ضسم للكهُض الـٞو ٞؼ ٖه

 للكهُض البُل ،م٣اومتـؤلخان الجهاص والٟضاء وال
 
 .وهخٟذ الخىاظغ وصاٖا

لى نضي جل٪ ألاوٛام ؤٞا١ )ًديى( مً ع٢ضجه ٞ غهـٖو ُى  ،ي ؾٍغ وحؿامى وقمش ٚو

ال ٞى١ الجغاح ،ما بحن الؿماء وألاعى غ ألا٢ص ى  ،ٖو وؤ٢ؿم ًمحن البُٗت ختى جدٍغ

لؿُحن اء  لهظا ال٣ؿم ألابضي ؛ض ولضهاوما ػالذ ًض ؤم ًديى تهضه، ٞو  .٧ي ًمط ي ٞو

 م٣اومت وعمؼ الٟضاءـعخم للا ؤؾض ال

  مه ـى عوخه الـوؤل٠ جدُت بل
 
ًـ٣ت ٞدل  ي ؾماء ألا٢ص ى الخٍؼ
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 الؿّٗس عىــــاز وٍػـــــ٘ حمىــــــس ٌضـــاض )أبـٕ وعــاش(

 ،امخؤلث الؿماء بالُٛىم

ـ الجى  وا٦ٟهغ   ب   ٖ ي نباح ـٞو

لٗام الُىم الشامً مً ماًى 

ؼ   ..ي هظا الُىمـٞم، 1993  ٚو
ه
 جمض   ة

خُض ًغخل  ،ًضها لٟهل اله٠ُ

. ول٨ً ما .الجمُ٘ هدى الؿاخل

 ،با٫ الؿماء الُىم جب٩ي بٛؼاعة

. .مكخا٢ت للمُغـوحؿ٣ي ألاعى ال

ي ـحؿاء٫ الجمُ٘ ماطا ًدضر ٞ

 .هظا الُىم؟!

لم ٨ًً ٌٗلم ؤهل ألاعى ؤن 

 وؤن   ،ذالؿماء ٢ض ضج  مالث٨ت 

ٌه ي ٖلُاثه ؤط  ـٞ للا     ن لل٩ىن ؤن 
ر ٗب 

ًٖ خؼهه ٖلى عخُل ٧ى٦بت َاهغة مً 

و٧ان )ؤبى مٗاط( الغظل الظي اؾخٗص ى ٖلى الا٢خإل يمً هظه  ،م٣ضؾتـقهضاء ألاعى ال

ذ بها ٞلؿُحن الكهاصة  .الشلت الُاهغة التي قٞغ

ذ( ٦ٛحرهم مً ؤهل ا ٌؿد٣ُٓىن مً هىمهم ٢بل  ،ل٣ُا٧ٕان ؤهل ٢لٗت الجىىب )ٞع

ى بىابت ٢ُإ ٚـؼة )السجً ال٨بحر( الظي حٛل٣ه ٢ىاث ـ٧ي ًغخلىا بل ؛ؤن حؿد٣ُٔ الُُىع 

 
 
مهاهت ـي اهخٓاع ًىم السالم مً هظه الـهاٞخىن ٞـًخ ،مً ؤظل ٢ىث ُٖالهم ،الاخخال٫ ًىمُا

ال٣ؿام )ٖماص وخؿحن ٧اهذ الشلت الُاهغة مً عظا٫  الى٢ذ طاجهي ـ. ٞو.متـمالـالُىمُت ال

مٛل٤ بإعجا٫ مً ؤؾال٥ قاث٨ت ـًغخلىن هدى الخض الجىىبي ال وؤهىع وخؿــً وبؿام وزالض(
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ي هجغة ـ. ٞ.وزُـــٍى ٦هغباثُت وؤلٛام ؤعيُــت جٟهل بحن ٞلؿُحن ال٣ضاؾـت ومهغ ال٨ىاهت

 .مُاعصًًـىاجُت لهظا الٗضص مً المه ـم٣ٗض والٓغوٝ ألامىُت ٚحر الـظضًضة ؤمالها الىا٢٘ ال

  مه ـ)ٖماص( ًٖ الب٩اء ال ولم ًىٟ٪  
. .. ًتر٥ الغباٍ والجهاص.وهى ًتر٥ ألاعى الخىىن  ،غ 

هوالجمُ٘    حه
ي الهبر ـالظي يغب ؤعوٕ ألامشلت ٞ ،ٕ صسغة ٞلؿُحن الهلبتو  مً ع   تض 

 للهمىص والخهضي )ؤبى مٗاط(و٧ان  ،والجلض
 
 صاثما

 
 .ٖىىاها

م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ـخضار( الخاب٘ لخغ٦ت الُت )ظهاػ ألا مؿاولٞمىظ ؤن جىلى 

خىن بمضًىت ٚـؼةـي خـٞ ي مىاظهت الاخخال٫ ٖبر ؤ٩ٞاعه ـى مكاع٦خه ٞـبياٞت بل ،ي الٍؼ

ت  ،ي ههب ال٨ماثًـالغاجٗت ٞ ؤؾٟغث التي ٧ان ًدٟغ السىاص١ الغملُت للؿُاعاث الٗؿ٨ٍغ

 ال٨شحر مً ؤلاناباث..ي مٗٓمها ًٖ ـٞ

ا اٖخه ـول لُيخ٣ل  ،م1989ي يغبت ماًى ـُخــــــه ًٖ ظهاػ ألاخضار ٞمؿاولهمــــــت ـبخ ٣ــــلم 

خ٣ا٫  ًضع٥ الجمُ٘ ؤن   ،٣ًط ي ٖامحن بالخمام وال٨ما٫ ،بحن ؤ٢بُت الخد٤ُ٣ وؾغاصًب الٖا

 للهبر والجلض
 
لى ؤعى  ،٩ٞاهـــىا ٌؿمىهه )ؤبى صسغ( ،)ٖماص( ٌؿخدــــ٤ ؤن ٨ًـــــىن ٖىىاها ٖو

ت السجان.ثـــــغ باقـــــغ )ؤبى مٗاط( وكاَـــــهالى٣ـــب الشا مخه السجً وال هاٍػ  ،. لم ٨ًؿغ مً ٍٖؼ

 
 
غ ،ي ٞترة اٖخ٣الــــهـالٗمـــــل ألامني ٞ ىخُض جىل وجىُٟظ بغامج الغنض  ،٣ٞـــــام بةٖضاص الخ٣اٍع

 .والخد٤ُ٣ م٘ ٖمالء الاخخال٫

ى ـؤو ًإوي بل ،ي مجزلهـ٧ي ًبِذ ٞ م1990ي الٗام ـولم ًسغط )ؤبى مٗاط( مً السجً ٞ

ًه    ؤهله، ٞما ػاصه السج
 

٤ ال بال مت ٖلى مىانلت الٍُغ ٍؼ  ٖو
 
 وظلضا

 
م٣ضؽ هدى ـنبرا

 زالر مغاث بياُٞت ،مخمحزـمجض.. ٞىانل ُٖاءه الجهاصي الـال
 
ا ض عس   ،لُخم اٖخ٣اله بصاٍع

 .ي الهبر والُٗاء الالمدضوصـزاللها )ؤبى مٗاط( همىطظه الغاج٘ ٞ

خ٣ا٫ الىمىطط ألاوخض الظي ٦ك٠ ًٖ هظه الصسهُت الٟظة ٣ٞض  ،لم ٨ًً الٖا

خىن ٞـة خع  ٧ان ؤبى مٗاط صه  ي الظي ه٣ل ببُىالجه ؤعوٕ ـ. هظا الخ.ي مىاظهت الاخخال٫ـي الٍؼ

 للغنانت ؤلاؾالمُتـ. وهى الخ.مالمذ الٗؼة وال٨غامت
 
ومإوي َالب ، ي الظي ٧ان مهضا
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ؤمشا٫ )ًاؾغ  ،وا بضمائهم ٖلى ؤعيه ؤعوٕ مالخم البُىلتالظًً ؾُغ  الٗٓماءالكهاصة 

ماص ٣ٖل(.  الىمغوَي ٖو

 ـٞو
 
 باعػا

 
ي وكإة ظُل بؾالمي ـٞ ؤؾهمي )مسجض الكاٞعي( ٧ان )ؤبى مٗاط( ٖلما

ىظه  ،مىأٖـي الضعوؽ والـ. ٌكاع٥ ٞ.مخمحز ًىاصي باإلؾالم يغوعة خخمُت للمجخم٘ ٍو

 جدذ خغم ٖلى ؤن ٩ًىن م٘ بز. ٦ما .ظهضه هدى التربُت الٟغصًت
 
 مخ٩امال

 
ىاهه مؿلما

  ًه م  ا  مه ـال» الىبىة السالض: قٗاع 
 
  ي  ى  ال٣

 
 و   ر  ح  ز

 
 ب   ب  خ  ؤ

 
  ً  م   ى للا  ـل

 
ً   ً  م  ا  مه ـال ٩ٞان ؤن ، «٠ُ  ٗ  ال

ايُت للمسجض ٞـٞ ؾهمؤ  ،٦ما٫ ألاظؿامي قتى ؤلٗاب ال٣ىي "ـي حك٨ُل ٞغ١ ٍع

ــــ٤ الجمباػو  ،"والجمبــــاػ ،عاجُهاال٩و  ،الىيكا٧ىو   لٍٟغ
 
اػ مً زال٫  ،بغػ )ٖمــــاص( ٢اثضا ٞو

ي الهىاء، ًاصي ـًهٗض ٞ ،جغاه ٣ًٟــــــؼ وؾِ الىحران ،هظه اللٗبت ببُىالث وؾبا٢اث

 .الدك٨ُالث بمهــــــاعة وبج٣ان

لُىانل  ،م1985ي الٗام ـمؿلمحن( ٞـالخد٤ )ٖماص( بغ٦ب )ظماٖت ؤلازىان ال

 ،ؾالمي الهافي مً زال٫ ٖمل مىٓم ٌكٗغ مٗه باالعجباٍ وجد٤ُ٣ ألاهضاُٖٝاءه ؤلا 

 ،٤ٞ عوح ؤلاؾالم الهاُٞتو   اليلءي جغبُت ـٞ ؿهمٌه ي الُلُٗت ـ٩ٞان )ؤبى مٗاط( ٦ٗاصجه ٞ

ي بىاء بُىث للا ٧ي جدخًً ـٞ ؤؾهم٦ما  ،ٍبني ألاظؿام ٧ي ج٣ىي ٖلى مىاظهت الكضاثضو 

   جؼعٖهم ،ؤبىاء ٞلؿُحن
 ٧ي ج٣ى 

 
غ الؤقخاال  .مإمى٫ ـي الٛغاؽ لُىم الخدٍغ

ولظل٪ ٌٗك٤  ،ومىهج الؿماء ،بُٗٓم الاهخماء لضًً ؤلاؾالمٌكٗغ )ؤبى صسغ(  ٧ان

خىن ـي خـمسجض ؤلامام الكاٞعي( ٞ) وهىا٥ وكإ  ،. الظي صعظذ زُىاجه ألاولى ُٞه.ي الٍؼ

 نلبت
 
خىن(ـ٦م ٧ان ٌٗك٤ )خ ،)ٖماص( صسغة ي الغاب٘ ـٖلى الضهُا ٞ خُض ؤَل   ،ي الٍؼ

ــً  م،1966لٗام ٖكغ مً ًىهُى  م خىِىه ال٨بحر ؤن ًلخد٠ ؤعى )بِذ صعاؽ( مَى ٚع

 .آلابــــاء وألاظــــــضاص

ً الخابٗت لى٧الت الٛىر . و٧لما ؤمُغث .٧ان ًخظ٦غ )بِذ صعاؽ( ٧لما ػاع مغا٦ؼ الخمٍى

  مُـــــغ ـٞٗٝؼ نىث ال ،الؿمـــاء ٖلى البُــــذ ال٣غمُضي
 
ؤ٣ًٔ ال٣لىب والهمم ٧ي  ،لخىا

 ،اججه بلـــــى مضعؾخه الابخضاثُــــت وقاهض الىا٢٘ الباجـ و٢ض. .مؿخدُلـجغج٣ي هدى صعوب ال
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ـــــــت ؤههىزم  ضاصًت والشاهٍى   ،ي الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼةـللضعاؾت ٞ والخد٤ ،صعاؾخه ؤلٖا
 

بال

  صسغة ٞلؿُحن( التي جخدُم ٖلى ؾ  )لـــ وما ٧ان ، ع ؤن ًىا٫ الكهـــــاصة الٗلُـــاه ٢غ  به  
ها غ 

ت جىبذ للٗالم الخاثغ ُ  وجب٣ى هظه الصسغة قامست ؤب   ،مدىت الٗاجُتـالضٞحن ؤمىاط ال

ت  ًٖ الجهاص ..شجغة الخٍغ
 
م بٗض 1992ام ٖي ـٞالخد٤ )ؤبى صسغ( ٞ ،ؤن ٌِٗل بُٗضا

 مه ـزغوظه ألازحر مً ال
 
ًه  ؛ضًً ال٣ؿام(٦خاثب الكهُض ٖؼ ال)بـــ ل ٗخ٣   ٧ي 

٤ خلم ٞااصه د٣ 

 .ي الكهاصةـٞ

ؤؾُىعة الجهاص  - هُض ال٣اثض )ٖماص ٣ٖلي ٖمله الكـو٧ان ًدب٘ مباقغة ٞ

ٟ   ،م٣اومت(ـوال ت مً الوه خُض عنض مىا٢٘  ،مهام الخؿاؾتـظ زال٫ جل٪ الٟترة مجمٖى

الغنض لٗملُاث ي ـقاع٥ ٞو  ،مً ؤظل جىُٟظ الٗملُاث الجهاصًت الههُىويجدغ٥ الجِل 

مل ٦غانض ٞ.م1992ي صٌؿمبر ـالصجاُٖت والتي ؤؾٟغث ًٖ م٣خل زالزت ظىىص ٞ ي ـ. ٖو

  ،مضزل ظبالُا
ه
  خُض ه

 
والتي ؤؾٟغث ًٖ  ،م1993ي عمًان ـث ٖملُت لُلت ال٣ضع ٟٞظ

 .م٣خل ظىضي وبنابت الٗضًض

ٞإؾـ ٢ىاٖض الٗمل  ،مغخلتـ)ٖماص( الجهاصًت ٖىض هظه ال لم جخى٠٢ زُىاث

خىن التي ٚضث الخًً الضافئ للمجاهضًً ال٣ؿامُحن بًٟل ما ـالٗؿ٨غي ٞ ي مى٣ُت الٍؼ

غه )ؤبى صسغ( مً صٖم ماصي ومٗىىي لجمٕى الغاخلحن هدى ال  .مجض والسلىصـًٞى

حر هظا الجى آلامً زكُت  ؛٢ام )ؤبى صسغ( بمالخ٣ت الٗمالء والؿا٢ُحن ؛ولخٞى

ي جىُٟظ ٖملُاث ـٞكاع٥ م٘ الكهُض )ًاؾغ الىمغوَي( ٞ ،مجاهضًًـاه٨كاٝ ؤمغ ال

 ـول، الخُهحر
ه
ا اؾد ضامُت.كهض )ًاؾغ الىمغوَي(م  خه ال٣ؿامُت ؤلٖا  ،. ؤؾـ )ٖماص( مجمٖى

ت الكهُض ًاؾغ الىمغوَي(  .وؤَل٤ ٖليها اؾم )مجمٖى

ًه   ) ب  د  ٦م ٧ان )ٖماص( 
 
عوٕ . ًغي ُٞه ال٣اثض وال٣ضوة والىمىطط ألا .ؤبا مٗاط( -ًاؾغا

  ،. لم ٨ًً ٖماص ٢ض حٗٝغ ٖلى )ؤبي مٗاط( آلان.ٟضاءالخطخُت و اللغظل 
 
٣ٞض ٖاٌكه ؤًاما

لت ٞ  .ي باؾدُالث الٗضو الههُىويـولُالي ٍَى
 
 للخٟاوي . خُض ق٨

 
 عاجٗا

 
 زىاثُا

 
ال مٗا

 ًدٟٓان ٦خاب للا.مسلوـال
 
 .. ًدؿامغان.. ًجلؿان مٗا

 
ت مٗا ايت ال٣ٍى . .. ًلٗبان الٍغ
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ا ـول  م 
ه
 مً ق٤ُ٣ عوخه )ؤبي صسغ( ىعص )ؤبى مٗاط( لم ًجضَ

 
 ،ٞالخجإ هىا٥ ،ؤصٞإ خًىا

ُاء وبظ٫ وعاخت خُض وظض ما ج٣غ    ..ع )ؤبى مٗاط( الغخُلختى ٢غ   ،به ُٖىه مً جطخُت ٖو

خىن ـي خـنٗضث عوح )ؤبي مٗاط( ٞ ما بنو   ختى  ،خُض ؾ٨ً الجؿض الٗمال١ ،ي الٍؼ
 
٤ جإل

خىن .ي ؾماء ٞلؿُحنـهجم ظضًض ٞ طاجه ع )ٖماص( ؤن ًىانل الضعب وهىا ٢غ   ،. ؾماء الٍؼ

زحر زل٠  ٧ي ٩ًىن  ؛)ؤبا مٗاط(٦ىِخه ٩ىن جٞازخاع ؤن  ،مؿُج باألقىا٥ـممهىع بالضم الـال

 .وهظا ما ٧ان ..لسحر ؾل٠

٣ه وؾِ الصسغ صون ضجُج ؤو ٞىض ى ؤو خغم ٖلى  ٧ان )ٖماص( ٌك٤ ٍَغ

  والخٟاوي ٢ض ؤلر  ي ؤزىاء هظا الُٗاء ـٞو ،الٓهىع 
ه
 ،. لم ٨ًً هظا زُاعه.ه ؤن ًتزوطٖلُه ؤهل

ٌ بكضة ًه  .ٞٞغ ٟ  ختى قٗغ ؤهله ؤهه   غ  ي ؾ  س
 
 .مىا٣ٞت وجؼوط مً ابىـت ٖمــهـع ال٣ٞغ   ،ا

زانت بٗض عخُل  ،جؼوط وهى ًضع٥ ؤن ال ش يء ًمىٗه ًٖ خلمه الٛالي باالؾدكهاص

ت يض ـؤبى مٗاط( ٞاؾخمغ ) ،ؤزُه ال٣ؿامي ال٣اثض )ًاؾغ الىمغوَي( ي خملخه الخُهحًر

 لضماء الكهُض )ًاؾغ الىمغوَي( ختى ج٣ضمذ ـي )خـالٗمالء والؿا٢ُحن ٞ
 
خىن( زإعا ي الٍؼ

لم ٨ًً هظا  ،. جدُم ؤزازه.ميس ي ههاع( جدانغه وجضاهمهـ٢ىاث الاخخال٫ هدى بِذ )ال

 ٖلى هظا البِذ ال
 
با  ٍٚغ

 
مُاعصة ـوالىٟي والمجاهض الظي ًخىػٕ ؤبىائه بحن السجً ـمكهضا

 ..والاؾدكهاص

ً ال ( ٣ًب٘ ٖلى الخض الكمالي للَى ي مغط ـمبٗضًً ٞـمؿلىب م٘ بزىاهه الـ)ؤقٝغ

 بحن سجىن الاخخال٫ ٣ًط ي مد٩ىمُخه البالٛت ٖكغ  ،الؼهىع 
 
و)هبُل( ٌِٗل مخى٣ال

 م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( وجىُٟظـالٗؿ٨غي لخغ٦ت ال الجىاحى ـؾىىاث بتهمت الاهخماء بل

ى٠ـ. ول٨ً الُىم ٧اهذ ال.مىاظهت والخدضيـٞٗالُاث ال   ،مضاهمت ألٖا
 
 خُض ٢
 
ظىىص  ب  ل

ٖ  ـالاخخال٫ ال  ٖلى 
 
ت ًٖ الكبذ الظي َاعصهم وؤخا٫ خـبدشىا ٞ ،ب٣  مجز٫ عؤؾا ي ـي ٧ل ػاٍو

خىن بل ــم  ،ها صوعٍاتهمـى بٗب٘ لٗمالئهم ومهُضة لجىىصهم و٦ماثً جىدضع ُٞـالٍؼ ًمُغهــ

ع الغخُـــــل ٢بـــل ـه ٢ــــغ  . ؤلم ٌٗلمىا ؤه  .؟!صسغ( ؤنىاٝ الٗظاب ول٨ً ؤًً هـــــى آلانها )ؤبى ـُٞ

 ..الغخُـــــل
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بل ٢امذ ؾلُـــاث الاخخــــال٫ بُغص )والض  ،ولم جخى٢ـــ٠ بظغاءاتهم ٖىض هظا الخـــض

ُٟخـــه الخ٩ىمُــــت ض مً الخدضيـال٧ان ٧ل طل٪ ًٟغى ٖلى )ؤبي مٗاط( . .ٖماص( مــــً ْو  ،مٍؼ

اع ضا ٞ ،ٞامدك٤ )ؤبى مٗاط( ؾالخه الهض  ى ٧ل ؤلىان الُٗاء ـي مغخلت ظضًضة جدخاط بلـٚو

 بحن )ؤبـي ـوبضؤث ال ،. و)صسغة ٞلؿُحن( لها.م٣اومت وألامًـوالخدضي وال
 
مٗغ٦ــــت مب٨ـــغا

 صسغ( و٢ىاث الاخخال٫ الخـــ
 

٣ت بال مً ؤظل ال٣بٌ اٖخمضتها  ي ما جغ٦ـــذ خُلت وال ٍَغ

 .ٖلُه والخسلو مىه
 
 وجهاعا

 
ً بالؼي الٗؿ٨غ  ،. خُض صاهمىا مجزله لُال ي الغؾمي ومخى٨ٍغ

اء مخٗضصة  إلل٣اء ال٣بٌ ٖلُه ..بإٍػ
 
  ؼ  وظىىص ال٣ىاث السانت ًدى٨غون ب   ،خًغوا ًىما

 ي 

اًت للا لٗبضه ٧اهذ لهم بال ،وؿاء  ،ٞما ؤٞلخذ ٧ل مداوالتهم الُاجؿت ،مغناصـول٨ً ٖع

دانغهم ٖبر ٖمله الجهاصي ال٣ؿامي ال مىظه هدى ٖمالء ـو٧ان )ؤبى مٗاط( ًالخ٣هم ٍو

 خحن الخد٤ )صسغة ٞلؿُحن( بشلت  مخدغ٦تـالاخخال٫ و٢ىاجه ال
 
 باهٓا

 
الظًً صٞٗىا زمىا

مجاهض وبزىاهه ختى ـٖلى البُل ال٣ؿامي ال ٧ان الًِٛ ٌكخض   .ُاعصًً ال٣ؿامُحن.ـمـال

اعجدل  ..وج٩ىن الغخلت هدى الجىىب ،الٗؿ٨غي بمٛاصعة ٢ُإ ٚـؼة حالجىاًهضع ألامغ مً 

 ٖىه
 
ما  ؤقض ٖلُه مً زغوظه مً )خ ،)ؤبى مٗاط( ٚع

 
خىن(ـولم ٨ًً قِئا  .ي الٍؼ

. ٧ان ًضع٥ ٦م هي ج٩ال٠ُ .؟!ٞلماطا السغوط ،بهه ًخمنى الكهاصة ٖلى هظه ألاعى

 ًٖ الخًً الضافئ
 
ها هى ٌٛاصع م٘  ،وعخمخه ؤوؾ٘ ،. ول٨ً ٢ضع للا ؤ٦بر.السغوط بُٗضا

مى٦ب الىىعاوي ـ. ها هى ال.مكخا٢تـ. جيكض هدى ألاعى الظابلت ال.بزىاهه و٢لىبهم جيكُغ

هاع.ًخ٣ضم َل٘ ا. ٣ٞض .وما ؤعاص للا لهم ٖضا هظا ،. ًخ٣ضم.. هدى السُاع ألاوخض ألولئ٪ ألَا

ضاء ال٣لىب وما جدى   .للا جباع٥ وحٗالىمً خب  ي ٖلى ؾٍى

ٖبر ه٤ٟ ًغبِ مى٦ب هدى الخضوص الزترا٢ها ـوخحن ج٣ضم ال ،ال٨غامت حؿب٣هم٩ٞاهذ 

ال٣ه٠ الهاعودي والغنام مً ٧ل م٩ان ٌُٛي ألاعى  ٞلؿُحن ومهغ، ًىُل٤

٤ ال سِ هىا٥ ٍَغ اع ٍو ت ٧ي ًىبذ ٞيها الهب  ملخمت الىاظبت.. وما جدخاط ؾىي ـالصخغاٍو

بخضاها  . حؿخ٣غ  .ظؿاص الُاهغة. ٧اهذ ٖكغاث ال٣ظاث٠ والغناناث ج٣خدم ألا .الهباع
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: مهاظغ ًغصصـو٧ان ال ،ي هظه ألاعى التي ؤبى هجغتهاـي ٢لب )ؤبى مٗاط( ٧ي جىصٖه ؤماهت ٞـٞ

  ؤجهم ؤزغظىوي مى٪ ما زغظذه  ولىال  ،ى ٢لبيـبه٪ ؤخب بالص للا بل ..وللا ًا ٚؼة"
 
 ".ؤبضا

اء ؤن ٌٛاصعها  .وها هي )ٚؼة( جإبى لهظا الٞى
 

ُ  مه ـؤن جدخًً هظا ال٣لب ال . جإبى بال م خ

. وحهؼؤ .. ًمخُي نهىة الغنام.. ًغخل ؤبى مٗاط ًبني مجض السالضًً.ٞضاء  وجطخُت وبباء

 ال.بالجالص
 
غخل مخ٣ضما م٣اومت ـ.. ًغخل بٗض ؤن ؾُغ ملخمت ال.مى٦ب هدى الجىـتـ.. ٍو

خىن ـي خـ. عخل وما جغ٥ مى٢٘ ٢ضم ٞ.مُاصًًـال ٧لي ـوالجهاص ٞ ؼةي الٍؼ ي مىا٢٘ ـٞو ،ٚو

 
 

 ألاؾغ بال
ه
   وبه ٖالمت ج

 
ها ؾُاٍ ـ. الصسغة الهلبت التي جدُمذ ٖلُ.غ٥ )بإبي مٗاط(ظ٦

 وؤ٦ثر مىٗت قض  ؤ. ٞٛضث .الجالص
 
. ًؼمجغ .وها هى الُىم ًلشم ألاعى بجبِىه الىياء ،بإؾا

.. ًغخل .ُا. ُٞما الىاؽ ًخ٩البىن ٖلى ػزاٝع الضه.٧األؾض الههىع.. ًخمى٤ُ بسُاعه ألاوخض

 ب  . ًغ .خُض ًيخٓغه )الكهضاء( ًخل٣ٟىهه ب٨ــل الخب ،)ؤبى مٗاط( لِؿ٨ً ٖلُحن
ــــىن ٖلى خه

ٞ  .٦خٟه  مه ُ  . ٦ما ٖهضها٥ ًا )ؤبا صسغ( و
 
 مه سل  ا

 
 ؿغ  ها

 
 .ٖا

 بل
 
ٗا تزاػـًخل٣اه آ٫ الكهُض ال ،ى ٚؼةـًغخل السبر ؾَغ . ٣ٞض .مٟٓغ ب٩ل الٟسغ والٖا

 مً 
 
ػا٫  وما ،. ها هي جخل٣ى زبر اؾدكهاص ؤخض ؤبىائها.مؿحرة هظه الٗاثلتٚضا الهبر ظؼءا

ًإحي هبإ الاؾدكهاص وػوط )ؤبى ، مىٟى والسجًـٖىن بحن الميس ي( ًخىػ  ـزالزت مً ؤبىاء )ال

(ـمٗاط( جدمل ٞ
 
  ،ي ؤخكائها )مٗاطا

 
 ألزُه الكهُض  هه ى  م  ؾ  والظي ؤ

 
ما ( ٦ما ؤوص ى ج٨ٍغ

 
)مٗاطا

 .)ًاؾغ الىمغوَي(

خىن( ًىهب ؾغاص١ ُٖٓم ٌؿخ٣بل الـي ٢لب )خـٞو  مهىئحن بٗغؽ الكهاصة ـي الٍؼ

  ،الُٗٓم
 

 ًل٣ىن الخدُت )ألبي مٗاط( الظي ؤبى بال
 
 زالضا

 
  ، ؤن ٩ًىن ُٖٓما

 
 ،٦ما ٧ان صوما

  ـًل٣ىن الخدُت ٖلى ال
 
 هدى السلىص الظي بدض  مجاهض الٟظ

 
ٗا الظي ٚاصع الضهُا واعجدل ؾَغ

 وعاًت ،وجغ٥ لهم الىنُت ..ٖىه
 
 وعقاقا

 
 .مصخٟا

 
 .. ؤن جٓل زٟا٢ت ٖالُت. ؤبى الكهُض بال

م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( خٟل ـي الُىم الشالض لٗغؽ الكهاصة ؤ٢امذ خغ٦ت الـٞو

 م  جإبحن لم حكهض له مضًىت ٚـؼة م  
 
  ً  شُال

 
. جىصٕ .وجىاٞضث بلُه آلاالٝ مً ٧ل م٩ان ،له ب  ٢
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ٖلى التراظ٘ والا٢خإل  ي  . عخل ألاب  .. جدٟٔ الغاًت مً الؿ٣ٍى.نُتالكهُض.. جدمل الى 

 ..وجغ٥ ونِخه السالضة ،م٣اومت.. عخل ٖىىان الهبـــــــغ والجلضـمً ؾاخت الجهاص وال

 ى عبي ٞـلب"بوي عاخل 
 
 ع  ص  إ

ه
 ."ىن  ٧
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 الؿّٗس حػٗـَ أمحــس حمىــٕز أبـٕ المبـَ )أبـٕ أمحـس(

 ٧ان ال ،ي مضًىت ٚؼةـوجغصصث ٖلى ؤ٦ثر مً مسجض ٞ ،ذ ب٪ ألاًام السىاليم  ـؤلبطا 

ؤن ًُالٗ٪ هظا الىظه الىياء الظي ًىطر  ض  به 

واللخُت الك٣غاء التي ال حُٛي  ،بالىىع 

ًه  ،مٗٓم  ط٢ىه م طل٪ ٖلى  غ  ه  ول٨ىه  ٚع

نلى للا ٖلُه ]٢خضاء  بؿىت الىبي اب٣ائها 

 خحن  ،[وؾلم
 
 ٚالُا

 
م ؤهه صٞ٘ زمىا ٚع

 مىه خل٤ 
 
ؤزغظه والضه مً البِذ َالبا

 غ  ه  ي مه مجز٫ وب٣  ـوم٨ض زاعط ال ،لخُخه
 
ا

نلى للا ٖلُه ]ٖلى ا٢خضاثه بؿىت الىبي 

 ٞ.[وؾلم
 
ي ـ. جغاه بٗض الهالة ٠٣ً وآٖا

سه  ،الىاؽ ًخدضر ًٖ ؤلاؾالم وجاٍع

ه الٗاص٫ ومؿخ٣بله ألا٦ُض  الىان٘ وقٖغ

ت بٗض ؾىىاث الٓلم بد٨م ًدمل  ،البكٍغ

 للمؿخًٟٗحن ٞ
 
 وهى ًاصي  ،ي ألاعى بالخم٨حن والاؾخسالٝـالبكاعة صوما

 
٦م ٧ان ؾُٗضا

 لٗهض الىبىة
 
 ومغقض  ٖلى هظا الضعب الظي  ،هظه الغؾالت السالضة امخضاصا

 
ٞهى وأٖ

ي ـهض( حؿ٨ً ٞمجاـ. و٦م ٧اهذ مىأٖ )الكُش ال.ألازُاع مً الضٖاة والٗلماء ل  ؾل٨ه ظه 

ها ٖلى ـمىز٣ت التي ٌٗخمض ُٞـى ؤؾلىبه الجظاب وصعوؾه الـمؿخمٗحن بك٠ٛ بلـ٢لىب ال

ُت ٞ ٗت( بالجامٗت ؤلاؾالمُت ـجدهُله الٗلمي الىاٞغ مً صعاؾخه الكٖغ ي )٧لُت الكَغ

 .ومً هىا٥ اهُل٤ ،بٛؼة
 
 للىاؽ ووآٖا

 
٩ىن بماما ب٣ى  ،. لُاصي عؾالخه الُاهغة ٍو ٍو

 اهض ٢  مجـالكُش ال
 
 . .ل٩ل الٓامئحن لؿُاصة مىهج الؿماء بلت

 ث  ع  وبطا ناصٞخ٪ ألاًام وػه

و٧ان هىا٥ ٖغى  أللٗاب  ،هاـمجاهض( ُٞـؤزىاء صعاؾت )الكُش الي ـٞ)الجامٗت ؤلاؾالمُت( 
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ؾُُالٗ٪ طاث الىظه الىياء وهى ًاصي  ..ي الجمباػ وال٩اعاجُه والىيكا٧ىـال٣ىي ٞ

 ،وجبدض ًٖ ؤصاة عبِ بحن هظه الصسهُت وجل٪ ،مؿخىي ـمهاعاث اؾخٗغايُت ٖالُت ال

ُه   ب  ى  ٞ
اعؽ الى ..مخ٩املـهظه شسهُت الٟاعؽ ال ؤن   والبُانه  ٪ الٗلمه ئه . .هاعـعاهب اللُل ٞو

ً.جل٪ شسهُت مً ٖهض الصخابت والخابٗحن  .. ال مً ال٣غن الٗكٍغ

ٞ 
 
 بؾالمُا

 
وقاهضث  ،قىإع ٢ُإ ٚؼة ؤخضي ـوبطا خالٟ٪ الخٔ وقاهضث ٖغؾا

 
 
 مؿغخُا

 
 .طاث الىظه الىياء وهى ًاصي صوعا

 
ؿخدش ٪ صوعه الخمشُلي . ٌعجب٪ ؤصائه َو

٠٣ً  ً  وجمُل بىظه٪ بلى م   ..مترامُتـللخ٣ضم والالخدا١ بدٓحرة ؤلاؾالم الىاؾٗت ال

ٞهي ب٣لم )الكُش  ،. وٗم.ًجُب٪ ٖلى الٟىع  ..هاـظىاع٥ جبضي بعجاب٪ باإلاؿغخُت و٢هخ

 .مجاهض(ـال

ٌه  يـٞو ه ض  ٗ  ألاًام ألاولى الهُال١ الاهخٟايت وؤهذ حؿحر بؿُاعج٪ ٌٗتري٪ خاظؼ 

ت مً الكبان جإة ًىُل٣ىن ٞ.الىظه الىياء و ٢اثضهم ط ..مجمٖى ي مؿحرة ًدملىن ـ. ٞو

ىا١ ناخب اللخُت الك٣غاء والىظه الىياء ًٓل حهخ٠ والجمُ٘ ًغصص  .ٖلى ألٖا

 ،االؾخجابت لئليغاببمدالث ًإمغهم ـال ى ؤصخابـمجاهـــــــض( بلـًىُل٤ )الكُش ال

 ... بجها ٢ىبلــــــت؟!ي ًضهـوماطا ٞ
 
ت مً الُحن .. ج٣ترب ٢لُال . بجها ٢ىبلـــــــت ٚحر خ٣ُ٣ُت مهىٖى

ؿخسضمها آلان ٞ ،مجاهض بُضًهـ. نىٗها الكُـــــــش ال.بك٩ل ص٤ُ٢ مخحن ي جإظُج هاع ـَو

ى ـجمُل بل ،ول٨ــــً خب الاؾخُإل ًمىٗ٪ ،مٛــــــاصعةـ. جبدؿم بهمذ وتهـــــــم بال.الاهخٟايت

 !. مً هظا الكُــش؟؟.ؿحرةـمـي الـمكاع٦ُـــــً ٞـؤخض ال

ه؟!.ًىٓغ بلُ٪ بما ٌكبه الاؾخٛغاب  .بهه الكُش )خؿحن ؤبى اللبن( ،. ؤال حٗٞغ
ه
 ئه ىم  . ج

ها ـبغؤؾ٪ وؤهذ ال حٗٝغ مً هى ال اب الكب و٧لم٣هىص.. ول٨ً مؿاظض ٚؼة وقىاٖع

ش الغظلـال ٗٝغ ،مؿلم هىا٥ ٌؿخُُٗىن ؾغص جاٍع ٌه  .ٞهى ؤقهغ مً ؤن 

 لٗامي الشامً مً ٞبراًغ ـٞ ،مجاهض )خؿحن(ـي ظبالُا الشىعة ٧ان مُالص الكُش الـٞ

كغ١ باألمل لىالضه )الخاط  ،م1961 ؤَل الىلُض الجضًض ٖلى الضهُا بىظه ًىطر بالىىع َو
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ت )ؾمؿم( ؤخمض( الظي ٧ان م٘ ظمٕى الٟلؿُُيُحن   ٢ٍغ
 
الغاخلحن هدى الجىىب مٛاصعا

ي زُام الالظئحن ـٞو ،وؤوظضث م٩اجها الاؾدُُان ،ها الٛغبانـالٟلؿُُيُت بٗض ؤن صاهمخ

 ي )مسُم ظبالُا( لم ٨ًً هىا٥ مه ـٞ
 
ت وه ،ؿ٘د ي خالت اهخٓاع ـي ٞـج٩ىمذ اللخىم البكٍغ

ٗت الذ ألاًام وجبض   ،للٗىصة الؿَغ ى مضًىت ـالخاط ؤخمض( الغخُل بلع )و٢غ   ،لذ ألاظُا٫َو

ؿخ٣غ   ،ٚؼة لكُش ا)لـــ وهىا٥ ٧اهذ البضاًاث ألاولى  ،ي الخٟاحـي خـم٣ام ٞـبه ال َو

ي مسجض ـم٣ام ٞـبه ال واؾخ٣غ   ،خُض صعظذ ٢ضماه ٖلى بُىث للا جباع٥ وحٗالى ،مجاهض(ـال

م   الظي  ،الؿُض هاقم
 بجض الغؾى٫ بهظا الاؾم جُامه ي ؾه

 
 .[ ٖلُه وؾلمنلى للا]ىا

 ـٞو
 
 ناُٞا

 
 ،ي بِذ للا جباع٥ وحٗالى عي٘ الٟتى الىؾُم الىياء خلُب ؤلاؾالم ه٣ُا

كٗغ ٞ   ي ٢غاعجه بدالوة ؤلاًمان خحن ًغي بىىع ٢لبه للا  ـَو
 
  ً  بلُه م   ه ؤخب  وعؾىل

ه
٧  

ما  ل 

٨غه الىاع ٨غه ال٨ٟغ وؤهله ٍو  .ٖلى ألاعى، ٍو

ي ـبل حٗلم ٞىىن ال٣خا٫ وؤبضٕ ٞ ،ؤلاؾالم وخؿبي بِذ للا ـلم ًخٗلم )خؿحن( ٞ

لت زل٠ م٨خبه اال٩ عاجُه ختى خهل ٖلى الخؼام ألاؾىص.. وؤج٣ً الجلىؽ ؾاٖاث ٍَى

 بال٨شحر مً الٗلىم والم  ل  ًُال٘ ال٨خب ؤلاؾالمُت والش٣اٞاث ختى ٚضا مه 
 
.. ون٣ل ـا مٗاٝع

 
ه
ٗت( بهاي الجامٗت ؤلاؾالمُت والـه للضعاؾت ٞطل٪ ًىم جىظ   ل  ٧ خُض  ،خد٤ )ب٩لُت الكَغ

 .ي عخاب جل٪ الجامٗت باالهخماءـوقٗغ ٞ ،ًغي )خؿحن( شسهِخه

 وظىضً ..و٧ان خؿحن ؤخض ؤبىاء )ال٨خلت ؤلاؾالمُت( الباعػًٍ
 
ي )ظماٖت ؤلازىان ـٞ ا

 ـط ٞوجضع   ،مؿلمحن(ـال
 
 .ي ؾلمها ؤلاصاعي ختى ٚضا ع٢ُبا

ي الضعاؾت ٣ٞض ؤج٣ً مهً ـوعٚم اوكٛاله ٞ ،ما اوكٛل )خؿحن( ًٖ الٗمل لضهُاه

 ما ٣ًىم بالٗمل ٞ ،وؤظاص )ال٣هاعة( ،ؤٖما٫ البىاء
 
مهىت الكا٢ت مً ـي هظه الـو٧ان ٦شحرا

مت ألهلـــــــه وبزىاهه.ـٞ ؤلاؾهامؤظل  حر ل٣مت الِٗل ال٨ٍغ  ي جٞى

 بهمئ ي ٧ل طل٪ ع ـمجاهض( ٞـ٧ان )الكُش ال
 
 بةزىاهه عخُما

 
ا ي ـٖاف ألظلهم ٞ ،ٞو

 ظ  ب  ىه خه مجز٫ ختى ؤخب  ـمسجض والـال
 
 م  ا

 
 ًازغ الجماٖت ٖلى ٖمله السام.ا

 
٨ٞم  ،.. و٧ان صوما
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ب٣ى الكهُض  ..ل مً ؤٖماله وعبما جغ٦ها مً ؤظل ٖمل الجماٖت ومؿخ٣بل ؤلاؾالمؤظ   ٍو

 ببُىث للا جباع٥ وحٗالى
 
ا جسغ  ـول ،ملخه٣ا ٗت وانل ط مً ٧لم  ، ُٖاءه لضًً للاُت الكَغ

ٞ 
 
هه٠ صًىه  وؤجم   ،ي مؿاظض مضًىت ٚؼة مً زال٫ صاثغة ألاو٢اٝـخُض ٖمل زُُبا

 .آلازغ بالؼواط

ذ ٢ىاث الاخخال٫ بةهاهـــــت الكبان ٞ ي قىإع ٚؼة بإمغهم ـو٢بُـــــل الاهخٟايــــت قٖغ

وخضر طل٪ م٘  ،٢ُـــــتبالغ٢و ؤو ؾب الظاث ؤلالهُت ؤو الخضًـــــض مٗهم بإلٟـــــاّ ال ؤزال

خــــــضاء  ،ي الضٞإ ًٖ هٟؿهـٞ )الكُش خؿحن( الظي لم ًخـــــىان   ٣ٞامذ ٢ىاث الاخخال٫ بااٖل

 ل٨ً طل٪ ٧ان ؤهىن ٖلُه مً بهاهخه ٖلى ًض خٟىت ال ٣ًغ   ،ٖلُه ويغبه وبنابخه بجغاح

 .لهم بالىظىص ٖلى  هــــــظه ألاعى الُاهغة

غي ٞ ،مؤل ٖلى الكُش خُاجه و٦ُاهه٧اهذ عوح الجهاص والبظ٫ ج ي امدكا١ الؿالح ـٍو

 ال
 
مت ال حٛخٟغ. ؤي   مىه، وؤن   ض  به  ؤمغا ٤ ظٍغ  تهاون ؤو جساط٫ ًٖ هظه الٍُغ

 بلـهظه الخماؾت ال
 
٠ ؤلازىان  ـملتهبت ٧اهذ جضٞ٘ الكُش ؤخُاها ى الخضًض ًٖ حؿٍى

ٟهم و٧اهىا ًغون اؾخعجاله ،امدكا١ الؿالح ٞـي اإلاؿلمحن . ختى ٧اهذ .٩ٞان ًغي حؿٍى

 ،ي م٣ضمت الهٟٝىـا١ ٞمباع٦ت، ومىظ اللخٓت ألاولى ٧ان الكُش خؿحن الخى  ـالاهخٟايت ال

وبٗض ًىم واخض ٣ِٞ ٖلى اهُال١ الاهخٟايت ٧ان  ،م1987لٗام ي الخاؾ٘ مً صٌؿمبر ـٞو

ي مى٣ُت مؿدكٟى ـخخال٫ ٞي م٣ضمت الهٟىٝ التي جىاظه ٢ىاث الا ـ)الكُش خؿحن( ٞ

(ـٞو ،الكٟاء ها خُض ؤٖض   ،ي هظا الُىم ٧ان ؤو٫ مً ؤل٣ى الؼظاظاث الخاع٢ت )مىلىجٝى

هم بل٣اء ػظاظاث ـو٢ض جم اٖخ٣اله ٖلى بزغ طل٪ مباقغة بخ ،وؤَل٣ها هدى ٢ىاث الاخخال٫

خ٣ا٧٫ان ؤو٫ م   ..٢ط ى ما ٣ًغب الٗام ،خاع٢ت همت ـه بخ٨م ٖلًُ خه وؤو٫ م   ،ً اٞخخذ الٖا

وؤو٫ مً اٞخخدذ ٢ىاث الاخخال٫ به وبةزىاهه سجً الى٣ب  ،بل٣اء ػظاظاث خاع٢ت

 .الصخغاوي 

 ــمه ـً الوما ٧اص ًسغط م  
 
 ٗخ٣

ه
 ل ،ُٖض اٖخ٣الهل ختى ؤ

 
 ظضًضا

 
 ؛مضة ٖامحنـو٢ط ى خ٨ما

 .ي مى٣ُتي الخٟاح والضعطـًٖ خغ٦ت خماؽ ٞ مؿاولُتـالبتهمت 
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ٖ  ي خُاة ـمجاهض( ٞـ٧ان )الكُش ال خ٣ا٫  ٌه الٖا  ال 
 
 لما

 
  ٤  ك

ه
ًاصي صوعه الش٣افي  ،باع  له ٚ

  ٣ٌٗض الجلؿاث وٍه  ،وؤلاعقاصي ب٩ل ٖؼم وؤماهت وبزالم
ض ىظ  ه قبان الاهخٟايت هدى مٍؼ

 ً   ،مً الجهاص والخطخُت
ه
وهى ًغوي لهم ٢هو السالضًً مً  ..٤ الخاٞؼ والخدٍغٌسل

 ؤن   ،الخطخُتي ـالصخابت والخابٗحن الظًً يغبىا ؤعوٕ ألامشلت ٞ
 
خالت  و٧ان ًامً صوما

  اوبهما ج٠٣ زلٟه ،هضٞتالالخهاٖض ؤلاؾالمُت لِؿذ مدٌ 
ه
  ٣ٖى٫ ج

 
  ،غ٨ٟ

ه
  وؤًاص  ج

 ٟ  ،ظى

 
 
 ـٞ ى الجهاص ال حؿدكغ  ـبطا اهُل٣ذ بل :ولظل٪ ٧ان ًىص ي بزىاهه صاثما

 
بل  ،ي طل٪ ؤخضا

 هدى ال
 
ا جدغ٥ إلل٣اء ـم  لظل٪ ل. .ٞهظا ؤمغ للا وال ًى٢ٟه ؤمغ بكغ ؛م٣ضمتـجدغ٥ صوما

 
 
 .الٗبىاث والؼظاظاث الخاع٢ت ٧ان جدغ٦ه طاجُا

مداوع هم مخض٤ٞ والخب السالو هلل جباع٥ وحٗالى ـهظا الىالء الهافي والخماؽ ال

خ٣ا٫ ختى  حك٨ُل شسهُت )الكُش خؿحن( الظي ما ٧اص ًسغط للمغة الشاهُت مً الٖا

وؤيٟى ٖلى  ،٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(مـالٗؿ٨غي لخغ٦ت ال الجىاحي ـالخد٤ بالٗمل ٞ

  ـشسهِخه ال
ض مً الؿغ   ،ي مضًىت ٚؼةـخُض ٚضا ًترصص ٖلى )مسجض الصخابت( ٞ ،ٍتمٍؼ

سغط م٘ )ظماٖت الخبلُٜ والضٖىة(   مضن وبُىث للا جباع٥ وحٗالى مه ـ. ًُٝى ال.ٍو
 
 هظه بل

 
ٛا

ي نٟٝى خغ٦ت ـٞؤزىاء طل٪ وبزغ خملت اٖخ٣االث ي ـٞ. و .بُغ١ قتىالغؾالت السالضة 

مجاهضًً بضوع )الكُش خؿحن( الظي بضا ـال م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( اٖتٝر ؤخضه ـال

 للخُاة
 
واهخ٣ل )الكُش خؿحن(  ،ي )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(ـوصوعه ٞ ،مٗتزال

ٌ   ،مُاعصةـى خُاة الـبظل٪ بل م ؤهه ٧ان َىا٫ الٟترة ال ،ى مجزلهـبل ض  ٗه ٞسغط ولم  مايُت ـٚع

 ٞم
 
 ال ًبِذ لُال

 
 ٣ِٞـى الـبل ٧ان ًخجه بل ،ي مجزلهـدخاَا

 
 .مجز٫ جهاعا

الن ال ي الكُش ـمجاهض( الظي ًغي ٞـمُاعصة اهُل٤ )الكُش الـومىظ الُىم ألاو٫ إٖل

ض مً الجهاصـ. اهُل٤ مً ؤظل ال.ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٢ضوة زالهت له وعٚم ؤن الىا٢٘  ،مٍؼ

 بك٩ل ؤ٦بر ٣ٗ  ألامني ٧ان مه 
 
  ،ب٨شحر مً الؿاب٤ضا

ه
ي ؤوازغ ـمجاهض( ٞـىعص )الكُش الخُض َ

 .م1993مباع٥ مً الٗام ـقهغ عمًان ال
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مىا٤َ ومضاهمت البُىث ومالخ٣ت ـ٣ٞض اػصاصث ؤًام مى٘ الخجى٫ وبٚال١ ال

 .ي مغط الؼهىع ـمبٗضًً ٞـووظىص ال ،ي ْل جهاٖض الٗمل الٗؿ٨غي ـزانت ٞ ،مجاهضًًـال

 
 
مُاعصًً مً )٦خاثب ـي خُىه ألاب الخاوي ٖلى ظمٕى الـل )الكُش خؿحن( ٞو٢ض مش

ٟخذ مٗهم ظؿىع الش٣ت والخٗاون ـك٤ٟ ٖلٌُه  ،ال٣ؿام( ىٓغ بلُه ٖلى مؿخىي  ،هم ٍو ًه ٩ٞان 

 ل ،واؾ٘ ٦إمحر
 
 عؾمُا

 
م ؤهه لم ٨ًً ؤمحرا ت اإلاجاهضًًـٚع ولم ًسغط )الكُش  ،مجمٖى

 خُض ٧ان  ،هاـٖمله ُٞ ل  ٩ٞان ظه  ،مجاهض( مً مضًىت ٚؼةـال
 
اث  مؿاوال  للمجمٖى

 
ا بصاٍع

ت ٞ ٣ٞام بةظغاء جد٣ُ٣اث واؾٗت م٘ ٖضص مً الٗمالء وجىُٟظ  ،ي مى٣ُت ٚؼةـالٗؿ٨ٍغ

ضام بطا ا٢خًـى ألامغ ـــــت ـمجاهض( بالخىُٟظ الٗملـــــي لـ)الكُش ال ؤؾهم٦ما  ،خ٨م ؤلٖا مجمٖى

 ٖخه ٣ٞض هاظم )الكُش خؿحن( ومجمى  ،ٖملُاث ؤعب٨ذ ٢ىاث الاخخال٫
 
ت  ــــه صوعٍت ٖؿ٨ٍغ

ــــت بال٣غب مً مضعؾت ًاٞا  ،ٞــــــي قإع الىخضة بمضًىت ٚؼة ٦ما هاظم صوعٍت ٖؿ٨ٍغ

 .هاـبهظه الٗملُاث ل٨ىه لم ًىيـــــذ زؿاثغه ُٞ الٗضو و٢ض اٖتٝر عاصًى  ،بمضًىت ٚؼة

 ،مُاعصةـؤزىاء مغخلت ال يـًٖ ؤهله وبزىاهه ٞ مجاهض( لُى٣ُ٘ـلم ٨ًً )الكُش ال

 ،هم بخ٣ىي للا ٖؼ وظل وؾلى٥ صعب الخ٤ والجهاصـًىنُ ،٩ٞان صاثم الاجها٫ بهم

ىاصي ُٞ   ،مُاعصة والجهاصـىان مغخلت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم ؤن الهبر والشباث ٖىـٍو
 
 :ًغؾل ألمه صوما

: ، "ٞةوي م٘ للا جباع٥ وحٗالى ،. ال جدؼوي.بما ههغ ؤو قهاصة ،ال ج٣ل٣ي"
 
ًىص ي والضه صوما

 بي"
 
ٕه بل  ،ال ج٨ٟغ ٦شحرا   اص

 
صٖىة  "، ًغؾل عؾاثله إلزىاهه ؤبىاء  للا لي ؤن ؤمىث قهُضا

ل٨ُم الىٓغ بل ..ه٨م الضهُاال حٛغ  ؤلاؾالم: "  ."ى آلازغةـٖو

عة ى ًغي ؤن الغخلت ممه ،ى للا جباع٥ وحٗالىـي عخلت مؿخمغة بلـمجاهض ٞـالكُش ال

لى ؾال٨ها اظترإ الهبر ،ٓــــلممؼوظت بالخى ،بالضم   ،ٖو
ه
وعخل  ،بته  ٞإٖض الٗضة وؤزظ ألا

هاـبل   ،ى للا ٚحر ٖابئ بالضهُا وػزٞغ
 
 ٣ٞض َل

 
 ٣ها زالزا

 
 .هاـال عظٗت َُٞال٢ا

ًه  ٟ   ،٣ٞض ؤخؿً الىُت وؤٖض الؼاص ،ل ٖلى آلازغة بال خضوص٣ب  ٩ٞان   ،٠ الخملوز

 ًغصص: ـٞتراه ٣ًىذ ٞ
 
 ي نالة الٟجغ ًىمُا

 
 وؤمخني قهُضا

 
٣ٞض ؤ٢ؿم  ،""اللهم ؤخُني ؾُٗضا

 
 
  للا   ١  ض  .. ن  .)الكُش خؿحن( ٖلى للا ؤن ًل٣اه قهُضا

 
 ض  ه  ٞ

 
 .للاه  هه ٢
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يذ لهم ً الىاؽ للضهُا وجٍؼ ىم ؤن جٍؼ ً للخىع الٗحنـ. ٧ان الكُش ال.ٍو  ،مجاهض ًتًز

 مىث ب  ـل ٖلى ال٣ب  ًه 
 

ؼم. ًدخًً عقاقه ال٨القى٩ٝى ب٩ل .ل  ظ   و  ال  ،ًغي ُٞه طاجه ،٢ىة ٖو

هى٘ مىه مجضه جٗله مغ٦بخه بل.ٍو  .ى الضاع آلازغةـ. ٍو

ٓهم.ي بُىث للاـٞ الىاؽ   ؤم   ،َاٝ )الكُش خؿحن( البالص ٧لها . .. ؤعقضهم.. ٖو

 ؤب  .ي مؿحراث الكىإعـ٢اصهم ٞ
 
خ٣الُت قامسا  ُ  . زاى مٗتر٥ الخُاة الٖا

 
. لم ًجض خالوة .ا

اء.اعٕ ٦ما ًغاها آلان وهى ًدخًً عقاقه الهض  مغاٚمت ومخٗت الهغاـال مط ي ب٩ل ٦بًر  .. ٍو

مخمترؽ زل٠ ظضعان بًمان زالو هلل جباع٥ ـ. ال.مجاهض الهلبـال.. هظا واٖتزاػ  جدضيو 

ؼم   مجاهض( ٣ًؿم ٧ل ًىم ٖلى للا ـ٧ان )الكُش ال ،ؤزبذ مً الجبا٫ الغاؾُاث وحٗالى.. ٖو

ٍ  ؤن  غ 
 ـالُ يـٞ ىاًه

 
 .ع لضم خغ َهى  لـمخُٗكتوؤن جغوي صمائه ألاعى ا ،ؤؾىص   هىص ًىما

 ـٞو
ه
غؾل له ي ٧ل ًىم ج

 ٢ُاصة الٗمل الٗؿ٨غي ؤن  

 ،ي جؼاًضـمُاعصًً ٞـٖضص ال

مالجئ يا٢ذ ـال وؤن  

الؿالح ال  وؤن   ،بإهلها

ت  ،٨ًٟي لى مجمٖى ٖو

)الكُش خؿحن( ؤن جدىاػ٫ 

ي ألاعى ـًٖ ب٣ائها ٞ

م٣ضؾت وتهاظغ ٖلى ؤمل ـال

بت غص   ..الٗىصة ال٣ٍغ  ٍو

. .هم ب٩ل الٗؼم وؤلاباءـٖلُ

ب  ً  م   الهجغة ب٧ان ًٚغ

ا ؤها ٞؿإمىث ؤم   ،هاظغـٞلُ

 ا.وؤصًٞ هى هىا
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ت هظا ؤمغ   . ؤن  .جإجُه الغؾاثل . .مجاهض(ـال ٌؿخجُب )الكُش ال ،له مبرعاجه ال٣ٍى

غص     بن   ،مُاعصةـذ الوال ٖلى طل٪ جم   ..: ما ٖلى هظا باٌٗذه ٍو
 
 واخضا

 
  ..لي زُاعا

 
 ؤ
 

 وهى ال

  ،الكهاصة
 
 ولً ؤ

 
  ل  ب  ٢

 
 .هار  ح  ٚ

ا ظض  ـول   ..ً ٢بلب٨ـى خؿحن ٦ما لم ًب٪  م   ألامغه  م 
 
وؾ٣ى ، ـــــهذ لخُخه ب٩ى خخــى ازًل

 .ألاعى مً هظه الضمٕى

  ًب٩يخؿحن ال 
 
 وزىعا

 
ا  ؤو زٞى

 
ٖ  .ظبىا ضاء  وجطخُت.. ًب٩ي   ٞو

 
ة ؼ  . بل ًب٩ي خبا

اء  غصصو٦بًر .. ٍو
 
ٌ  ُٞ ..ًسبر بزىاهه باألمغ ..ؤؤجـغ٥ ألاعى؟! ؤؤجغ٥ ٞلؿُُـــً؟!: وقمىزا  ٣ــ

ٗ  هظا الىبإ  ضم جىاٞغ الؿالح والً ..هممًاظ ما٫.. ًغصصون بهىث ـسبرهم بالهٗىبـــاث ٖو

  :واخض
 
 .ً زم٠ً طل٪ م  ؾٝى هدٟغ الصسغ، وهىبذ ػعٖىا ال٣ؿامي مهما ٧ل

ً ال.. ٧اهذ الغخلت.ي النهاًتـٞو مدانغ بحن ـ. عخلت الهجغة ٖبر الخض الجىىبي للَى

 .ٚغبت ألابىاء وألاؾال٥ الكاث٨ت والضوعٍاث التي ججىب اإلاى٣ُت

 ،بؿام ال٨غص ،خؿً خمىصة ،ؤهىع ؤبى اللبن ،مجاهضون )خؿحن ؤبى اللبنـاهخ٣ل ال

ذـٖماص ههاع، زالض الٗالم( بل ش وؤمحرهم )الكُ ،ي الخ٣ضمـمى٦ب ٞـواؾخمغ ال ،ى ٞع

 ٖلى هظا الٟغا١ـال
 
ي ٖلُاثه ًهى٘ ـ. ٧ان للا جباع٥ وحٗالى ٞ.مجاهض( الظي ٧ان ًب٩ي صوما

 غ  ٖ   ..٢ضع ال٨غامت والٗؼ ،لهم ال٣ضع
 

ٞغػ٢هم  ،بًمان وبزالم ً  ي نضوعهم م  ـما ٞ ٝ

ت انُاصهم ٦محن ٚاصعـوهىا٥ ٖلى الخضوص ال ،الكهاصة ؤؾ٣ِ الجم٘ الُاهغ  ..مهٍغ

 
 
ؼة مًغظا وبٗض ؤ٢ل مً زالزت  م1993لٗام هظا الُىم الشامً مً ماًى ي ـ.. ٞ.بضماثه الٍٗؼ

٤ الجىت الـلكُش الا)لـــ مُاعصة.. ٧ان ال٣ضع ًغؾم ـؤقهغ ٖلى ال  ضة بالضماءٗب  مه ـمجاهض( ٍَغ

 الُاهغة الُٟايت.

. .الغنامهمغ ٦ما ـمُغ ًىـ. ول٨ً ها هى ال.ي قهغ ماًىـمُغ ٞـولم حٗهض )ٞلؿُحن( ال

حٛؿل  ،مجاهض( وبزىاهه ججٝز ٖلى ألاعىـالكُش ال)صماء . ٧اهذ .و٦ما الضماء الُاهغة

 .ها مً الجبن والسىع والتراظ٘ والسُُئتـؤصعاجها وؾا٦ىُ
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 ٖلى للا  ،ٖلُه للا و٧اهذ الؿماء جب٩ي ألاخباب الظًً نض٢ىا ما ٖاهضوا
 
٩ٞان خ٣ا

 ،همغ الضماء مً ؤظل ٞلؿُحن وألا٢ص ىـجى ،ًًالانُٟاء والازخُاع لُلخ٣ىا بغ٦ب السالض

ً ال  للَى
 
 ظضًضا

 
ؤؾال٥ الىهم  بٗض ؤن ٢ُ٘ هظا الضم الُاهغ ،مؿلىبـوجغؾم خضا

 ال ج٠٣ مٗالًغؾم خض   ،وؤو٠٢ صوعٍاث الخٟخِل ،الخاظؼة
 
 ظضًضا

 
مه ٖىض خضوص ـا

  
ت الٗالم.ٖاء الؼاث٠الاص   .. بل جخجاوػه لِكمل زاَع

  ..للا ؤ٦بري ألامت: "ـٞ مجاهضـُٞىاصي صم ال
ه
 ..خدذ ٧ل ألاعى ؤمام جخاٞل ؤلاؾالمٞ

 ."هى الضم ال ؾىاه ًبني ظؿغ الٗىصة.. ها .وها هى الضم ٖىىان الضعب

ؾخت مً  ،٠ الكٗب الٟلؿُُني بإؾغه الىبإ الٟاظٗت. وجل٣  .هاـه٣لذ الؿماء عؾالخ

ى آ٫ )ؤبي اللبن( الظًً ـبل وجهل الغؾالت ،صٞٗت واخضة ًغخلىن  ؟!..قهضاء الكهضاء، وؤي  

ًه   مً هى٫ الهب   بضؤ 
 
قهُضان مً بِذ واخض )خؿحن  عخلخُض  ،مهِبتـر بًٗهم بًٗا

ا ٢ظٝ للا ؾ٨ُيخه ٖلى ٢لىب الـ. ول.وؤهىع( ىن الكهضاءؤمامىحن بضـم  ض  ،وا ًٞؼ اٍع وألٚا

 .ي ؾماء ٚؼةـجىُل٤ ٞ
ه
 ل٪ ًا )خؿحن(" :بهىث ٖا٫   م  . وجغصص ألا

 
 ل٪ ًا . .هىِئا

 
هىِئا

 مً الجمُ٘غ  وهُلذ الُٗىن بالضمٕى ب٩اء  مه ، )ؤهىع("
 
  ،ا

 
٣ٞض ٧ان )الكُش الكهُض( ؤؾخاطا

 
 
 وبماما

 
 وزُُبا

 
 وؤزا

 
ٌه .وؤبا  .ىهه قُش الخاعةؿم  .. ٧ان ٦ما 

٣خه السانتول٨ً )الكُش الكهُض( نم   م ٖلى ؤن ًغؾم . نم  .م ٖلى الغخُل بٍُغ

٤ لم  بضمه ٦ما عؾم ب٩لماجه مٗا ِ  .الٍُغ ٤ ب ول٨ً  ،ها للؿال٨حنـى  .. وها هي مٗالم الٍُغ

٘  للشمً ٦ما ٞٗل )الكُش وهل مً صاٞ ،؟كتر  ٞهل مً مه  ،ألن الؿلٗت ٚالُت ؛الشمً ٚا٫  
 .؟الكهُض(

ً ـمًِئت لُمخض بلـي الخٟاح خُض اهُل٤ وهج الكمٗت الـي خـٞو ى ظىىب الَى

 .مؿغبل بالضمـال
ه
 جل٣ي جدُـــت موألالــــٝى جددكض ًى  ..للٗؼاء١ ضسم غاص  هب ؾه . هىا٥ ه

 
ُا

ؼاػ وؤلاظال٫ )للكهُض(.الاخخــغام والخ٣ضًغ  .. وؤلٖا
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الىٓغة ألازحرة ٖلى الىظه الىياء والشٛغ  وها هى باؾدكهاصه ًدؿاب٤ الجمُــ٘ ًل٣ىن 

اث ،الباؾم    ،؟ؤًً ؾمٗذ الكُش خؿحن ًسُب آلزغ مغة ،وجغخل بهم الظ٦ٍغ
ً ؤي   ٖو

 .!؟قاهضث نىعجه وهى ًمدك٤ ال٨القى٩ٝى ل. ه.؟رش يء جدض  

. و٦م ٧اهذ ٧لمخه .مددكضةـي الؼخٝى الـها هى ًغخل بٗض ؤن ؤل٣ى ٧لمخه ألازحرة ٞ

ت ناعمت ت الخمغاء باب  و . .ألازحرة ناص٢ت ٢ٍى  ب   ** للخٍغ
ه
٩  

 . .١  ض  ًه  ت  ظ  غ  ً  مه  ض  ً   ل 

 
ه
  ب  ثو٢ٟذ السالث٤ حكغ ؟! ٖغؽ . وؤي  .٢ُم خٟل ٖغؽ الكهُضوبٗض ؤًام ؤ

ه
ها ؤٖىا٢

امخضث مً الكُش الكهُض ٖؼ الضًً  ..زالضة عؾالت مىؾ٣ُُتي ـلدؿم٘ اللخً ألازحر ٞ

ٌ  ـال٣ؿام ٞ ي صخغاء ؾِىاء.. ول٨ً ـض ختى الكُش الكهُض خؿحن ؤبى اللبن ٞب  ٗ  ي ؤخغاف 

هاـهظا اللخً ال ت مىؾ٣ُُت ًُى٫ ٖٞؼ ٤ ًمخض والضع  ،ممخض ظؼء مً م٣ُٖى ب ٞالٍُغ

 ي الجىت مه ـٞو ،ًخىانل
 
 .ؿ٘ ل٩ل الهاص٢حند

 .... الظي ما بسل ؤو اؾخٛنىم٣ضامـالؤل٣ى الجمُ٘ هٓغة الىصإ ألازحرة ٖلى الكهُض 

 ٞ.ما ٢ا٫ ؤو اؾخ٣ا٫
 
وجغجٟ٘  ،. وها هى الُىم ٌؿ٣ِ ٖلى ألاعى.ي الُلُٗتـ. ٧ان صوما

 ٞ.ى ٖىان الؿماءـالغاًت بل
 
ب٣ى الكهُض الكُش صوما  .الُلُٗتي ـ. ٍو
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 الؿّٗس أٌـٕض أمحـس حمىـــٕز أبـٕ المبـَ )أبـٕ إمساعٗن(

 ،اُهي الض  ـاهُل٤ البكحر حهخ٠ ٞ

مخىاي٘ ـطا٥ الكبل الباؾم الهاصت ال

خضًشه  ألن   ؛الظي ما ؾمٗه ال٨شحرون

 
 

ض طل٪.. ًخٗم   ً   م  ال ٩ًاص ٌؿمٗه بال

ل٣ض  ،اهُل٤ البكحر ًضوي نىجه

 
ه
 ى  كهــــض ال٣ؿامي ألانٛغ ؾ  اؾد

 
 ،ا

 
ه
كهض الكبل الظي عجب الجمُ٘ اؾد

مىاظهـــــت ـمً ظغؤة الخدضي و٢ـــــىة ال

م ـالتي ًخمخ٘ بها ٞ ي مىاظهت الٗضو ٚع

 ؾالؾخه وع٢خه م٘ بزىاهه.

ًه صو    ي نىث البكحر 
 
ٜ ؤهل بل 

مت ألاعى ؤن   الغظا٫  . وؤن  .ال٣خا٫ ٍٖؼ

الُُب مٗضن ـهظا ال . وؤن  .مٗاصن

ضه الهلب هى مً طا٥ ألانل الظي ظؿ  

 .اللبن( مجاهض )خؿحن ؤبىـالكُش ال

ى ــه بليم   ٞبٗض بلخاح ٦بحر جم   ،ل٣ض بضث مالمذ الغظىلت مب٨غة ٖلى الٟتى الُاٞ٘

اث ٞٗالُاث الاهخٟايت ٖبر لجان خماؽ الٟاٖلت مجاهض ٢ض ـلم ٨ًً الكبل ال ،مجمٖى

 خح
 
 ً  ها ؤنٛغ م  ـ.. و٧ان خُى.ن امدك٤ ؾالح الاهخٟايتبلٜ مً الٗمغ زمؿت ٖكغ ٖاما

ي واخضة مً الجىالث ـٞو .مجاهـضـلم الٟلؿُُني الٗ  ًغجضي اللشام الٟلؿُُني الظي ٚضا م  

 لهظا الٟتى الهاصت
 
خه  ،الجهاصًت ٧ان ال٣ضع ًغؾم مجضا خحن اهُل٤ يمً مجمٖى
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ت ض(، وهى ٣ًىص مٗؿ٨غ ي مسُلخه الصخابي الجلُل )ؤؾامـت بً ـغحؿم ٍٞو  ،الخمؿاٍو ٍػ

 ًٟخذ للا ٖلى ًضًه بالص الغوم. ..مؿلمحنـظِل ال

ُ  ٧اهذ ٧ل ٧ىامً الٟتى الُاٞ٘ جىُل٤ ومه  وهى ًغي بٗحن زُاله ٠ُ٦  ،اه ًبدؿمد

ًه !!ًمخُي زُل الجهاص ًىظهه لالهُال١ هدى  ..ىان ٞغؾهٗ  مؿ٪ ب  .. و٢اثض الغ٦ب ال٣ؿامي 

ت ألاع٧ان ،مغاصـالهضٝ وجد٤ُ٣ ال  .مً ؤظل بىاء الضولت ؤلاؾالمُت ٢ٍى
 
 . ًغخل )ؤهىع( ًىمُا

ي زُاله ـها هى ًغخل ٞ ،. ول٨ً.ًخمنى اؾدكهاصه ٖلى جغاب ألا٢ص ى الُهىع  ،ى ال٣ضؽـبل

ت ـ. وها هي صوعٍت مً ال٣ىاث السانت جىُل٤ هدى ال.مؿخ٣بلـماض ي والـى الـبل مجمٖى

٤ُ الغخلت ال ..الجهاصًت ذ.ت بالخظعمُمىهـًىاصي ٞع ؿاب٤  ... ًُل٤ )ؤهىع( لؿا٢ُه الٍغ َو

ي ٢ضمه ـجهِبه بخضاها ٞ ،مجاهضـالهىاء.. ػزاث مً الغنام جىُل٤ زل٠ الٟتى ال

 ٌؿ٣ِ ٖلى ألاعى ال ٌؿخُُ٘ خ  
 
ٌ   ،غا٧ا جمؿ٨ه  ..تهىي ٖلُه ..ٖلُه ظمٕى الٛغبان وجى٣

 
 
 ب  ي   ً  م  ٦

 
ِ  

 
 زمُىا

 
ٗىن اللشام ًٖ وظهه البريء ،نُضا ٞغ ٌعجبىن !! ؤهظا الٟتى الظي  ،ٍو

  ٌ وهم  ؟!مى٣ُتـي جل٪ الـمًاظٗهم ٞ لم ًخجاوػ السامؿت ٖكغة هى الظي ؤ٢

ت وال  ٖكغاث الكٗاعاث الخمؿاٍو
 
ـ الـٌؿد٣ُٓىن ًىمُا . هل .مىدكغة جمؤل الكىإعـمخاَع

اطـهظا الٟتى هى الؿبب ال جه ، وما ؤهىن ٢ىا!!هظا الجِل   ما ؤجٟــه   ؟!!مباقغ لهظا ؤلاٖػ

 .!!السانـت

 مه ـص الٟتى الباؾم هدى الى ٣ًخاص الجى
 
ي ـٞو ،خُض مئاث الكبان الٟلؿُُيُحن ،لٗخ٣

 
ه
ت الجضًضة ؤ ً الىاٍػ  ٕ الٟتى مه وص  ػهاٍػ

ه
 بُل٤ هاعي وؤ

 
ي ـٞؤهىع م ج٩ى   ،الباب ٖلُه ٤ٚل  هابا

ت الؼهؼاهت الباعصة التي ال  غ ػاٍو وبضؤ ٌك٩ى للا ؤلم بنابخه،  ..هاـُٞ ؤصوى م٣ىماث الخُاة جخٞى

خمخم بإصُٖت جضٞ٘ ٖىه الكغ وال ،ًخلى آًاث خٟٓها مً ٦خاب للا حٗالى   ،م٨غوهـٍو
 
صاُٖا

 ًٖ  ،للا ؤن ًدٟٔ ٖلُه ٢لبه ووظضاهه
 
وؤن ًدمي بزىاهه مدىت السجً.. ٚاب ؤهىع ٢لُال

ُه  ى  وؤزظجه ؾ   ،ٖو
 
لظي ٌِٗكه ي هظا الٓٝغ الٗهِب اـوهي مىدت بلهُت ٞ ،مً الىىم ت

اب الٟتى ٞ.الٟتى الهاصت  .ي ؤخالم وعصًت ؤزغظخه مً يى٪ الخُاة التي ٌِٗكهاـ. ٚو
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 ،٢ط ى لخٓاث ظمُلت م٘ ق٣ُ٣ه وؤؾخاطه )الكُــش خؿحن( الظي جخلمظ ٖلى ًضًه

ك٤ ؤلاؾالم مىهج الؿماء مً صعوؾه ى ق٣ُ٣ه ـ٦م ٧ان ًىٓــــغ )الكُــــش خؿحن( بل ،ٖو

 .)ؤهىع( هٓغة زانت

مبر ـىه مىظ لخٓاث الىالصة ألاولى خحن ؤبهغ الضهُا ٞاخخً ي ـٞ م1974ٖام ي هٞى

مى٣ُـــــت بٗـــض ؤن ـخُض ألاهل ٢ض ؾ٨ىىا مىظ ٞترة وظحزة جل٪ ال ،ي الضعط بمضًىــــت ٚؼةـخ

ت )ؾمؿم( و٧ل ؤعظاء  ٚــاصعوا مسُم ظبالُا الشىعة بزغ هجغتهم م٘ ػخٝى الالظئحن مً ٢ٍغ

  ..ٞلؿُحن
 
ً   هموصعط الُٟل الهٛحر ٖلى بِذ للا ًاصي خغ٧اث الهالة ٦ما ٖل الكُش  ااهب

  ،خؿحن
ه
اعاث ٞ لى هظه الٍؼ ٗه  ،ٖلى ٖك٤ مىهج الؿماء ..م الٟتىُ  ٖو  ال ًغي طاجه بال ب

ه
  ل
 ى 

 
 

تـ ٞهظه الغاًت السًغاء التي ال ٌكٗغ باألمً بال  .ي ْاللها الىاٞع

 هظا الٟتى ؤخب  
ه
 عآه. ً  م   ل  ه ٧

ه
مىـه ٖالماث  ٘  ك  . البؿمت ال جٟــاع١ وظهه الظي ح

ُ  ومه  ..ؤلاًمان ًه د  ب  ى  اه الجمُل 
مــت السها٫ ٪  ئه  .بمٗالم شسهُت َُبت ألانـــل ٦ٍغ

 
 
 وبطا ٖاقغج

ه
 لهظا الٟتى الهاصت ..بغ  ه ًٖ ٢

 
 باعػا

 
ي نالة ـٞو ،٧اهذ الصجاٖت مٗلما

ى اله٠ ألاو٫ لتري ـٖلُ٪ ؤن جىٓــغ بلي مسجض الكُش الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام ـالٟجغ ٞ

  ،الٟتى ال ًى٣ُــــ٘ ًٖ الهالة
ه
ي ـع ل٪ ؤن حٗخ٠٨ الٗكــــغ ألاوازغ مً قهغ عمًان ٞض   وبطا ٢

 .. ؾخجض الٟتى الباؾـــــم ال ًى٣ُ٘ ًٖ ٢ُـــــام ؤو جالوة ٢غآن ؤو ظلؿت ط٦ـــغ.بُـــــذ للا

ًىاْب ٖلى  ،الهافي ٖبر )الكُش خؿحن(هل مً مٗحن ؤلاؾالم ـ. ًى.الٟتى ه٨ظا قب  

  ،الكٗاثغ والٗباصاث
 
ض( عض ي للا ٖىه)بـــ ًاصي صوعه الجهاصي م٣خضًا . وها .ؤؾامت بً ٍػ

 بُل٤ هاعي ي ػهؼاهخه مه ـهى ًغ٢ض ٞ
 
ُت الجهاص الخمؿاوي  ،هابا لى عؤؾه ٧ٞى  .ٖو

ي ٢لبه ـٞ .. و٢ظٝ للاوهضوء  الىىم التي ؤ٦ؿبخه ؾ٨ُىت  ت  ى  اؾد٣ُٔ الٟتى مً ؾ  

ت باعصةـوا٢خاصجه بل ،جدىاوله ًض ٚلُٓت ،. باب الؼهؼاهت ًٟخذ.مٗالم الخدضي بها  ..ى ٚٞغ

ُاء ..م٨خب ٢ضًم  .زلٟه عظل لم ًدبحن مالمده لكضة ؤلٖا
 
 بالبُل  :. زاَبـه ٞىعا

 
ؤهال

.. ٞإظاب: . ٦م ٖمغ٥؟ .الٟضاجي
 
وج٨خب  ،ومىظ متى جلبـ اللشامٞؿإله: ؤعبٗت ٖكغ ٖاما
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 ٞإظاب:  ،؟لجضعانٖلى ا
 
 ٖلى الجضعان ولم ،لم ؤلبـ لشاما

 
. .وؤها ولض نٛحر ،ؤ٦خب قِئا

: ُطخ٪ عظل الخد٤ُ٣ ب٩ل ٢ىةٞ
 
  ً  وم   ٢اثال

 
لم ؤحٗلمــــه  ، ل٩ُىن ظىابه:؟م٪ هــــظا الــــغص  ٖل

 ُٞخابٗه بؿاا٫ ظضًض: . .مً ؤخــــض
 
ُـتـل ..بطا ٦ىذ ؤلبؿها  ، ٞحرص  ٖلُه:؟ماطا هظه ال٩ٞى

 .الج٣اء البرص وؤها طاهب لهالة الٟجغ

 .ي خهاعه ٖلى الٟتىـٌكخض الغظل ٞ
 
كخض الٟتى صٞاٖا  .. َو

ه
 وٍه  ،ض ًضاهُ  ٣. ج

 
ِ ٖلى ًٛ

ٌه  . هظا الكبل ًؼؤع .هاثـهاث هُـ. ول٨ً هُ.السجً لخًمُضه م َبِبه ض  ٣  ؿخ  ظغخه ٢بل ؤن 

 .؟!٩ىن الشاوي وما ًلُه٠ُ٨ُ ؾٞألاو٫..  ثحرهػ 

م ٧ل  ،ميؿىبــــت بلُهـهم الـلم ٌٗتٝر بالخ ؤقهغ،ي السجً ؤعبٗــــــت ـ)ؤهىع( ٞ م٨ض ٚع

ًه  ،ألاصلت التي جدانغه  زغط )ؤهىع( صون ؤن 
 

 ألاقهغ ن اه٣ًـــذ بوما  ..صغض ي ٚغوع الجال

  ى خه ـألاعبٗت وزــــغط )ؤهىع( ختى ٖاص بل
 ..ــــــضمسجـال ..اللشام ..م٣اومتـ. ال.. الجهاص.ه ال٨بُــــغب 

  ..نـــالة الٟجـــــــــغ
 
 ٖ  و والُىم ؤهىع ٌِٗل بٟلؿٟت الخدضي بهىعة ؤ٦ثر قمىزا

 
 ،وبباء   ؼة

  ألاولى ًغؾمه لىٟؿه مىظ اللخٓت
 
٣ا  ٗب  مه ٍَغ

 
 ع ى وممه ،بالضم ضا

 
 .بالجهاص والاؾدكهاص ا

 لم ٨ًً الخضع  
 
غا   ٞالخد٤ مه  ،ب ٖلى الؿالح مخٞى

 ٖلى ٞىىن ال٣خا٫خضع 
 
ٞإبضٕ مهاعة  ،با

ضا مً ألاؾماء الالمٗت ٞ ،ال٣خا٫ بالىيكا٧ى )ال٣ٗلـــت( ي ـٞ واؾخمغ   ..ي هظه اللٗبتـٚو

اث خغ٦ت ال لُىٟظ   ؛م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـجىانله الجهاصي والٗمل يمً مجمٖى

 .بغهامجها الجهاصي ب٩ل ؤماهت وخغم وبزالم

ٞ  ـهظا الىالء الى٣ي وؤلازالم ال مؿلمحن( ٧ي ـظماٖت ؤلازىان ال)لــــ ٦بحر  ٘  مخٟاوي صا

، زانت 
 
 ٖامال

 
ها ًٖىا حٗغى ٖلى الٟتى الظي لم ًخجاوػ الشامىت ٖكغة الالخدا١ بهٟٞى

ت(ـوهى ٣ًىص اليكاٍ الُالبي ٞ وهظا الىٕى مً ألاوكُت  ،ي )مضعؾت ٞلؿُحن الشاهٍى

٣ُضة، ًٟهم الـًدخاط بل ٤ـى عظل ٨ٞغ ٖو ضع٥ ؤبٗاص الٍُغ  م  ٗ  ٢ض ٧ان ؤهىع و  و  ،مىهج ٍو

 .ي الٗمل ؤلاؾالميـؿخ٣بل  واٖض  ٞالغظل الظي ًيخٓغه مه 
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ىم ؤن    ٢غ   ٍو
ه
م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( حك٨ُل ظهاػ الها٣ٖت ـال عث خغ٦ت

حنـؤلاؾالمُت السام بمالخ٣ت الٗمالء والؿا٢ُحن وال  الجىاحختى ًخٟٙغ  ،مىدٞغ

ىحنـ٫ والالٗؿ٨غي )٦خاثب ال٣ؿام( للٗمل يض ٢ىاث الاخخال ازخُاع الٟتى  جم   ،مؿخَى

ت ألاولى للها٣ٖت ؤلاؾالمُت ٞـمجاهض يمً الـال  .ي الضعط(ـي مى٣ُت )خـمجمٖى

ًدى٣ل بحن مىا٢٘  ،ى نالة الٟجغـًسغط مً بِخه بل ،ه٨ظا ٧اهذ جى٣ط ي ؤًام )ؤهىع(

 ٖلى ٖمل كغ  الجهاص مه 
 
اثٞا  ٞ ،ي مى٣ُت الضعطـ)خماؽ( ٞ مجمٖى

 
امال ت ـٖو ي مجمٖى

دانغهم ،الها٣ٖت ؤلاؾالمُت غنض الٗمالء ٍو غ ألامىُت ٍو ىُل٤ بل ،٨ًخب الخ٣اٍع ى ـٍو

ٗىص بل ،مضعؾخه ٣ًىص ظمٕى قبان )ال٨خلت ؤلاؾالمُت( ى مسجضه )ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ـَو

ىًم   ،ًخل٣ى الٗلىم ؤلاؾالمُـــت  ..مٗاوي ؤلازـىة ى ؤؾغجه ؤلازىاهُت جهاًت الُىم ًٌٗضـبل ٍو

  ىـوال ٌٗىص بل
 

  مجزلــــه بال
 
  ،لُال

 
إمغه ؤال  ًٖ ؾبب الخإزحر ٍو

 
ؿإلــــه والضه صوما  . ًخإزغَو

  ،. ؤمط ى خُاجه مً ؤظل للا.لم ٨ًً الٟتى ٌِٗل لظاجه
 
ؼا ٩ٞان الازخُاع ؤلالهي ٍٖؼ

ىم ؤن  .. ٍو
 
ما  ٦ٍغ

 
ٗا ت مً ال ٣لذاٖخه ؾَغ اه٣ُ٘ )ؤهىع(  ،ي مى٣ُت الضعطـمجاهضًً ٞـمجمٖى

  
 
 واج

 
مجز٫ الؿا٦ً بىىع ـختى ٢ضمذ ٢ىاث الاخخال٫ جضاهم ال ،٣اء  ًٖ الترصص ٖلى مجزله خظعا

 ـؤلاًمان الهاوئ بىٗمت الهضاًـــــت.. خانغوا ال
 
  ،كــــىا ٧ل ش يءمجز٫ ٞد

 
 و٢
 
 ٖلى ٣ٖببه ل

 
. .ىه عؤؾا

 مسجضـوال٨خلت والًٖ الؿالح واللشام والها٣ٖت وخماؽ  ..؟ًٖ ؤي ش يء جبدشــــــىن 

 .؟؟!!.. ؤًً طهب.. هبدض ًٖ )ؤهــــىع(.وال٣ؿام

وجبرػ شسهُت هظا الٟتى الظي ؤههى صعاؾخه  ،ازخٟى )ؤهىع( لُٗلً الخدضي الجضًض

ت هظا الٗام ٣ِٞ  .ؾِخه حؿب٤ ٖمغهو غ . ول٨ً عظىلخه ٞو.الشاهٍى

الضًً مُاعصًً مً )٦خاثب الكهُض ٖؼ ـمجاهضًً الـوها هى ًلخد٤ بهٟٝى ال

 ـولم ٨ًً ٢غاع ال ،ال٣ؿام(
 
 ؾهال

 
خُض  ،ي هظا الى٢ذ الٗهِبـزانت ٞ ،مُاعصة زُاعا

 ًٖ ال٣ؿامُحن الاؾدكهاصًحن الظًً  ؛جدانغ ٢ىاث الاخخال٫ ٧ل ش يء
 
ب  ٢ظٞىابدشا الٖغ

 ٖلى ببٗاص العص   ،ي ٢لب صولت الٗضوـٞ
 
 ى مغط الؼهىع.ـمئاث مً ؤلاؾالمُحن بلـا
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ي ـٞو ،وصوعٍاث ٢ىاث الاخخال٫ ٖلى البدغ ..ًل٠ ٢ُإ ٚؼة وها هى الُى١ ألامني

. وم٘ طل٪ عوح الاؾدكهاص تهُمً ٖلى الٟتى .البر جمؤل ٧ل م٩ان.. وها هي الخضوص مٛل٣ت

. .٦م ٧ان ًدلم بهظا الُىم ،الهاصت الهلب الظي امدك٤ الؿالح ال٣ؿامي ب٩ل ٖؼ وبباء

.. ًمدك٤ .إؾلىب ظضًضبُل٤ ًىانل ٖمله الجهاصي ال٣ؿامي . ٞاه.٦م ٌٗك٤ السلىص

ت مً ال ،الؿالح سغط م٘ مجمٖى  ـمجاهضًً الـٍو
 
. ًىُل٤ هدى هضٞه ٖلى .مضعبحن ظُضا

٤ الكغقي  .الٍُغ
ه
مغ الـ. ٞ.ي ٚؼةـب مضعؾت ًاٞا ٞغ  . ٢  مسخاع.ـي قإع الىخضة ٖو

ه
ب غ  . ٢

مُه  ،مىاظهت الضامُتـال حهابىن ال ،لٗؼ. ًهلىن صوعٍاث الاخخال٫ بىابل مً عنام ا.دؿاٍع

ى للا ـج٨غاعه والضٖاء والخًٕغ بل ل  بل هي خلمهم الظي ال ًيخهي... ؤمل الٟتى الباؾم ال ًم  

 .وؤن ٌؿُغ بضمه ملخمت ظضًضة ٖلى ألاعى الُاهغة ،ؤن ًغػ٢ه الكهاصة

 
 
ٌ ٢غاعا  ؤو ًٞغ

 
ه بلُه ظ  ٠ُ٨ٞ بطا و   ،ولم ٨ًً )ؤهىع( الٟتى الُاٞ٘ ؤن ٌٗص ي ؤمغا

 ق٣ُ٣ه  هظا ألامغ  
ه
ا ج٣ض   ؟!،ه )الكُش خؿحن(ــــــه وؤؾخاط  مىه  ٞلم 

 
م الكُـــــــش هدى ق٣ُ٣ه َالبا

ؤما )ؤهىع( ٣ٞض ؤزٟى ٧ل  ،٧اهذ ُٖىا خؿحن جتر٢غ١ بالضم٘ ..الاؾخٗضاص للمٛاصعة

  ،ٖىاَٟـــه
 

اٖـــت : بظابـــــت واخضةولم ج٨ً بال  َو
 
 .ؾــــــمٗا

حن ختى اجهمغث الضمٕى مً ُٖني الٟتى حٛغ١ ألاعى الُٗص ى ن ازخٟبوما  ى ًٖ ألٖا

ؤًً  !ماطا ؤزغط؟ـل  ..ًخمخم.. ما ٖلى هظا جمذ البُٗـت ... ًًغب بُضًه ألاعى.للضم

. .؟!ماطا ال وؿدكهضـ. ل.الاؾدكهاص هىاهى . ٞىػها الىخُض .. ٧ل الضهُا سجـــــً لىا.!؟بؤطه

 و ي الغما٫ ـماطا هضًٞ عؤؾىا ٞـل
 
 .؟!ل الهىان٣ب  ه

ي هٓغه مبرعاث ماصًت ـها ٧اهذ ٞـ. ل٨ى.ي طاجه ٧ل مبرعاث السغوطـ٧ان ًضع٥ الٟتى ٞ

ًه    واهُـت.. 
. ًجب ؤن جب٣ى ؤعواخىا طاتها تهخ٠ .. ٧الىجم.. ًجب ؤن جٓل هاماجىا ٖالُت.صغص 

ت والسالم.. ًجب ؤن هبُ٘ الخُاة ووكتري الجىت ً وجدمل بكاعة الخٍغ . وكتري .للَى

. ًجب ؤن وؿخ٣بل .ي وال٣لىبـمأ٢ـ. ال.. لُإزظوا مىا الضمٕى والضماء.ٞلؿُحن وألا٢ص ى

 .ها الظهبُت الىًغةـما صمائها مضاص ؤقٗخـقمـ البُىلت التي جإبى الٛغوب َال
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ًه ـوعٚم هـــــظه ال  . ووظ  .اٖتراى الٟخـــــى الُاج٘ ؤي   ض  ب  مكاٖـــــغ الُٟايت لم 
 
ه ه عؾاثل

  ..والضه ووالضجه ىـألازحرة بل
 
  ،مؿامدـــــتـمٟٛـــــغة والـال هماـمىعاظُا

 
 ، ًدؼهــــىا لٟغا٢هوؤال

 ٞو
 
ليهــــم صوما  ،ٞهي ؤمله الىخُــــض ،له بالكهـــــاصة ول٣اء للا حٗالى اي ٧ل سجـــــىص ؤن ًضٖــــى ـٖو

ىنُ  .مىُــــــت الٛالُـــــــــتهـــــم بالهبر والشبـــــاث بن عػ٢ــه اللـــه هــــــظه ألا ـٍو

 
ه
ًه ؤعؾل ؤهل   ه له 

 
ؤلم ه٣ل ل٪ ًجب ؤن جبني مؿخ٣بل٪ بٗض اهتهاء  ،ًا )ؤهىع( :غوههظ٦

ت ٤ الهٗب الكا١ـماطا جظهب بلـل ،؟!مغخلت الشاهٍى  !؟ى هظا الٍُغ
 
غوا بظابخه خحن .. جظ٦

  . ٢ا٫ لهم ب٣ُُـــً الىاز٤: ".عصصوا ٖلُه هظه الٗباعة
 
 ي ؤٖٝغ بو

 
 ."مؿخ٣بلــي ظُضا

 ـما هى ال
ه
 ما هى هظا ال !..؟٪ لههٟؿ   ض  ٗ  مؿخ٣بل الظي ح

 
با . .مؿخ٣بلـؾٝى جغون ٢ٍغ

 .هٟؿه مؿخ٣بلـوحؿحروا ٖلى ال ،وؤعظى ؤن جٟٗلىا ما ؤٞٗل ،ؾٝى حٛاعون مني

 ؤحها الٟتى
 
ً  بطا ٧ان  ،؟!مؿخ٣بلُتـ؟ وما هي مكغوٖاج٪ الى ؤًً جخجهـحٗٝغ بل.. ًا م 

 زُاع٥ وا
 
٣٪ مؿخ٣ُما ٍغ  َو

 
امخُى الغ٦ب ال٣ؿامي نهىة  ..ص للا زُا٥. ؾض  .خضا

 .؟؟!!ى ؤًًـ. بل.ع مٛاصعة ؤعى طاث الكى٦ت٢غ  خُض  ،الغخا٫ هدى الجىىب وقض   ،ال٣ل٤

. وؤي بالص .؟!. ؤي ؾماء ؾٝى جٓل٨م.ي هٟؿهـى ؤًً ؤحها الغاخلىن؟ ًغصص ؤهىع ٞـبل

٨م؟؟!!  ي م٣ابغ ألاخُاء..ـا ٞؤم   !؟هاـي باَىـؤم ٞ هل ؾخد٨ٟٓم ٖلى ْهغها ،ؾٝى جدخٍى

ماطا جطخىن بالكهاصة ـ. ل.!؟مكغ١ ـماطا حٛامغون بمؿخ٣بل٨م الـخُض ال خُاة م٘ الخُاة.. ل

بت   لم. و .تهُم الغوح الخىا٢ت للسلىص ؟!بٗض ؤن ٚضث ٢ٍغ
 
ؤجها حؿل٪ صعب )َاع١  ع  ض  ج

ى الجىت والسلىص.. ٩ٞان له ـبلت ال٣لب ٧اهذ بلول٨ً ٢   ،بم قُغ الجىى . الظي ًم  .ال٣ؿام(

 .ما ؤعاص

ها هى الغ٦ب ًخ٣ضم للســـــغوط مً ؤعى الغباٍ بٗض ؤن جم بٖضاص الٗضة ٖبر ه٤ٟ 

ــــــ٤ ـوما ٧اص الغ٦ب ًً٘ ؤ٢ضامه ألاولى ٞ ،مهغ م٘ ًغبِ بحن ظىىب ٞلؿُحن ي ٍَغ

ى للا التي ـمهاظغة بلـؤنـدـــــاب ال٣لىب الالسغوط ختى اهُل٣ذ عناناث ٦شُٟت جمى٘ 
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 .. جمىٗها الهجغة.هـٖلُ للا نض٢ذ ما ٖاهضث
ه
ُ  مه ـٖلى ؤن جب٣ــــــى هظه ال٣لىب ال غ  ه  . ج مت خ

  ..مخُمت باأل٢ص ىـ. ال.بالكهاصة
 

  حٛاصع.ؤال

كغاث  .م٩انـعاثدت الباعوص حٗب٤ ال هىع( )ؤ ،مجاهضـي ظؿض الٟتى الـٞ ها حؿخ٣غ  ـمى . ٖو

ٌ ال٣غاع  ،ى صاع ال٣غاعـي عؤؾه جى٣له بلـٞ ًمخُي نهىة السلىص بغنانت حؿخ٣غ   ل٣ض ٞع

٤ الٗاثضًً بل.. الكهاصة.وازخاع السُاع ألاوخض ،ي طاجهـٞ . اخخًً .مؿخدُلـى صعب الـ. ٍَغ

 بل.ى ٖلُحن ٦ما ؤعاصـمىث ونٗض الكبل الباؾم بلـ)ؤهىع( ال
 
. .ى للاـ. ٧ان ًمط ي ٢لبه عاخال

 .وؤعاص للا ما ؤعاص ٖبضه ٞاهخٓغجه الغنانت ٖلى بىابت ٞلؿُحن

 .. حٗاه٣ذ.. وجماػظذ.جىاؾ٣ذ ؤعواح الغاخلحن
 
ُٚ . 

ه
 ذ ؤ

ه
ممخض ٦دضوص ـٞلؿُحن ال ٤  ٞ

ها البكغ ٖلى ألاعى مىؾ٣ُي. ج٩ازٟذ الُٛىم ٖلى ؤلخان ؤٖظب .الكهاصة بال جهاًت . .ٌٗٞؼ

غب  ،ي مكهض هاصع(ـي قهغ ماًى )ٞـء الؿماء ٞالكهاصة والسلىص.. ج٣اَغث ما مىؾ٣ُى َو

جدمل لهم  ،ي ٢لىب ؤهل ٞلؿُحنـ. ج٣ظٝ الغخمت ٞ.واهدكغث جغوي ألاعى الٓمإي

 ـ. اج٣ىا للا وظاهضوا ٞ.البكاعة
ه
 .ٟخذ ٖل٨ُم بغ٧اث مً الؿماء وألاعىي ؾبُله ج

  ًىم   ؤي   ،م؟!1993لٗام الشامً مً ماًى  هظا ًىم   ؤي  
ه
 ؼ  ج

 
ُٞه ٧ى٦بت مُهغة وزلت  ٝ

مت مً الكهضاء بل ًىم ًغخل ُٞه ؤهىع  ؤي  ؟! ههٓحره  ي ٖغؽ مالث٩ي ٖؼ  ـى الخىع الٗحن ٞـ٦ٍغ

ماص وبؿام وزالض صٞٗـت واخضة  .؟!وخؿحن وخؿً ٖو

ض جاصي ٖغؽ  ،ي الهكُمـؾغي السبر ٧الىاع ٞ اٍع واهُل٤ الهخاٝ والخ٨بحر وألٚا

 ـ. والجمــ٘ ال.الكهاصة ٖلى ألاعى
 
 مبــاع٥ ج

 
 ..الىؾُم الىياء ـــغ ب٩ل ٞســـغ واٖتزاػ الكبل  ظ٦

 
 
 .ي ٢لــىب الىاؽـٞجٗـــل مدبخه ٞ ،ه للاه ى ؤخب  غ الجمــ٘ ؤلازــــالم والخٟاوي خت  جظ٦

 .وآ٫ الٟتى الباؾم
 
 به . صٖىا للا ٢

 
 ،ه الكُش خؿحن قهُضًً ٦ما ؤوناهمُوؤز هه ىل

م ٧ل  ظ٦غون الٟتى الظي ؤنغ  ي ٢لىبهم الهبر، ًـو٢ض ٢ظٝ للا ٞ ٤ ٚع ٖلى مىانلت الٍُغ

ي هظا ال٣لب ـٞ . ٣ٞض ٧اهذ الجىاعح حٗبر ًٖ خ٣ُ٣ت ما اؾخ٣غ  .ما وظض مً ظهض ومك٣ت
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٤ الظي ؾل٨ هدى ظىت ٖغيها  هالهٛحر مً بًمان ٦بحر باهلل جباع٥ وحٗالى و٢ضاؾت الٍُغ

 لهم ًىم ال
 
 .٣ُامتالؿمىاث وألاعى، وصٖىا للا ؤن ٩ًىن قُٟٗا

 للكهُضًً )ؤهـــــىع  ؛ي زالــــض ؤًام ٖـــــغؽ الكهــــــاصة ؤ٢ُـــــم خٟــــل ُٖٓمـٞو
 
وصاٖـــــــا

 ـواخدكــــــضث ألالىٝ ٞ ،وخؿحن(
ه
  ي خٟـــــل الىصإ ج

 هدى ـم الخدُــــت للبُل ال٣ـــــض 
 
ٗا مؿاٞغ ؾَغ

متمؿخدُل وامدكـــــــ٤ ـالجىـــــت بٗض ؤن ع٦ب ال ٞاهخهغ بهـــــظا الٟـــــىػ الُٗٓم   ،الٍٗؼ

م  .والازخُاع ؤلالهي ال٨ٍغ
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 الؿّٗس أميــَ صــــالح غـالوـٛ عطـا المــْ )أبـٕ وضعـب(

ي الضعط الهابغ ـخي ـٞ

 وبجىاع )مسجض ٖؼ ،مغابِـال

الضًً ال٣ؿام( ٖلم الجهاص 

٧ان  ،ي ٞلؿُحنـوالاؾدكهاص ٞ

ه بٗىاًت  ،ال٣ــــــضع ًغؾم زَُى

ً خُض ؤَلـــذ قمـــــ الشامـــــــ

. .م1973لٗـام ٖكـــــــــغ مـــــً ماًى 

ظا ه ومٗها ؤَلذ قمـ )ؤًمً(

٧ان الىالض )نالح  ..مُىن ـالىلُض ال

 بهظا الىلُض الجضًض
 
 .ٞإؾماه )ؤًمً( ،ُٖا للا( مخٟاثال

ٞىالضاه ًدمالن  ،ٖلى ٧ل زها٫ السحر ي ؤخًان والضًه ووكإـهما )ؤًمً( ٞ

ي ٧ل ـى ظىاعه )مسجض ال٣ؿام( ًغجاصه ٞـوبل ،الخغم ال٩امل وال٩افي لهظه التربُت الٗم٣ُت

دٟٔ مً ٦خاب للا جباع٥ وحٗالى ..الهلىاث خ٣ٟه ٖلىم ال٣ٟه  ،ًاصي ٍٞغًت عبه ٍو ٍو

٘ وألانى٫ والخٟؿحر والخضًض  ظاص  ـختى وكإ ٞتى  ٖال   ..والدكَغ
 
 ما

 
ى ـبياٞت بل ؽ  اع  وم   ،ا

ايُت ٧لطل٪  عاجُه ختى اي ؤلٗاب ال٣ىي والىيكا٧ى وال٩ـوجسهو ٞ ،ألاوكُت الٍغ

. ٢ىة ؤلاًمان و٢ىة الؿاٖض. ٩ٞان هظا ألاًمً مىظ َٟىلخه .ا٦خملذ ُٞه ٖىانغ ال٣ىة

ٞ 
 
تـالىاٖمت الهاصثت عاٚبا  خُض ٧اهذ ظمُ٘ ؤلٗاب َٟىلخه ،ي مىهج ال٣ىة والٗؿ٨ٍغ

ت و٢ُ٘ الؿالح البالؾد٨ُُتمالـال  .بـ الٗؿ٨ٍغ
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 ٞ ٧له، طل٪اهب ى ظـوبل
 
خٟى٢ىن لهم  ـمــٞالُلبت ال ،ي صعاؾخهـ٧ان الٟتى مجتهضا

ت الٗامتـٞ خُض اعج٣ى ؤًمً ،ٖىىان  ً  ؤجهاها بىجاح م   ،ي مغاخل صعاؾخه ختى الشاهٍى

ت(  .)مضعؾت ٞلؿُحن الشاهٍى

 ـولم ٌكٛله هظا الخٟى١ ال
 
مُاصًً  ٧لي ـؽ وكاَه الضٖىي ٞماع  ًه  ن  مخىٕى مً ؤ

 ، الضٖىة ومجاالتها
 
ٖبر ٢ُاصجه  ،ال٣ضوة ؤلاؾالمُت الهاص٢ت ٢غهاثهل )ؤًمً( ؤمام ٣ٞض مش

تـليكاٍ )ال٨خلت ؤلاؾالمُت( ٞ ال٨ٟاة ي ـٞدُشما ظا٫ بهغ٥ ٞ ،ي مضعؾت ٞلؿُحن الشاهٍى

َالب  م  والضعاؾت ًاه ي مىا٢٘ الٗمل والضٖىة ـؤًمً( ٞ)ألامحر وظضث  ،مضعؾت ٞلؿُحن

 .ي الهلىاثـمضعؾت ٞـال

٣ٗض خل٣اث الضٖىة بل ي ـالٟخُان ًلخٟىن ٞ ٞتري ٖكغاث ،ى صًً للا جباع٥ وحٗالىـَو

مىظهت هدى الاعج٣اء بمٗاوي السحر والٟىػ ـى ٧لماث )ؤًمً( الـٌؿخمٗىن بل ،نُٗض واخض

 مه ـ. وهدى جغبُت ال.والُٗاء
ه
ى وكاٍ ـبياٞت بل ..مىخٌٟـالشاثغ الي ؤطهان الجُل ـل الٗلُا ٞش

  ً  وم   ،ي مسجضه )ٖؼ الضًً ال٣ؿام(ـٞ ملمىؽـالؤًمً 
 
)مسجض ٞلؿُحن( بٗض اهخ٣ا٫  م  ز

 .ى الغما٫ـؾ٨ىه بل

   ،مسجضـي الـ٣ٞض ٧ان ٣ٌٗض ؤًمً الجلؿاث الخٗلُمُت لؤلقبا٫ والٟخُان ٞ
هم ـىه ًل٣ 

  ـبياٞت بل ،ـ الخىخُض الؿلُمؤبجضًاث ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت وؤؾ  
ر ى ال٨ٟغ الخغ٧ي الىح 

 مه ـال
 
 .زن ت

 لًٟل الكهضاء وؤظغ الكهاصة
 
 ؤؾاؾُا

 
لظل٪  ،٧ان ٧ل هظا اليكاٍ الضاثب مىلضا

 
 

   مه ال جغي )ؤًمً( بال
 ًٖ الكهُضخدض 

 
ل للاه  وما ؤٖض   ،زا ؤو ًٖ الكهاصة  ،له مً ألاظغ الجٍؼ

٘ الٓلم والٗضوان ًٖـها ٞع  و  والاؾدكهاص وص    .مؿلمحنـال ي ٞع

ر والضجه ًٖ الكهاصة ً )٦خاثب ال٣ؿام( وصوعهم .و٦م ؤهه ًخمىاها ،و٦م خض  . ٖو

 ،ي جُٟٗل ؾاخت ٞلؿُحن بالىاع والباعوصـي الٗمل الجهاصي الٗؿ٨غي ٞوـمدىعي ٞـال
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  مه ـوبٚغا١ ال
 .بالضماء دخل 

 
ي نٟٝى )٦خاثب ـوهى ٞ ،. وؤهه ًخمنى ؤن ًل٣ى للا قهُضا

 .ال٣ؿام(

 

٘ عاًت )ال بله بال للا مدمض عؾى٫ للا( زٟا٢ت ٖالُت والضاٞ٘ ال  ،ل٩ل طل٪ هى ٞع

 
ه
 .ها ٨ٞغةـضاهُحٗلىها عاًت.. وال ج

ه
 ى  . وال ج٠٣ ؤمام جخاٞلها ٢

 
مت ـمً ٢ىي ألاعى الٓال ة

غ ألاعى مً صوـ الاخخال٫ الههُىوي الجازم ٖلى هظه  ..مؿدبضةـال ٦م ٧ان ًدلم بخدٍغ

 .ألاعى الُهىع 

ؼ ب٩ل ق٠ٛ وخب وخىانـلب٧اهذ ألام الخىىن حؿخم٘  ي ـٞهي جغي ٞ ،ى الابً الٍٗؼ

. ٖضا ًٖ .ي جلبُت َلب لهاـوما جإزغ ٞ ،لها ٧لمت ٞما عص   ،)ؤًمً( مهجت ال٣لب و٢غة الُٗـــــــً

ما٫ الضهان والُغاقت  ألن .مؿاٖضجه لىالضه مً زال٫ مماعؾخـــه أٖل
 
. ٧ل طل٪ ٧ان صاٞٗا

 مً ٢لب والضًـــــه ٩ًىن )ؤًمً(
 
 ظضا

 
با  ألن ، ٢ٍغ

 
٧ل هـــــظا الخــــب وهــــــظا الُٗــــاء ٦ــــان ٧اُٞا

 .مؿلمُــًـًلخد٤ بجماٖــت ؤلازــىان ال

ت التي ؤصاها )ؤًمً( بىظىصه ٞـو٢ض ؾب٤ طل٪ مىا٦بخه الٟٗالُاث ال ي نٟىٝ ـمخىٖى

  ؛ٟلؿُُيُتال الاهخٟايتم٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( قٗلت ـخغ٦ت ال
 
لُمشل ؤًمً و٢ىصا

غ الكٗبُت التي زايخ ىٟىان ـبياُٞت لخغب الخدٍغ ها الجماهحر الٟلؿُُيُت ب٩ل ٢ىة ٖو

  ـٞ
لمها ال الههُىوي ال٨ُانواضر لجبروث  ي جدض  ألاوكُت  ٧لٞماعؽ  ..مخُٛغؽـْو

 بغظم الدجاعة ومالخ٣ت ظىىص الٟغاع ؤمام ظجرالاث الدجاعة ض  مُضاهُت ب  ـال
 
وؤَٟالها ءا

ــى جىُٟظ ٞٗالُاث ؤلايغاب بىهب الـمُامحن بلـال اعاثـوبقٗا٫ الىحران ٞ ،مخاَع . .ي ؤلَا

 .م٣اومتـوالجهاص وال الاهخٟايتى ؤن ًسِ بٗلبت َالثه قٗاعاث ـبل

ي بٖضاص )الؼظاظاث الخاع٢ت والٗبىاث ـؤًمً( ٧ان ٞ)لـــ مخمحز ـول٨ً الخسهو ال

ماص ٣ٖل( ،ٖلى ًض ال٣ؿامُحن )بكحر خماصي طل٪ ـو٢ض جخلمظ ٞ ،الىاؾٟت( خُض ٧ان  ،ٖو

٤ غنض ؤمً الٍُغ ً  لهما ًى٣ل الؿالح ٍو  ؤًم
 
 .)ؤًمً( ؾاٖضا
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ل مً الٗام بي ـٞو وبِىما ٧ان ًسىى ٖضص مً قباب خغ٦ت خماؽ  م،1993بٍغ

 خ٣ُ٣ُت صازل ؤ٢بُت الخد٤ُ٣ ٞ مجاهضحها
 
. ٞإزبر .٧ان )ؤًمً( ًتر٢ب ..ي ؾغاًا ٚؼةـخغبا

بخه ٞؤهله  اب ًٖ البِذ ٖكغة ؤًام ٧املت صون ؤن ٌٗلم ٖىه  ،ي وصإ ؤخض بزىاههـبٚغ ٚو

.. زاللها خًغث ٢ىاث مٗؼػة مً ظىىص الاخخال٫ صاهمذ بِذ )ؤًمً( ب٩ل  ؤخض  
 
قِئا

 .ي ٧ل م٩انـٖى٠ و٢ىة وبدشىا ًٖ )ؤًمً( ٞ

 .يء. ٢ظٞىا ٧ل ش .زخٟىا٧ان ٢ض 
 
 . خُ

ه
ا )آ٫ وهضصو  ..ما و٢٘ جدذ ؤًضحهم ل  مىا ٧

 بطا لم ٣ًىمىا بدؿلُم )ؤًمً(ـال ن للا( ؤجهم ؾُيؿٟى  ُٖا
 
 .مجز٫ ٧امال

ئت هدى الـومً هىا بضؤث مغخلت ظضًضة ٞ مىاظهت ـي خُاة )ؤبي مهٗب( وزُىة ظٍغ

ا ـ. وػاصث هظه ال.والخهُٗض والخدضي مغخلت يغاوة بٗض اؾدكهاص البُل ال٣ؿامي )ػ٦ٍغ

لى ها ؤٖلً )ؤًمً( ؤهه ـ. خُى.الكىعبجي( ظىضي مً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٖو

وؤ٢ؿم ٖلى الشإع لضم  ،خُض ؤقهغ )ؤًمً( مؿضؾه ،صعب )ؤبي ًديى( الكهُض الٗمال١

 ـ. ٞو.)ؤبي ًديى( الٛالي
 
 ي ؤ

 
  ،ؤبي مهٗب()لـــ مُاعصة ألاعبٗت ـال غ  هه ق

 
٢ىاث الاخخال٫  لم ج٠٨

 
 
 وجهاعا

 
 ًُغ٢ىن البِذًإجىن  ،ًٖ مالخ٣خه ومضاهمت مجزله لُال

 
ض   ،لُال ؤًمً  ٖىن ؤن  ٍو

اعة ؤهله ٢اصم   إجىن لُلت ؤزغي ًض   ،لٍؼ ي )مغط ـمبٗض ٞـ)ؤ٦غم( ق٤ُ٣ )ؤًمً( ال ٖىن ؤن  ٍو

 .الؼهىع(

ُت ظضًضة ٞ  ،ي ٖمغها الؼمنيـمدضوصة ٞ ..ي خُاة )ؤًمً(ـ٧اهذ هظه مغخلت هٖى

ً ال ٍل ألاظغ مً للا جباع٥ وحٗالىي ظؼ ـُٖٓمت ٞ ٧ان )ؤبى مهٗب(  ،مجاهضًًـللهابٍغ

ى ظىاع ـوؤولها بل ،ٖلى هظه ألاعى ،ي ٧ل نباح ظضًض ؤن ٩ًىن هظا آزغ ؤًامهـًخمنى ٞ

 .مل٪ الٗاص٫ طي الجال٫ وؤلا٦غامـال

غظىها ال ،ها ؤن ج٨ثر له مً الضٖاءـو٦م ؤعؾل لىالضجه ًُلب مى مؿامدت ٦ما ـٍو

ب . ٣ٞض ٧ان ٖلى.ًغظى والضه و٧ل مً ًل٣اه ؤن ٌؿامده  .ؾٟغ ٢ٍغ
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ًه بٗض اؾدكهاصه ؤهله َلب مً و  ى بِذ للا ـًاصي ٍٞغًت الدج بل ً  غؾلىا م  ؤن 

 
 
ٓم  ،ٖىه الخغام هُابت وؤن ًضٖى له  [،نلى للا ٖلُه وؾلم]وؤن ًؼوع ٢بر الغؾى٫ ألٖا

 
 
 .هىا٥ ؤن ٣ًبله للا قهُضا

ًه  ي ـى ظىاع عبه ٞـشبذ بك٩ل ٢اَ٘ ٦م ٧ان ًغخل )ؤبى مهٗب( بل٧ل طل٪ ٧ان 

ج ٢لبه آلاٝػ للغخُل ٧ل خحنـ. ٞ.زلىاجه ولم ٨ًً ٌٟٛل )ؤبى مهٗب( ٖلى خضازت  ،ي ؤهاٍػ

  ؾ  
٤ الهٗىص ـاؾدكهاص بزىاهه واؾدكهاصه ٦ظل٪ ما هى بال مغخلت مدضوصة ٞ ه ؤن  ى  ي ٍَغ

مهغا١ ـؤن جخ٩امل وجخىانل ٖبر قالالث الضم ال ض  به  السُىاث ال وؤن  ، للٗمال١ ؤلاؾالمي

بر جىان ألن طل٪ هى الًمان  ؛مؿلمحن الىاقئت ٖلى ماثضة ال٣غآن الُٗٓمـل ؤظُا٫ الٖو

ٓم ببىاء صولت السالٞت الغاقضة ي ٧ل هظا الى٢ذ ال ـو٧ان ٞ ..ألا٦ُض لخد٤ُ٣ الهضٝ ألٖا

٧ان ًدلم بظا٥ الُىم الظي ًغج٣ي  ،ٌٟٛل ًٖ جىانل الجهاص ال٣ؿامي ٖلى ؤعى الغباٍ

ا بى ٖلُحن ـُٞه بل اؾغ ومغوان( بةطن للا جباع٥ وحٗالىجىاع )ػ٦ٍغ  .ٍو

 ،م٣اجلحن بالٗخاصـمغخلت بٟاٖلُــــت ٞـــــي بٖضاص الٗبىاث وججهحز الـي هظه الـٞ ٞإؾهم

و٧ان مً يمً الٗملُاث التي ، مالخ٣ت ؤٖــــضاء للا جبــــاع٥ وحٗالـــىـوالخسُُِ الضاثم ل

خىن( الكهحرةـي )خـٞمسجض مهٗب بً ٖمحر( )ٖملُت ي الخسُُِ لها ـقاع٥ ٞ  ،ي الٍؼ

 
ه
 .ها ظىضًانـخل ُٞوالتي ٢

٧ان ؤًمً  ،والٟلؿُُيُحن الٗضو الههُىويا وكُذ زُىاث ٣ٖض اجٟا٢ُت بحن م  ـول

ض ِٖل جل٪ ال.له عؤي آزغ مخىاػن بحن ـمغخلت وال عئٍت هظا الخٗاٌل ٚحر الـ. ٞال ًٍغ

جخ٣اطٞه الٟتن وجمط ي به  ..وبحن قٗب مٓلىم مًُهض يءهبىن ٧ل ش ـمٛخهبي ألاعى ًى

 ًٖ خ٣ُ٣ت الهغإ
 
 .ألاخضار بُٗضا

ٌؿىص الطجُج  تىخ ،م1993لٗام الشالض ٖكغ مً ؾبخمبر  ًىمه  وما ٧اص ٣ًترب

المي بال ٩يـجٟا٢ُت ؤوؾلى ٞاميكىص لخى٢ُ٘ ـماجمغ الـؤلٖا و٢بل  ،ي البِذ ألابٌُ ألامٍغ

غخل ٣ه ٍو  .الاخخٟا٫ بُىم واخض ٧ان )ؤًمً( ًسخاع ٍَغ
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٤ الكُش عجلحن اهُل٤ ؤًمً ًبدض  ،ؼها( وظه  504) الـــ اؾخ٣ل ؾُاعجه لى ٍَغ ٖو

ؿخه ال ت جدب٘ مهلخت السجىن  نهُىهُتن ْهغث ؾُاعة بوما  ،ميكىصةـًٖ َٞغ  ،ٖؿ٨ٍغ

ت ؤزغي ـبياٞت بل هما ومالن٣ت ب ،هما ب٩ل ٖؼم وزباثـم ؤًمً مىج٣ض  ختى  ..ى ؾُاعة ٖؿ٨ٍغ

ه نىعة الٟضاجي .يءاهٟجغ ؤًمً لُىٟجغ مٗه ٧ل ش  . اهٟجغ بٗض ؤن جغاءث ؤمام هاٍْغ

 مً  ؤبيم٣اجل )ـال
 
ش الاخخال٫ جض٥ ال.ى آزغـبل بِذًديى( ٣ًٟؼ مُاعصا مىاػ٫ ـ. ونىاٍع

 د  وج٣ه٠ البُىث آلامىت لخه 
 
.. زم ج٣ظٝ ظؿض  ها عه ُل

 
 وؤَالال

 
ا( همىطظ   ٧اما ه )الكُش ػ٦ٍغ

 
 
  الخي   الٟظ

 
  ٢ظًٟت

 
  له م  د  ج

ه
 . وها.ؤبي ًديى()لــــ وجغاءي ؤمامه ٢ؿم الشإع ، الٓلم والجبروث ل  ٧

اء لضماء ال بت الٞى ٌ   ،مجاهضًً مً صمهـهى ًضٞ٘ يٍغ ظ٣ًهم بٗ مؿلمحن ـما ؤناب ال ٍو

 .مً ٦مض  ومك٣ت  

٣ظٝ ُٞ ،مٗه ٞخاث بني حهىص ًمؼ٢ها ؤقالء ي هى ُـاهٟجغ )ؤًمً( ل بـٍو .. هم الٖغ

ن بوما  ،مٛغوعة ناٚــغة ؤمام ٖمال٣ــــت مجاهضي ال٣ؿامـمضججت الـظىىصهم ال ي هى ـلخو 

خحن ختى ؾاصث نىعة نهُىهِوجٟجحر ؾُاعجحن  ،للا جىا٢لذ ؤهباء اؾدكهاص ؤًمً ُٖا

الم ال ظضًضة ؤَٟإث   ج ؤلٖا  مً ؤهاٍػ
 
 ،بدلى٫ الؿالم ٖلى ؤعى الؿالم ،مٍؼ٠ـظؼءا

 واهٟجاعه الشاثغة مى٣ُت ٚمامت جهاٖضث مً هحران )ؤبي مهٗب(ـوؾاصث ؤظىاء ال

الم وؤػاخذ ُٚىم ال٨ظب والىٟا١.مضوي ـال لخبرػ خ٣ُ٣ت  ... ٚمامت حجبذ ؤ٧اطًب ؤلٖا

  مه ـالىا٢٘ ال
 .الظي ٌِٗكــــه قٗـــــب ٞلؿُُـــً ــغ 

ـــــ   عخُل الخغ ألاب يٞو
م ٦خب )ؤبى مهٗب( ألهله آزغ هظه ال٩لماث ي  ؤوناهم  ..ال٨ٍغ

ى آ٫ ـونل السبر بل نبوما  ،مغابُحنـوؾلــى٥ صعب ال وحٗالـىها بخ٣ىي اللـــه جبـــاع٥ ـُٞ

اٝ ولضهم بل ..وا للا جباع٥ وحٗالىضه الكهُض ختى خم   غخىا لٞؼ ٣ٞض ٧ان  ،ى الخىع الٗحنـٞو

اٝ ال ب بهظا الٞؼ  ٞو  ،مُمىن ـًٚغ
 
 لضعب الكهـــضاء ب  د  مه  ..ي الكهاصةـعاٚبا

 
 .الٗٓماءا

  .. جباع٥ وحٗالىو٢امذ والضجه بإصاء ع٦ٗتي ق٨غ هلل
 
  ن  ؤ

 
 غ  ٢

ها بغئٍت ولضها ـُٖى ن 

 
 
 م   صث  زم عص   ،قهُضا

 
٢ 

 
 .""بها هلل وبها بلُـه عاظٗىن  :٫  ى  غاعا



 

 
311 

 

ًه   بالكهاصة ،باؾدكهـــــاص )ؤبي مهٗب( إ ؤخض  ٟاظ  لم 
 
 عاسسا

 
ا ، ٣ٞض ٧ان ٢ـــــغاعه مهحًر

  ،و٧ان الخىُٟــــظ مؿإلت و٢ـــــذ
ه
  باؾدكهـــــاصه ؤ٣ًً ؤن   م  ل  ٖ   ً  م   ل  و٧

 
 ال٣ُـــــإ ٞ
 
  ض  ٣

 
 زلى٢ا

 
قابا

 للمٗاملت الُُبت ٣ًابل ٧ل  ..ًظ٦غوهه بالسُـــغ الٗمُـــــم والهٟــــاث الخمُضة
 
٣ٞــــض ٧ان مشاال

  مً ًل٣ــــاه بابدؿامــــــت وبكاقــت ووه 
 .ص 

لؿُحن( ٣ٞض اجهمغث الضمٕى ـؤما بزىاهه ٞ   ؛مً ُٖىجهمي )مسجضي ال٣ؿام ٞو
 
خؼها

 باؾدكهاصه
 
غخا  ًٖ خه ـ٣ٞض ٧ان ًدضز ،ٖلى ٞغا١ )ؤًمً( الٛالي ٞو

 
  هم صوما

ه لل٣اء للا ب 

  ..جباع٥ وحٗالى
 

مٟٛغة ـزم صٖىا له بال ،ي ظىاث الىُٗمـء ٞوخبه لل٣اء الصخابت ألاظال

 .والغيىان

 
ه
 ؛ؤعظاء ال٣ُإ ظم١ُ٘ ٦بحر ٖؼاء للكهُض الظي ػاعه الكبان مً غاص  هب ؾه وه

ؼ  للكهُض الٍٗؼ
 
م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( اخخٟا٫ جإبحن ـو٢ض ؤ٢امذ خغ٦ت ال ،ج٣ضًغا

  ..للكهُض
 
 للكهُض الٛاليم  ؤ

 
ى الاخخٟا٫ زلُت ٢ؿامُت ؤَل٣ذ ـوخًغث بل ،ه آلاالٝ ب٦غاما

 .ي الهىاء جدُت للكهُض ال٣ؿامي )ؤًمً ُٖا للا(ـالغنام ٞ

٢ىاث مٗؼػة مً ظِل الاخخال٫ جهُدب ؤقالء الكهُض مذ ي لُالي ؾبخمبر ٢ض  ـٞو

٣ت ٖضص مدضوص مً ؤبىاء الٗاثلت وه  ..الٛالي   ي وع  وبٞغ
 
. .)ؤبى مهٗب( الثري لحر٢ض هاهئا

 
 
ض. ٣ٞض خ٣  .باؾما  .. وها٫ ما جمنى بةطن للا حٗالى.٤ ما ًٍغ
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 السَٖ عـٕض إمساعٗـن الٍجـاض )أبٕ عـٕض( ٞالؿّٗس بّا

و٠٢ )بهاء الضًً( ؤمام قاقت  ،1993لٗام ي الشالض ٖكغ مً قهغ ؾبخمبر ـٞ

  ..الخلٟاػ
ه
و٧االث ألاهباء  ل  خُض ه٣لذ ٧

ي خض٣ًت ـؤوؾلى ٞ ُتمغاؾُم جى٢ُ٘ اجٟا٢

لُاٞ٘ ابً و٧ان بهاء الٟتى ا ،البِذ ألابٌُ

 ط
 
التربُت ؤلاؾالمُت  و الخاؾٗت ٖكغة عبُٗا

ى هظه ـالسالهت مىظ وٗىمت ؤْٟاعه ًىٓغ بل

ه عوخ   وقٗغ ؤن   ،الهىعة وؤ٢ضامه جغحٗل

.. و٢ض ٞهم ما 
 
 و٦مضا

 
ج٣ٟؼ مً نضعه ًٚبا

 ًه 
 
 ،ِ لكٗبىا و٢ًِخىا مً ماامغاثسُ

 
ه
 ي ؾى١ الىساؾت.ـى آلان ٞٗغ  و٦إجها ح

 
 
ت الخاقضة التي اهـها الـغ خُىجظ٦ ي مسُمه الخبِب ـُل٣ذ ٞمؿحراث الجماهحًر

 ل ؛(ئ)الكاَ
 
ًا ض( ٞـٞع    ..ي مكاهض مخًاعبتـماجمغ )مضٍع

ي الكإع ـٞ ؤبغػث خا٫ الخًاص 

 الٟلؿُُني وع  
 
 ٖلى الىٗلجؿ  ألا٢ص ى مه  الجمهىعه  ٘  ٞ

 
ت تهخ٠  ،ما وؾاعث ظىاػة عمٍؼ

ضـ"باٖىا ألا٢ص ى ٞ ٌ  ،. ول٨ً ٧ل ٧ىامً هٟؿه جخدٟؼ لالهُال١."ي مضٍع وبٖالن الٞغ

مى٣ُت الٗغبُت ـال٩امل وبك٩ل ٖملي ٢ىي لخالت الترصي والسىٕى التي حؿُُغ ٖلى ال

 وهى الظي جغب   ؟!ظل٪ب٠ُ٦ ال ٌكٗغ  ..بإ٦ملها
 
اف خُاجه مخ٣كٟا ى ٖلى مىاثض ال٣غآن.. ٖو

.. ٠ُ٦ ال ًخدغ٥
 
 .؟!م٣اجلي )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( و٢ض ٚضا الُىم ؤخض   ،ػاهضا

ي زاَغه.. ومً اللخٓت جدغ٥ بهاء ـان ٌكٗغ بهاء بًغوعة السُىة التي جىٛغؽ ٧ٞ

 ي طهىه ؤن  ـض ٞمهؼوم.. و٢ض جغس  ـالضًً وبضؤ بةٖضاص ٢ىبلخه التي ؾخٟجغ الهمذ ال

ت ٞلؿُحنمً عؾم  ض  به  وال ،الهمذ مىث لى ألامت ؤن حؿم٘ الهىث  ،بالضم ()زاَع ٖو

  ـال
ٌ   . و٢ض آن  .ي مضو   للضم ال٣اوي ؤن 

 
 .وؤصعاجها ل ما ٖل٤ مً ؤوخا٫ الظ٫ والهىانؿ  ٛ
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ً لحرؾم ٢ضعا ما ٧اصث ؾاٖاث النهاع جى٣ط ي ختى ٧ان اللٛم الُٗٓم ٢ض جٍؼ

 
 
 ٞش ي٧ل  امضة الؼمىُت الِؿحرة بضـي هظه الـٞ ..ظضًضا

 
ي طهً الٟتى ألاؾمغ ـء هاضجا

ى ـها٫ زالو بلـي نالة وابخـزحرة ٞم٣ضام.. واهُل٤ ٣ًط ي ما ب٣ي مً ؾاٖاث لُلخه ألا ـال

ؼ، للا حٗالى  مىه ؤن ٣ًبل ال٣غبان الٍٗؼ
 
٤ُ. ..عاظُا  وؤن ٨ًخب له ال٣بى٫ والخٞى

و٢ض جغاءث الكهاصة  ،ي مسجضه الخبِب )الكمالي(ـألصاء نالة الٟجغ ٞزم اهُل٤ 

ه ًه  ،ؤمام هاٍْغ   ٖ   ٞباصع اب
ابً  ..٣ٞل له ،: خُىما ٌٗىص ؤبى٥ مً مغط الؼهىع ال٣ى٫ ه بم 

ٌه    " :ض ٢ا٫ ليؿدكه  ٖمي بهاء ٢بل ما 
 
ه )بؾماُٖل الىجاع( ها ٖم  ـو٧ان خُى ،"م ٖلى ؤبُ٪ؾل

 ٞٗ  ب  مه 
 
ٖ   ،الؼهىع  ي مغطـضا الُىم ؾٝى حؿم٘ ًٖ " :ب نالة الٟجغ ٢ا٫ ألخض بزىاهه٣  و

 ."مجاهضًًـٖملُاث ال

ـغـواهُل٤ )بهاء الضًً( ٞ ٖاث ٣ِٞ ٖلى جى٢ُ٘ ؾا ض  ٗ  ب   ؤي   ..ي هظا الُىم ألٚا

  ؤوؾلى( لُمشل بجؿضه ؤو   ُت)اجٟا٢
هاوي الٗغبي ال٩امل ٖلى ـالٗملي ٖلى خا٫ الخ ٫ الغص 

 .ؤٖخاب الىٓام الٗالمي الجضًض

اب وال
 
ٌ ـمًاء ألا٦ُض وؤلانغاع الـ٧ان الٗؼم الىز مخىاهي نٟاث جالػم قــهُض الٞغ

وؤلاًمان الغاسض بُٗٓم  ،ؤلاعاصة الٟىالطًتي ٢لبه ـواهُل٤ ٞخاها ألاؾمغ ًدمل ٞ ..م٣ضامـال

 زانغجه خؼامه  ٫  ى  وخ   ،الجؼاء
ه

. واهُل٤ بٗض ؤن ؤمط ى .ه بٗىاًتالظي ؤٖض   ه الىاؾ٠

. خُض مغ٦ؼ .اهُل٤ هدى هضٞه ..الؿاٖاث ألاولى مً جهاعه ألازحر ؤمام باب مسجضه الخبِب

ت الغما٫ )الٗباؽ( الظي ٧اهذ جخمغ٦ؼ ُٞه ٢ىاث الاخخال٫   .الههُىويقَغ

٤ الـٞو   ..ومغ٦ؼ الغما٫ ئممخض بحن مسُم الكاَـي الٍُغ
ه
ي زاَغ ـالهىع ٞ ل  ظالذ ٧

ي ـ. ب٩ل ؾٗاصجه وآماله.. وو٠٢ ٖلى ٧ل ألابىاب ٞ.ماض ي ب٩ل ٢ؿىجه وآالمهـبهاء.. نىع ال

وناٞذ بُضه ٧ل ألاًضي التي المؿخه وحكاب٨ذ م٘ ًضه وقضث ٖليها جمىده  ..هٓغة ؤزحرة

مت وال  ..مًاء.. والمـ ٧ل ال٣لـــــىب الضاٞئـــت التي مسخذ ٖىه ٚباع ألاًام وألاخؼانـالٍٗؼ

ه ،ي ُٖيُهـجغ٢غ٢ذ الضمٕى ٞ  .والىظىه جتراءي ؤمام هاٍْغ
ه
  . ج

 ،. جضٖى له.ٖه.. جضٞٗهىص 

 مخ  ب  ه  و  و  
 
جا  .ً الٗىٟىان والخدضيه مٍؼ
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اث خُاجه.. هظه الخُاة التي صزلها ألو٫ مغة خحن وهبه للا حٗالى  اهُل٤ ًدمل ط٦ٍغ

مبر ـلىالضًه ٞ  ـ. هما الٟتى ألاؾمغ وما ٖٝغ ٞ.م1974 لٗامي قهغ هٞى
 

 ؤؾغجه ي صهُاه بال

ً وحؿ٘ ق٣ُ٣اثـالهٛحرة ال٣ٟحرة ال دخىحهم مجز٫ ٢غمُضي  ،م٩ىهت مً ق٣ُ٣حن آزٍغ ٍو

 ؤبىاء )ال ،ي ؤَغاٝ )مسُم الكاَئ(ـٞ
 
خُض صاوم  ..مسجض الكمالي(ـوؤؾغجه ألا٦بر ٢لُال

ألاوكُت  ظمُ٘ؽ م٘ ؤؾغجه هظه وماع   ،ٖلى الهالة و٢غاءة ال٣غآن مىظ وٗىمت ؤْٟاعه

م ،والهىاًاث اث خٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ خُض  ..وو٣ٞه للا حٗالى ،٣ٞض ٧ان يمً مجمٖى

 ٟ  خ  
 
٤ ال ،حٗالىمً ٦خاب للا  ؤظؼاء   ٔ مسجض ـوماعؽ ٦غة ال٣ضم ٦داعؽ مغمى لٍٟغ

 .٦ما الخد٤ بٟغ٢ت )مغط الؼهىع لليكُض ؤلاؾالمي( ،الكمالي

 ٞ يء٧ان ٧ل ش 
 
 واصٖا

 
  ى ؤن  ـبل ،م٣ضامـي مؿحرة خُاة )بهاء الضًً( الـًبضو هاصثا

 
ذ ؤَل

مىاظهت والخدضي ـ( مً ؤ٢ُاب الئ. و٧ان )مسُم الكاَــــــ.مباع٦تـالاهخٟايت الٟلؿُُيُت ال

ً ال  ..مدخل  ـل٣ىي الاخخال٫ ٖلى امخضاص الَى

 
 
 ٖىض هظا الخضر الجلل ٞجى٢

 
ال ش الكٗب الٟلؿُُنيـٟذ الظا٦غة ٍَى  ،ي جاٍع

ت وػ٢ا١ ٞ اث ٖىض ٧ل ػاٍو ِ الظ٦ٍغ مسُم.. و٧لها ٧اهذ قىاهض نامخت ـي الـوم٨ض قٍغ

مكخل وقإع البدغ وقإع ــــــى١ والوالؿ ،جظ٦غ ؾاخت الكمالي ،٢ضام الٟتى الُاٞــــــ٘بٖلى 

ت بلـمًٟلت ٞـالىهغ.. و٠ُ٦ ٧ان ًماعؽ هىاًخــــه ال ومً  ،ى ػ٢ا١ـي عظم الدجـــــاعة مً ػاٍو

 ..ى مسجضـومً قإع بل ،ى مُضانـؾاخت بل

 
 
مـغ طا٥ الُىم الجظ٦  بمكهىص مً قهغ هٞى

ه
كهض )زالض ألاؾخاط وؤخمض ر ًىم اؾد

ى قإع الىهغ ـزغط بل ،ها ٣ًٟض نىابهـ. ٧اص بهاء خُى.عيىان(ي )حي الكُش ـالخهغي( ٞ

ت الـي ظبـمىاظهاث ٞـواٞخخذ بىابت ال مدمىلت.. ٧ان بهاء ـهت ظضًضة ؤعه٣ذ ال٣ىي الٗؿ٨ٍغ

.. و٢ض زُٟذ عناناتهم الٛاصعة ؟!٠ُ٦ ال ،مىث ؤل٠ مغةـًخمنى ؤن ًظ٣ًهم َٗم ال

 
 
 ع   ً  م   خب  ؤ

 
ٗه ؤ  ُه ث ال

 ـالٟلؿُُني الهظا الكباب  ً  م   ىنه
 
  مؿلم.. الٛ

 ٌ   
ال٣اثم هلل  الُغي 

 .والؿاظض بحن ًضي مىاله
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وجلمـ ٖلى ًضًه ؤزغ الخغاعة التي جغ٦ها صم الكهُض )ؤخمض نبذ( الظي ٞاع١ الخُاة 

ها ٖلى الٟىع مىا٢٘ ـوجظ٦غ )بهاء( خُى ،بحن ًضًه بزغ بنابخه بغنام الجِل الىاػي 

 بحن ٨ض ٖلى بزغها اللُالي الُىا٫ جى٣  م ،٣ٞض ؤنِب مغجحن بالغنام ،ناباجهب
 
ال

٣ى٫ مؿدكُٟاث والُٗاصاثـال  ًخدؿـ مى٢٘ الغنام ٍو
 
لى جدغ٦ذ الغنانت  :.. وؤزحرا

 ل٨ىذه ـى ؤٖلى ؤو بلـبل
 
صخى مً ؤخالم ال٣ُٓت ٖلى .آلان مً الكهضاء ى الِؿاع ٢لُال . ٍو

غصص ٞ ..همت الاؾدكهاصًت الجلُلت التي ٌؿعى لهام  ـال   :ي هٟؿهـٍو
 
ي قهاصة ـع للا لض  عبما ٢

 .ؤ٢ىي وؤًٞل

 ًٖ الُٗىن التي  غيءوؤلا٢ضام الج ،هظا اليكاٍ الاهخٟاض ي الضاثب
 
لم ٨ًً بُٗضا

ٞخىا٢لذ ألالؿىت اؾم )بهاء الضًً  ،مسُمـي ؤػ٢ت الـال٣ىة ٞ خغنذ ٖلى جدضًض مغا٦ؼ 

  ـالىجاع( ال
  ـال مىاظه الٗىُض الظي امخاػ بال٨غ 

ٞاٖخ٣لخه ٢ىاث الجِل  ،ٙغاو مـال مٟاجئ والٟغ 

  الههُىوي
ه
 ي اٖخ٣ا٫ بصاعي مغجحن مخخالُخحن.ـٕ زل٠ ال٣ًبان ٞوص  وؤ

 ـٞو
 
غ   ،ي هظه الخجغبت الجضًضة ا٦دك٠ )بهاء( طاجه مجضصا ي شسهِخه ـٝ ٖٞو

   مىانٟاث  
 
ت واليكاٍ وال٠ُٗ ٖلى ؤلازىانلم ٨ًً ٖلى اَ  .إل بها.. الخٍُى

٣ىم بدسسحن ال ،الجم٩ُٞ٘ان ٌؿد٣ُٔ لهالة الٟجغ ٢بل  مُاه وبٖضاصها لُخىيإ ـٍو

ى٢ٔ بزىاهه للهالة ،مهلحنـظمهىع ال ٘ ألاطان لهالة الٟجغ ٍو ٞغ  .ٍو

ِ ؾِىماجي مه ـ٧ل طل٪ ٧ان ًضوع ٞ ل بإص١ جٟهُالجه وهى سج  ي طهً الٟتى ٦كٍغ

( و)مغ٦ؼ الٗباؽ( ٖلى الُٝغ الجىىبي ئمؿاٞت ال٣هحرة بحن )مسُم الكاَـٌؿحر ل٣ُ٘ ال

ولم ٨ًً ل٨ُخم  ،ي ؾبُل للاـلم ٨ًً ًدلم )بهاء( بإ٦ثر مً الكهاصة ٞ ،مسُمـً الم

ل٣ها واعجدل بلـ٣ٞض ػهض ٞ ،ؤخالمه جل٪  ،و٢ض جس٠ٟ مً الٗبء ،ى للا حٗالىـي الضهُا َو

 .وؤ٦ثر مً ػاص الخ٣ىي 

 ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـبالكهاصة ًىم ؤن الخد٤ بغ٦ب خغ٦ت ال خلمهوججؿض 

و٧ان اهًمامه بلى  ،مسجض الكمالي(ـي )الـي )ظهاػ ألاخضار( ٞـ٩ٞان ؤخض ظىىصها ٞ
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)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( الجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت )خماؽ( خلم خُاجه الظي 

 م٘ خلمه ألا٦بر الكهاصة وال
 
 .ي ؾبُل للا حٗالىـمىث ٞـجد٤٣ متزامىا

ًه   
 
  و٧ان صوما

غ ألا٢ص ى ألاؾحري ؾبُل ـالجهاص ٞ ص ؤن  غص   ،للا ٞغى ٖحن مً ؤظل جدٍغ

ٟ  م  ـو٧لما ؤل  ٧اهذ جخدغ٥ ـظ ؤخض الذ بالكٗب الٟلؿُُني مهِبت ؤو ه
 
مجاهضًً هجىما

 ٞ ،ي مسُمه الخبِبـمؿحراث ٞـال
 
ىا١مؿحراث جدملـي ٧ل هظه الـو٧ان بهاء ٖلما ، ه ألٖا

ٕ  الىاع ٕ  الىاع بىهجم  ٓل حهخ٠ "  .والجمُ٘ ًغصص زلٟه ،"ٍو

ٕ  " ي آطان )بهاء(ـمؿحراث ًترصص نضاه ٞـي الـمكاع٥ ٞـ٧ان نضي نىث الجمهىع ال

ٕ  الىاع" ضـ"باٖىا ألا٢ص ى ٞو  ،الىاع بىهجم  ضٞٗه  ،""ما بُٗض الضاع بال عظالهاو  ،"ي مضٍع ٍو

 بل
 
ت الٗباؽـطل٪ صٞٗا ٓمهـلُدانغ ال ؛ى مغ٦ؼ قَغ ٣خلهم بلخمه ٖو  ،مجغمحن بضمه ٍو

كل ؤًضحهم التي َ  .مًُهضـما آطجه وقٗبه الـالَو

ل ًىٓغ بلى مسُمه حٗم   ،بٗض ٖملُخه الاؾدكهاصًت ما ىـوعخل بهاء بسُاله بل ه ْو

ىا١ حهخ٠ لهاالكهضاء  دملًبٗض ؤن ٧ان  (بهاء قهُض)مؿحراث التي تهخ٠ ـال  ،ٖلى ألٖا

 ،مسُم الظي ؤخبهـي الـنىعه ٧ل ػ٢ا١ ٞ ي.. و٠ُ٦ ؾخُٛو٠ُ٦ ؾ٩ُىن ؾغاص١ الٗؼاء

ك٤ ٧ل طعة عمل ُٞه  مً مغ٦ؼ الٗباؽ ..ٖو
 
وطهىه ًغخل  ،٧ان )بهاء الضًً( ٣ًترب ٦شحرا

ٓذ ٧ل خىاؽ ج٣ُ   ..٥. ولً ًضع .يءي آزغ لخٓاث خُاجه ٧ل ش ـلُضع٥ ٞ ؛ي ٧ل الضعوبـٞ

 لـوهى ٣ًترب بك٩ل ٦بحر مً )مسجض الٗباؽ( ال ،الٟتى ألاؾمغ
 
ت ـمالن٤ جماما مغ٦ؼ قَغ

 .الغما٫

وؤن ًلخ٣ه  ،ى للا حٗالى ؤن ٌؿضص عمُخهـهل بلـالضًً( وهى ًبخبهاء )ج٣ضمذ ًمحن 

  والهالخحن الهض٣ًحن والكهضاءالىبُحن و بغ٦ب 
 
٣ُا  ..وخؿً ؤولئ٪ ٞع

ي ـ٧اهذ ٢ضمه ج٣خدم البىابت الساعظُت ل ت خحن ؤقاع ٖلُه الكَغ مغ٦ؼ الكَغ

ي الخاعؽ ؤه   ... ؤزغط )بهاء( مً ظُبه ما ٌكبه الىع٢ت.بالخى٠٢ للمٗاًىت  الكَغ
 
ه مىهما

ٗت الباب الضازلي.. ؤصع٦ه .طن الالػم للضزى٫ ٢ض خهل ٖلى ؤلا  . وا٢خدم بدغ٦ت ؾَغ
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ي الخاعؽ جإة اهٟجغ ٧ل   ،الكَغ  يءش  ٞو
 
. واهُل٣ذ عناناث .مى٣ُتـى الضزان ال.. ُٚ

به ال ،هىظاء مً ؾالح ظبان   ..مخٟجغ.. جىازغث ؤقالء )بهاء الضًً(ـمكهض الـؤٖع
 
ذ ُٚ

خدذ ٧ل ألابىاب ال.. بل ُٚذ ٧ل ٞلؿُحن.م٩انـال .. ؤبىاب ال٣لىب ةنضا مـ. ٞو

 .وؤبىاب الجهاص والاؾدكهاص ..وألابهاع

 ًًُٗ الٛانبحن ؛غث ٖٓامهجىازغ لخم )بهاء(.. وج٨ؿ  
 
٦ما  لخمه.. جىازغ لخمشل ؾالخا

 ..ومىته٩ي بعاصجه ،ٞخىازغث مٗه ؤقالء مٛخهبي ؤعيه ..٧ان ًدلم

ب ٞ .. وصب  م٩ان الٗؿ٨غي الخهحن خالت مً الهل٘ والٟىض ىـوؤناب ال ي ـالٖغ

ت ٢لىب عظا٫   ـوهم ٌؿد٣ُٓىن ٖلى هظا ال الاخخال٫،قَغ
 
با مكهض الظي ًمؼ١ ٢لىبهم ٖع

 
 
ا  ..وزٞى

جىا٢لذ و٧االث ألاهباء الخاصر الجضًض الظي 

٨ًك٠ ًٖ مضي الاؾخٗضاص الٟلؿُُني للخطخُت 

 .ن وألا٢ص ىختى آزغ ٢ُغة صم مً ؤظل ٞلؿُح

ؤن زؿاثغها  الههُىهُتطاٖت وؤٖلىذ ؤلا 

بِىما ؤنضعث  ،ناباث َُٟٟتبي ـمدهىعة ٞ

 
 
ا  ٖؿ٨ٍغ

 
)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بُاها

وؤٖلىذ  ..وٗذ ُٞه قهُضها )بهاء الضًً الىجاع(

 .نهاًىتًٖ بنابت ؤعبٗت ظىىص 

. لم ًهض١ ؤهل .وجىا٢ل الىاؽ السبر

)بهاء الضًً( ٧ان باألمـ.. بل  ..مسُم ما خضرـال

غوح  ي ٧ل َغ١ ٞلؿُحنـوالُىم جمؼ٢ذ ؤقالئه ٞ ..نباح هظا الُىم بُنهم ٌٛضو ٍو

ىا  :ىاى ؤهله ووالضه ٢الـا ونل السبر بلم  ـول ،ها وظبالها وؾهىلهاـوعوابُ الخمض هلل الظي قٞغ

ي ـمؿحراث ٞـال ي مؿخ٣غ عخمخه.. ُٞما اهُل٣ذـوهضٖى للا ؤن ًجمٗىا به ٞ ،باؾدكهاصه

٤ـال  .مؿاء حٗلً عخُل الكهُض وحٗاهض ٖلى مىانلت الٍُغ
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ه
ه ؤهالي ٢ُإ ٚؼة ألًام ٖضة.. ُٞما خًغث ؤم   ،١ ٖؼاء واؾ٘غاص  هب للكهُض ؾه وه

ي الهىاء ـوؤَل٣ذ الىاع ٞ ،ى ؾغاص١ الٗؼاءـ٢ىاث ملشمت مً )٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بل

ما  الههُىويوبٗض ؤًام ؤخًغث ٢ىاث ٦بحرة مً الجِل  ،م٣ضامـجدُت لغوح الكهُض ال

 مً ؤهله باؾخالم الجشمان ٞ ،جب٣ى مً ظشمان الكهُض
 
ي ـوؾمدذ لٗضص مدضوص ظضا

خىاعي . .مىخه٠ اللُل وصٞىه ل٣ي  ،جدذ الثري  ونمذ ن  مُٗاء بخٟاـالجؿض الُاهغ الٍو ٍو

 
 
 .مسُمـذ ظضعان الٖلُه ألاهل وألاخباب هٓغة الىصإ ألازحرة ٖبر نىعه التي ُٚ

للكهُض خماؽ( خٟل جإبحن  -م٣اومت ؤلاؾالمُت ـهاء الٗؼاء ؤ٢امذ )خغ٦ت الـوبٗض اهخ

نىالجه وظىالجه الٗضًضة  (الضًً هـــــاءـب)لـــ ما قــهضث ـي ؾاخت )مسجض الكمالي( التي َالـٞ

ي ـجىازغث ؤقالئه ٞ ،بهاء الضًً( ما ؤعاص)لـــ وه٨ظا جد٣ـ٤  .نىع الُٗاء الالمدضوص ٧لٞـــي 

  ذ  ب  ى  لخه  ؛الضعوب ظمُ٘ي ـواوٛغؾذ ٖٓامه ٞ ،مُاصًًـ٧ل ال
 

تج  ش  للخٍغ
 
 ،وؤ٧الُل  للٛـاع ،غا

 ـىبذ ًٞه .. ١ وؾِ مغا٦ؼ الاخخال٫ هظا الصجغمهغاـًغوي صمه ال
 
 ظضًضا

 
 ،ي ٧ل نُٗض ٖؼما

غ والب٣اء  .وبعاصة ناص٢ت زالهت للُٗاء مً ؤظل الخدٍغ
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 الؿّٗس أؾـــطف بؿري حمىـــــس وّـــــسٙ )أبٕ حمىــس(

٧ان الٗالم ًخإهب مً ؤظل الاخخٟا٫  ،م1992ٗام لي الشاوي ٖكغ مً ؾبخمبر ـٞ

٤ ؤلاٖالمي.ؾلىو بخى٢ُ٘ اجٟا٢ُت ؤ  ،. ٧ان البًر

ؼة حٟٛى ٖلى .ش يءوالطجُج الضولي ٌُٛي ٧ل  . ٚو

ىصاث البر    ن  وؤ. .ا٢ت بكغ١ ؤوؾِ ظضًضؤوٛام الٖى

ها ؤن جخإهب وجغجضي ـ. ٞٗلُ.ٚؼة ؾىٛاٞىعة الكغ١ 

 ..مؼع٦كتـهُت الـخلتها الب

والطجُج  ،٧ان ؤوؾلى ٣ًخدم ٧ل البُىث

ىا١ لخجاوػ الهمىم  ،ًٟخذ ٧ل ال٣لىب وحكغثب ألٖا

 ٖلى 
 
الُىمُت للمىاًَ الٟلؿُُني لُٟٛى ٢لُال

ىصةـمىؾ٣ُى ؤخالم الؿالم ال ٞئت ٢لُلت  ،مٖى

 مدضوصة ٧اهذ جً٘ ؤم
 
 وخُضا

 
خُـــض  ،ام هاْغحها زُاعا

مغخلت ٖهــــاعة ـال اوؤوؿاهم الكهضاء ال٣ؿامُىن الظًً ؤوصٖى  ،الخه٣ذ بظ٦غ ألاولحن

 ..همـبى ٢ل

المي ٣ًخدم ٧ل الـٞ بِىما ج٣خدم  ،ي ٚؼةـمىا٢٘ ٞـي هظا الُىم ٧ان الطجُج ؤلٖا

ُه  ،ٚؼة ي الكُش عيىان بمضًىتـي خـ)مسجض الغيىان( ٞ الههُىوي٢ىاث الجِل  ٞو

ضاثُت  مىظىصًً،ـالٖضص مدضوص مً الكباب  ٞاهُل٣ىا ًضاٞٗىن ٖىه باؾخبؿا٫ ٞو

(.مخىاهُت  مً الجىىص بُضًه.. و٧ان مً ؤولئ٪ الكبان الكهُض )ؤقٝغ
 
. .. الظي هاظم ٖضصا

 بج  
 

 لُنهمغ مىه الضمبال
 
 واجهالىا ٖلُه يغبا

 
ٌُٛي ؤعى  ،هم ج٩ازغوا ٖلُه وؤل٣ىه ؤعيا

 ٖلى صٞإ الٟتى ًٖ بِذ للا ختى الغم٤ ألازحر
 
. وا٢خاص الجىىص .مسجضه الخبِب قاهضا

واالكبان بٗض ؤن  ٧ل  مى ؛بِىما جغ٧ىا ؤقٝغ ٌُٛي صمه ألاعى ،وزا٢هم قض 
 
ه هم ؤه  ـْىا

 ،مؿدكٟى ال ٣ًىي ٖلى الخغا٥ـى الـ. لُى٣ل بل.ي خا٫ السُغ الكضًضـٞاع١ الخُاة ؤو ٞ
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ألاولى مً ؤزُه )ؤًمً الُىم الخالي مباقغة وبٗض ؤن ؤٞا١ ؤقٝغ ونلخه ال٩لماث ي ـٞو

  (..ُٖا للا
ه
مٟصست، حهضًه الؿالم والتهىئت ـي ؾُاعجه الـكهض نباح هظا الُىم ٞالظي اؾد

تزاػ ٖلى شجاٖخه ٞ . ٧ان .ي مىاظهت ظىىص الاخخال٫ـبالؿالمت والكٟاء وجدُت الٟسغ والٖا

( الخؿاؽ الغ٤ُ٢ـٞ لهظه الخدُت ؤزغ زام ٌه  ..ي هٟؿُت )ؤقٝغ ض )بهاء ؿدكه  وبٗض ؤًام 

ت ظضًضةـالضًً الىجاع( ٞ ( بل ،ي ٖملُت جٟجحًر خ٣ضم )ؤقٝغ  ـٍو
 
ى )٦خاثب ال٣ؿام( عاظُا

 .مىا٣ٞتـوجإحي ال ..ججهحزه لخىُٟظ ٖملُت اؾدكهاصًت ظضًضة

 ـال
 
 ـل بلم  د  مىا٣ٞت التي ج

 
ؼ ع  ض  ى )ؤبي مدمض( ٢ م الٍٗؼ ٣ٞض  ،ما خلم بهـالظي َاله ال٨ٍغ

)  الكهاصة ؤؾمى ؤماوي )ؤقٝغ
 
ضاء ٢لبه.٧اهذ خ٣ا ج٩ىن ٠ُ٦ ال  ،. هخ٠ بظل٪ مً ؾٍى

(  ،وهى الخاٞٔ ل٨خاب للا جباع٥ وحٗالى؟! ؤمىِخه الٗٓمى وخلمه ألا٦بر ٣ٞض ٧ان )ؤقٝغ

وخُىما ؤجم الؿابٗت  ،مً ؤولئ٪ الظًً جغبىا مىظ وٗىمت ؤْٟاعهم ٖلى ماثضة ال٣غآن

 مً ٦خاب للا جباع٥ وحٗالىٖ
 
. وخُىما ظاءث .كغة مً ٖمغه ٧ان ًدٟٔ ؾبٗت ٖكغ ظؼءا

 ـال
 
ً ظؼءا كٍغ  ٖو

 
 ا٧هض لخٟٔ ٦خاب للا ـ. و٧ان ًجخ.مىا٣ٞت ٧ان ًدٟٔ زالزا

 
 .مال

ٞ 
 
. .بل ٧ان ال٣غآن ٌكٛل ٖلُه خُاجه ،ي خُاة ؤقٝغـولم ٨ًً خٟٔ ال٣غآن مىٗؼال

ًه   ٠ُ٦  
لتزم ُب    ـخضوصه ٤ٞ آًاث للا ٍو

ه وهٟؿه ي الؿلى٥ وألازال١ والٗال٢اث م٘ عب 

 .ومجخمٗه

و٧ان ًدغم ٖلى نالة  ،ي بِذ للا جباع٥ وحٗالىـ٩ٞان ال ًى٣ُ٘ ًٖ نالة الٟجغ ٞ

 ٖلى ٣ًحن بىهغ صًً للا جباع٥ وحٗالى ،ها بال مامًـما خاٞٔ ٖلُالتي  الًخى
 
 ،و٧ان صوما

. .ت لً جغجٟ٘ صون الجهض والٗغ١ والضم والضم٘ول٨ً هظه الغاً ،وعٞ٘ عاًخه قامست زٟا٢ت

 ألهله وبزىاهه
 
ُاءـهظا الضًً ًدخاط بل :٩ٞان ًغصص صوما ولً ج٩ىن لىا  ،ى ظهض وبظ٫ ٖو

 خضًشه ًٖ الكهاصة والكهضاء. ل  ٧ان ظه ولظل٪ ٧له ٖؼة صون ظهاص، 

( ال٩لماث ولم ج٨ً جل٪  ٣ِٞ جسغط مً لؿان )ؤقٝغ
 
ُ   ،ؤلٟاْا  خ

 
 ًبل وا٢ٗا

 
يبٌ ا

ـــً مً ًىاًغي السامــٞمىظ الُىم ألاو٫ لىالصجه ٞ ،م٣اومت والٟضاثُتـبالجهاص وال  ــــــ والٗكٍغ

خىن( بمضًىــــــت ٚؼةـي )خـٞم 1975لٗام   ألعب٘  ،. ل٩ُىن الابً الؿاصؽ لىالضه.ي الٍؼ
 
وق٣ُ٣ــــا
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ُ  ي مه ـوعٚم طل٪ ٧ان ًــــغي والضه ٞ ..ؤزىاث لٗخه البد هُت وبقغا٢خه الىًغة ـاه الجمُل َو

ال٣ابٗت زل٠ خضوص اليؿُـــــان التي هجغها م٘  (مجــض٫ـال)وعخُـــــ٤ بالصه  ،م٨ىىهـاث طاجه

 ٖى
 
مــا  .همـوالضًه ٚع

٣ٞض ٧ان مً ؤولئ٪  ،ه ٖلى نىابذ زُى ؤقٝغ ختى بضا لىالضه ؤه  ن قب  بوما 

ت  ،مضعس يـى جٟى٢ه الـبياٞت بل ،ملتزمحنـألابىاء الُاجٗحن ال خُض ؤههى صعاؾت الشاهٍى

  ـلى مؿاٖضة والضه ٞـبياٞت ب ،الٗامت
 .والخٟهُل والخُا٦ت ي ؤٖما٫ ال٣و 

( ٢ض بلٜ الشالشت ٖكغة مً ٖمغهـء مؿحرة الاهخٟايت الض  وم٘ ب    ،مباع٦ت ٧ان )ؤقٝغ

م طل٪ ٣ٞض قاع٥ ٧ل ؤَٟا٫ ٞلؿُحن الظًً خلمىا بمؿخ٣بل مكغ١ واٖض لِؿد٣ُٔ  ،ٚع

 
ه
  ٖلى ػزاث الغنام ال ج

مىاظهت والخدضي بضؤث ـي ؤظىاء الـٞو .١ بحن نٛحر ؤو ٦بحرٟغ 

ي الكُش ـي خـى قإع ٞـل مً قإع بلجى٣   ،ي نضع الٟتى الهٛحرـم٣اومت ج٨بر ٞـعوح ال

 ؾالخه 
 
 ٣ًظٝ ظىىص البػي والٗضوان.. -مخىايٗت ـحجاعجه ال -عيىان خامال

( ٚحر ٧اهذ ظغؤة )ؤ ت لضعظت ؤه   قٝغ ولم  ،م1988لٗام ي ألاو٫ مً ؾبخمبر ـٞه مإلٞى

ها الجِل، ٞإَل٤ ٖلُه ـبىاًت ٌٗخلُا٢خدم  ..ها الغابٗت ٖكغة مً ٖمغهـخُى ػ ٨ًً ٢ض ججاو 

 
ه
  ،ي عؤؾهـبنابت زُغة ٞ نِبالجىىص الىاع ٞإ

ه
 ،ى مؿدكٟى جل هكمحرـ٣ل ٖلى بزغها بله

باء خالخه ؤج    .هاـوؽ مىا مُ اهو٢ض ون٠ ألَا

 بن  
 

  بال
 
  هه ٗ  م   ًإؽ   للا ال ع  ض  ٢

ه
 ىه وال ٢

 
لُدُا  ،هخُض ؤخاَخه ٢ضعة للا وعٖاًخه  ،ٍى

( مً ع٢اص ٗاوص وكاَه ..)ؤقٝغ لخد٤ بهٟٝى )ظهاػ ألاخضار( الخاب٘ لخماؽ ..َو ٖضا  ،ٍو

ى بهماجه ـبياٞت بل ،ي )مسجض الغيىان( ومدُُه الىاؾ٘ـًٖ وكاَه الضٖىي الضاثب ٞ

ت يـملمىؾت ٞـال مجاهض الهٛحر ـ٩ٞان ال ،وكاٍ ال٨خلت ؤلاؾالمُت بمضعؾت ٞلؿُحن الشاهٍى

ًه  ى،ي ؾبُل للا جباع٥ وحٗالـالٗمال١ حهب ٧ل خُاجه وو٢خه وعوخه ٞ   ٧ان 
 

 بك
 
غ صوما

 ٞ ..باإلؾالم الهاٖض
 
 ..مخٟاويـللٗمل الٟضاجي الالـمكغ١ ي هظا الجُل الىمىطط ـمخمشال

ً   ..جاهضمـم٣اومت ٖلى ظضعان خُه الـوبِىما ٧ان ًغؾم بسُه الجمُل بكاثغ ال ذ اه٣

 بن   ،مخسُٟت بلباؽ مضويـٖلُه ٞغ٢ت مً ال٣ىاث السانت ال
 

ؤقٝغ ٢اوم ٦ٗاصجه ب٩ل  بال
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ي ا ؤص  مم   ،نابخهبوزانت م٩ان  ،مبرحـواجها٫ ٖلُه ٖكغاث الجىىص بالًغب ال ،ٞضاثُت

 بٗضه ى احؿإ ظغخه اـبل
 
ل٨ىه  ..خاولىا ظاهضًً اهتزإ اٖتراٝ مىه ..لظي لم ًلخئم جماما

م ظغاخه الٛاثغة التي صزل ٖلى بزغها مغة زاهُت بل ى ـنضمهم بةنغاعه الالمدضوص ٚع

 .لُسغط ب٨ٟالت مالُت بٗض ًإؾهم مً اٖتراٞه ،مؿدكٟىـال

 مً صعوؽ ال
 
 ٖم٣ُا

 
 ظضًضا

 
 ،والجهاص م٣اومتـ٧اهذ هظه الخاصزت ال٣اؾُت صعؾا

( مىل   ..ًٖ ؤصاء واظبه لُسغط الٟاعؽ الظي لم ًخىان   ..ها الهالبتـ٨ُدؿب )ؤقٝغ
 
ٖا٢ضا

ت والسالم ابت ظضًضةـ. زغط مى.الىُت ٖلى مىانلت صعب الخٍغ
 
ع ؤن ًماعؽ ٣ٞغ   ،ها بغوح وز

ايت ب٩ل ٢ىة خٗلم ٞىىن ال٩اعاجُه والضٞإ ًٖ الىٟــــ ..الٍغ  ى مماعؾتـبياٞـــت بل ..ٍو

( ًغجاص البدغ بك٩ل قبه ًىمي ،مًٟلت )الؿباخت(ـهىاًخـــه ال  واؾخمغ   ،٣ٞض ٧ان )ؤقٝغ

 الههُىويلُهاب بالغنام  ..هبتـملخـي مىاظهاث الاهخٟايت الـي مكاع٦خه الٟٗالت ٞـٞ

م طل٪ مؿلؿل الجهاص ٞ ،ي ؾا٢ُهـزالر مغاث بياُٞت ٞ ؿخمغ ٚع   ن  ي ؾ  ـَو
(  غ  مه ٖه  ي  )ؤقـــــٝغ

ُه  ؛مدضوصةـال  ل
 
خهٗخ٣  ي مه ـبه ٞ ؼط  وٍه  ،ــــل مغة زاهُت بٗض اٖخ٣ا٫ ؤٞغاص مجمٖى

 
ل الى٣ب ٗخ٣

ً  .. ؤقهغ٣ًط ي هىا٥ ؤعبٗت  ..الصخغاوي    ،ىــــهَب٘ زاللها بهماث بزالنه وجض
 
ه ب  خ  ٣ٞض ؤ

 
ه
 غ  ٖ   ً  م   ل  ٧

 
م نٛغ ؾ   م  و٧ان ًاه  ،ألاوكُت ٧لي ـخُض قاع٥ ٞ ،هٞ   ٚع

ه الكباب والكُىر ى 

 مه ـال ً  ي ٧ل مغة ًسغط م  ـو٧ان ؤقٝغ ٞ ،مخٟاويـالظًً ونٟىه بالُاهـــــغ وال
 
ًخىاوى ال  ..لٗخ٣

٤ الُٗاء والخطخُــــت ًٖ  ٞ ،مىانلت ٍَغ
 
 .مجاهضةـي م٣ضمت الهٟٝى الـبل ٧ان صوما

٧اهذ ٧ل ٢ُغاث الضم التي ججٝز مً ظؿضه الُاهغ الكٍغ٠ ومغاخل الهبر 

ً ال٣م٘ وجدذ الًغب الـالجالصًً ٞو والشباث والهمىص جدذ ؤًضي حكهض  ..مبرحـي ػهاٍػ

٘ الغاًت  ،ه لضًً للا جباع٥ وحٗالىثلهظا الٟتى بُٗٓم وال  وحجم بزالنه وجٟاهُه لٞغ

 .مُاصًًـي مسخل٠ الـمكغوٖت ٞوـالؿبل ال ب٩لووكغ ؤلاؾالم  ،م٣ضؾتـال

ٓم ألا٦غم بل ها  .جباع٥ وحٗالى ى ظىاع للاـوآلان ها هى ؤقٝغ ٌؿخٗض للغخُل ألٖا

ها الؾخ٣باله ـجٟخذ الضهُا طعاُٖ ،هى الٟتى الىؾُم الظي لم ًبلٜ الشامىت ٖكغة مً ٖمغه

م ؼ ال٨ٍغ . ًٟخذ طعاُٖه الؾخ٣با٫ ظىاع للا .بِىما ًٟخذ طعاُٖه الؾخ٣با٫ ٢ضع للا الٍٗؼ
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  .والجىت والخىع الٗحن
 
ًه  ،بجها الجىت جبػي زمىا   وها هى ؤقٝغ 

ظهضه وظهاصه م الشمً مً ٣ض 

ه وصمه ضاء ..وو٢خه وخُاجه وصمٖى  مً ؾٍى
 
   :٢لبه هاجٟا

  ن  ب ،ًا عب 
ه
 حٗغى ظى   ذ  ى  ٦

 
؛ للبُ٘ ت

ذه   .بالىٟـ اقتًر

٣ىم اللُل ،هـــاعـهىم الىُٞ ..ًلخه٤ الٟخـــى بضًىه   وٍه  ،ٍو
ٕ ؤهله وؤنض٢اءه وبزىاهه ىص 

(  ..وألامـــــل بل٣اء اللـــه جباع٥ وحٗالى ،ومسجضه بىٓغاث الخؼن ٖلى ٞغا٢هم سغط )ؤقٝغ ٍو

ً مً ؾبخمبر ي نبُدـٞ  وؤٖلً  م1993لٗام ت الؿاصؽ والٗكٍغ
 
بٗض ؤن ٢ط ى لُلخه ٢اثما

 
 
 .جهاعه ناثما

 
 
 مترظال

 
ىُل٤ بها بل ،مٟصستـلحر٦ب ؾُاعجه ال ؛وها هى ًسغط ٞاعؾا ى الٟغصوؽ ـٍو

لى  بلي َغ ـ. ٞو.ى الىبي وصخبهـبل ..ألٖا
 
ا ى ل٣اء ـ٤ٍ الكُش عجلحن بٛؼة ًىٟجغ الٟتى مؿٖغ

غػ ال ،للا ي مسجض الغيىان ـمسُِ ال ًؼا٫ بغؤؾه مً ؤزغ الًغب الظي حٗغى له ٞـٚو

 .ًام مٗضوصةؤ٢بل 

( عؾالخه ألازحرةـٞو هم ٖلى ـوخش ،ها ؤهلهـٕ ُٞوص   ،ي اللُلت ألازحرة ٦خب )ؤقٝغ

  مه  ،هبإ اؾدكهــــــاصه ـــــل  الهبر والشباث وجدم  
 
ً  ظ٦  ب

 
 ٞلُدؿــــً  ..مىثـاهم بالغا

 
 بطا

ه
مى٨م  ل  ٧

  ،مىجخه
ه
ٖبض٥ ؤقـــــٝغ  ن  ب)اللهم  :ن ًضٖـــىا له ٢اثلُــــًوؤ ..ى نالة ع٦ٗخُــــــًـصٖاهم بل م  ز

 اللهـــــم آمُــــــــً(. ،اللهم ٞانض٢ه ،َلــــب الكهاصةي ـ٧ٞان ًهض٢٪ 

اول  هاص )ؤبي مدمض( اؾترظٗىا٢لذ ألاهباء اؾدكج ــم 
 
خمضوا للا جباع٥ و  ،ىا ظمُٗا

  ،وحٗالى
 
( الغاخل ال٨بحر بل ،واخدؿبىه ٖىض للا قهُضا ى صاع ـوظلـ الجم٘ ٌؿخظ٦غ )ؤقٝغ

ًه  ،السلض   ،ي خ٤ ؤهله وبزىاههـٞ ئسُطل٪ الٟتى الظي لم 
 
ه بىالضًه غ  غوا ُٖٟه وب  جظ٦

ي ـخٟٔ ٦خاب للا ٞ ،ًمص ي ٖلى ألاعى ه ٢غآن  بزىاهه ؤه   . ٧ان ًغي .ومدبخه إلزىاهه

ضاء ٢لبه ب   ..ؾٍى ُ  َو  خ
 
 ومضعؾت ٧املت٣ه وا٢ٗا

 
  ٞلم جهضع مىه ؤي   ..ا

ه
 بؾاءة ؤو ز
ه
يء، ٤ عصل

  ً  ضه د  ولم 
 

  ؤن   ر
 
  ض  خ  ٢امذ بِىه وبحن ؤ

 
الكهُض ٢ض اعجدل بٗض ؤن  ص الجمُ٘ ؤن  وعص   ،مك٩لت

 
 
  ل بد٤   مش

 
 ٖملُا

 
 .()خٟٓت ال٣غآن للخطخُت ٖىىان ؤن   .. هى وا٢ٗا
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ه
 ٌه  ..١ ُٖٓمغاص  ٢ُم للكهُض ؾه و٢ض ؤ

 
 ٗل

ه
اٞ وج٣اَغث  ،ى الخىع الٗحنـه بلً ُٞه ٞػ

  ..اخخٟاء بالكهُض ؛ؤهداء ال٣ُإ ظمُ٘الجماهحر مً 
ه
م٣اومت ؤلاؾالمُت ـ٣ُم خغ٦ت الوج

وتهخ٠ آالٝ  ،كُش عيىاني الـي مُضان الكهضاء بدـ)خماؽ( خٟل جإبحن ضسم ٞ

اء والبُٗت والىصإ لٟضاجي الخطخُـت وزال٫ ؤًام الٗؼاء ج٣ضم ٢ىاث  .الخىاظغ ؤلخان الٞى

 
 
ل٣ُىم آ٫ مهضي بضًٞ ؤقالء ولضهم  ،ممؼ٢تـوهي جدمل ؤقالء ؤقٝغ ال ،الاخخال٫ لُال

 .ي ؾبُل للا جباع٥ وحٗالىـمؼ٢ت ٞـمـال

( التي جدمل ٢ؿمــــاث ذ ال ،البُٗت والىالء الهاص١ ؤقـــــالء )ؤقٝغ مؿ٪ ـوجدمل ٍع

 ل  ج  ي الضهُا ٖلى ع  ـلُٗلً جهاًــــــت عخلخه ٞ ..ي ؤقٝغ الخـــغابـــــىاع  وٍه  ..والٗىبر والضم والكهــــاصة

  ن  مدــــضوصة بؿ  ـلُُىي نٟداث خُاجه ال ..لل٣اء للا جباع٥ وحٗالى
الؼازغة بالُٗاء  ه  غ  مه ٖه  ي 

 .ـت والٟضاثُــــتوالجهاص والخطخُــ

 مخٟاوي والخطخُت الُٗٓمتـعخم للا هظا الىمىطط الٟظ للُٗاء ال
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 الؿّٗس ؾـــازٙ وضمـــــح حمىــــس عٗػــٜ )أبٕ وضمـح(

ي ـؤمؿــ٪ قـــــاصي ب٣لمه ٧ي ًسِ ٞ

مدضوصة بٗـــٌ مالخٓاث ـلخٓاث الٟغاٙ ال

ي ـ٣ٞض الخدـــــ٤ ٞ ،صعاؾخهمغاظٗت ٖلى ؤوعا١ ـال

ه وهظ ،ؾالمُتالجامٗت ؤلا ب ()٧لُت الهىضؾت

 .ى صعاؾت م٨شٟــتـجدخاط بل ال٩لُــت

م طل٪ ٞهى ال ٩ًاص ًجض الى٢ذ ال مالثم ـٚع

 ٞ ل  ٣ًط ي ظه  ،لظل٪
 
ي ؾبُل للا ـًىمه ٖامال

 بحن ؤلاقغاٝ ٖلى ؤوكُت  ،جباع٥ وحٗالى
 
مخى٣ال

ضاصًت ٞـَلبت ال )مسجض ؤلاًمان( ي ـمغخلت ؤلٖا

ب مً مؿ٨ىه بمضًىت ٚـؼة و٦م ٧ان ٌكٗغ  ،ال٣ٍغ

 ،. بجها ؤماهت ظُل ٧امل.مجا٫ـي هظا الـبش٣ل ألاماهت ٞ

  ،ًجب ؤن ًيكإ ٖلى مىهج الؿماء
 
وعٚم ز٣ل  ،الجٟى٫  ؤو لالؾخسظاءختى ال ٩ًىن ٢ابال

ًه  ..همت ٣ٞض ٧ان ًاصحها ب٩ل جٟان  وبًمانم  ـهظه ال  
 
 به دخظي ختى ٚضا قاصي مشاال

 
 و٢ضوة

ي ظهاػ ؤلاٖالم الخاب٘ لخغ٦ت ـمخابٗت ٖمله ٞى ـ. بياٞت بل.ٌؿحر ٖلى صعبها الجُل الجضًض

بك٩ل  ،مسجضـخُض ٧ان ٌكٝغ ٖلى بنضاع لىخاث ال ،"م٣اومت ؤلاؾالمُت "خماؽـال

هاًت ٌٛضو ـي الىـول٨ىه ٞ ،و٦م ٧ان هظا الٗمل ًىا٫ مً قاصي الجهض والى٢ذ ،ؤؾبىعي

 
 
ٞ 

 
 خحن ًىٓغ بلغ  مؿغوعا

 
  مه ـى لىخــــاث جىُــــــ٤ ؤمام هاْـــــغي الـخا

 
ى مىهج ـُــــــً جضٖىهم بلهل

و٦ظل٪ مخابٗـــــت مهامـــــه الجهاصًت  .الؿــماء وبلــــى ولىط صعب الخ٤ صون وظــل ؤو جغصص

ب٣ي قـــــاصي  ..مُامُـًـم٣ضؾـــــت ٦ٗىهغ عنض ومخابٗت وزضمت ل٨خاثـــــب ال٣ؿام وظىضها الـال

 ٖلى ٢لمه ب٩ل ٢ىة وهى ٌُٛب ٞ
 
مداؾـــــبت الض٣ُ٢ت لىٟؿـــــه ـي لخٓـــــاث مً الـ٢ابًـــا

 ..مغاظٗـــت ال٩املــــــتـوال
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اث بلٖا صي مً ؤولئ٪ الظًً ، ٣ٞض ٧ان قا!!وما ؤ٦ثرهم ..ى ٧ل ؤخبابهـصث به الظ٦ٍغ

ٞةن ؤؾاؽ  ،وبن  لم ًُلب مى٪ طل٪ ..ٝ ٖلى مً جل٣اه مً بزىاه٪)حٗغ   ٌٗخمضون ٢اٖضة

) ه ال، صٖىجىا الخب والخٗاٝع خ ،مئاثـختى بلٛذ مٗاٞع هم ولى ـ٩ٞان حهخم بةزىاهه ومٗٞغ

مؿاٞاث ًخسُاها ـهم الـ٢ذ بِىولى ٞغ   ..وال ٣ًُ٘ ٖال٢خه بإخض ،لم ًغه ؾىي مغة واخضة

غخل بل بجؿمه توصصى ؤزُه و ـٍو .. وجغخل مٗه ٢هاثضه الكٍٗغ
 
 وػاثغا

 
 .هـاـالخـــي ٦ــــان ٨ًخب ا

٣ٞض ٧ان مً ؤواثل  ،ى ؤصخابه الظًً مًىا وجغ٧ىهـول٨ً عخُل )قاصي( ٧ان بل

 ي الٗمل ال٣ؿامي خحن اـٞ ؤؾهمىاالظًً 
 
ت )لــ زخاعه )بكحر خماص( ل٩ُىن ُٖىا مجمٖى

 ه الثري وآو  ٞةزىاهه ما بحن قهُض يم   ،وها هي ألاًام جخٗا٢ب ،الكهضاء(
 
 ج

ه
 للا ه عخمت

ه )ؤًمً ُٖا ،جباع٥ وحٗالى ى ـبل ًإوي وما بحن مُاعص  ،وؤقٝغ مهضي( ،للا ٞخظ٦غ ؤزٍى

ٗاه٤ الىجىم ًم   ،ال٨هٝى َو ضاء ٢لبه مٗكى٢خه الؿمغاءـبل ٍو ًظوص بها ًٖ خمى  ..ى ؾٍى

ً  ال ي ـٞ و٦م ظا٫   ،ي زىاص١ الخُـــــه وألاهاهُــــــتـمدانغ ٞـال ،ي ؾغاب الىخضةـمىٟي ٞـالَى

ػا٫ ًظ٦غ )ٖماص(  ما ،نض٣ًه الظي ًترصص ٖلُه بحن الخحن وآلازغ ..زاَغه )ٖماص ٣ٖل(

ت الكهضاء()لـــ زضماجه ألاولى  وما بحن ، والتي ٧ان )ؤبى خؿحن( ؤخض ؤًٖائها ،مجمٖى

لخىا٫ مىه مدا٦م الخٟخِل الخٗؿُٟت ٢غاعاث  ..ه ألاؾال٥ الكاث٨تمٗخ٣ل ؤؾحر جًم  

اٝ بسُاله )مدمض ؤبى ُٖاًا ومدمض ؤبى ٖاٌل( ،اثمابض مغاث ومغ ـبالخ٨م ال  .َو

ًه ها ٖلى ؤلازىان وألاخبابوما ؤق٣   ،!!. ما ؤق٣اها جل٪ الخُاة.آه    سج
 
 !! بجها خ٣ا

ٟاهم للا جباع٥ ماطا عخل ٧ل هاالء ألابُا٫ وب٣ُذ؟! ٧لهم انُـل مامً وظىت ال٩اٞغ!!ـال

 
 

 ـ!! ٧لهم عظا٫ ال ؤهاوحٗالى بال
 

 ه٨ظا خانغث قاصً ؟!..ب٣ُذ لهظه الضهُا ؤها مغخلت بال
 
 ا

ؤ٠٣ً ه٨ظا م٨خٝى ألاًضي وال ًضع٥ ع٦ب الغاخلحن  ..والخ٣خه ٖالماث الاؾخٟهام ،ألاؾئلت

الـبل  .همت ُٖٓمت وزالضةه ًاصي م  به   ،.. وٗم؟!يـى ألٖا
 
. بجها خلم .. ل٨ً الكهاصة ؤ٦ثر زلىصا

. هل جغاه .هى الخلم الُٗٓم ًخإزغ وها ..ي ٧ل لخٓت ؤن ًد٣٣هـخُاجه الظي ًُم٘ ٞ

يخهي  .؟!ًخالش ى ٍو
 
ٓم ٞ ض  به  . ال.. ال لً ًضٖه ًيخهي ؤو ٩ًىن ؾغابا ي ٢اٞلت ـمً الغخُل ألٖا

 .ي ؾبُل للاـٞلخ٨ً ٞ ،. بجها مُخت واخضة.الغاخلحن
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ي ظىباث عوخه الُٟايت ٧ىامً الاهُال١ ـواؾخ٣غث ٞ ،ص )قاصي( لٟٓخه ألازحرةقض  

الألاؾمى هدى  ٗه ٓم ٞ.ال  .ي ٢اٞلت الغاخلحنـ. وباث مً ًىمه وهى ًدمل ٢ؿماث الغخُل ألٖا

مبر لٗام ـٞو و٢بل ؤًام مً ط٦غي  م،1993ي نبُدت الؿاصؽ ٖكغ مً هٞى

ٖلى ؤًضي بزىاهه  قض   ..ى مسجضهـاؾدكهاص )الكُش ٖؼ الضًً ال٣ؿام( اهُل٤ )قاصي( بل

 ـو٦غع ٖلُ
 
والخد٤  ،ى ظامٗخهـه بل. زم جىظ  .ث٪ني مً صٖا. ؾامدني وال جيؿ.هم ظمُٗا

 بًاهم ب٩ل الىه  ،ب٣اٖاث الضعاؾت
 
  و٧ان ًهاٞذ ظمُ٘ بزىاهه ومضعؾُه مساَبا

. .والخب ص 

 .ال جيؿىوي مً صٖاث٨م وؾامدىوي

 
 
ه . وجىظ  .ى للا حٗالى بالضٖاءـهل بلـجدغ٥ )قاصي( بٗض ؤن ابخ ..هحرة هظا الُىمو٢بل ْ

 
 
٤ُ والؿضاصبلُه بهالة الخاظت عاظُا زم اهُل٤ هدى الخض الكمالي ل٣ُإ ٚـؼة . .الخٞى

لى  ،مدانغـال . .ى بلضجه ألانلُت )٧ى٦بت(ـالىلىط بلمً بًغػ( الظي ًمى٘ )قاصي( )خاظؼ ٖو

 ـ. ل.ج٣ضم قاصي هدى الخاظؼ
 
 يابُا

 
ٗا  لسىجغ نهُىهُمذ ؾَغ

 
 زمُىا

 
.. ٧ان هظا نُضا

 
ا

 ،وؤزظ ًُٗىه ب٩ل ٢ىة .زىجغه. . اؾخل  .ى الًابِي مالبؿه.. ج٣ضم هدـإ ٞسب  مه ـ)قاصي( ال

 ..ى ألاعى صون خغا٥ـهىي الًابِ بل

ً   ..ج٣ضم هدى ؾُاعة ٣ًىصها مؿخَى
 
ً  ـوجىاو٫ ال ،غ ػظاظهاؿ  ٦ بسىجغه  مؿخَى

 
 
 ويغبا

 
ت.َٗىا  ،. ظغي )قاصي( زل٠ قاخىت )ٞىلٟى( لُخ٣ضم مً زلٟه زالزت عظا٫ قَغ

. ًبػي ال٣ًاء .همـوهى مهاب ًداو٫ َٗى ،هم )قاصي(ـم مىج٣ض   ،وؤَل٣ىا ٖلُه الىاع بٛؼاعة

ًمه ٖلى ؤولئ٪ الظًً ؾم    ـوؤ٢امىا ٞ ،ىا هىاء الَى
 
  ،ي ٧ل قبر ُٞه ٢برا

 
وعائهم  ً  ٟىا م  وزل

 ؤو مه ـٞ
 
ضا  ؤو ٍَغ

 
 ي ٧ل بِذ قهُضا

 
 ٗخ٣

 
 .ال

حن مٛخه   ض بسىجغه ؤن ًُٝى ٖلى ٧ل الٗىهٍغ ٣ط ي ٖلًٍُغ . ٦م .همـبي ألاعى ٍو

ً بحن ظىباجه وظىاهده ٧ان  .ًدمل )قاصي( الَى
 
لُدمل ٧ل  ؛ؿ٘ ٞااصه الهٛحر. ٦م اح

 
 
 هم جدذ الثري ؤوـهم ٢غة ُٖىـ. همىم الىًَ وؤوظإ ألاهل الظًً عخل ٖى.وظإالهمىم وألا

 ،زل٠ ال٣ًبان ؤو ٢ظٞخه ؤمىاط البدغ الٗاجُت زل٠ الخضوص الىاهىت مً ٖىاء الؿٟغ

 .ضٗ  ومك٣ت البه 
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 ال ًلىي ٖلى ش الٟ واعج٣ى
 
٣ٞض ها٫ ما جمنى.. ؾ٣ِ الٟاعؽ ألانُل  ،يءاعؽ باؾما

 ٚحر  ٣ب  مه 
 
 ٍَغ ال

 
ً  ٞـي٤ الهٗىص ال٣ؿامــي مضبغ.. مىانال  اعج٣ى. .بالضمالـممهىع صعب الَى

ً ال ىمت ًبػي ٞخدها ٧ي ًإوي الخالـالٟاعؽ ٖلى بىابت الَى ى ؤٖكاقهم ـمُــــــً بلـمٖؼ

  م٣ــــضام مه ـالٟاعؽ ال اعج٣ى. .الٛغبانها ـالهٛحرة التي ؾ٨ىخ
 هضٞه ألاو٫ وألاؾمىد٣ 

 
. .٣ا

 ،هضٞه الظي صٞٗه لخىُٟظ هظا الٗمل البُىلي الٟضاجي مً ؤظل بٖالء عاًت ال بله بال للا

  والظوص ًٖ خُاى ؤلاؾالم وع  
ًٛخه  مه ـال ص   ؤن   ،بحن ًٖ خضوص الَى

 
 ٣ٞض ٧ان ًامـــــً صوما

٤ بل ً ـت وبلى الجىـؤ٢هغ ٍَغ   ،مىثـالهى ى الَى
 
 :٩ٞان ًغصص صوما

  ً  م  
 
 ب   اث  م   ٠  ُ  الؿ  ب   ذ  مه ً   م  ل

 
 ه  ر  ح  ٛ

 *** 
 
  ث  ص  ض  ٗ  ح

 
 و   ابه ب  ؾ  ألا

 
 ض  اخ  و   ثه ى  م  ـال

مىطط لم ٨ًً )قاصي( ؾىي ه

  
 
ؤولئ٪ الظًً ٖب٣ذ ط٦غاهم  ً  م   ٞظ

ش وؤهاعث ؤؾمائهم  ،نٟداث الخاٍع

٤ هدى ال٣ضؽ ٣ٞض  ،٢ؿماث الٍُغ

ٖاف ٞخاها خُاجه لضًىه ووَىه.. ٧ان 

 ل
 
ت الكهضاء ختى اٖخه ـُٖىا ل ٣  مجمٖى

ش  م ٢ط ى ٖلى بزغها 23/3/1992بخاٍع

 ،ؾخت قهىع ٖلى عما٫ الى٣ب الالهبت

 .وزل٠ ؤؾال٦ه الكاث٨ت
 
. و٧ان مشاال

و٢ض ٧اهذ له م٘  ،مجاهضـللكاب ال

 مه ـي الـمسابغاث ٞـعظل ال
 
ل ٢هو ٗخ٣

  ،ال جيس ى
 
 للٟتى  لخُض مش

 
 نلبا

 
همىطظا

السجً ختى ٖاص ليكاَه ؤلاؾالمي  ً  زغط م   ن  بوما  .مخى٧ل ٖلى للا جباع٥ وحٗالىـال

ًه  ،مخىٕىـال  ال٣اٖضًً. ً  ؤن ٩ًىن م   ب  د  ٣ٞض ٧ان ال 



 

 
329 

 

ٞمىظ الُىم ألاو٫  ،مدضوصة ػازغة بالُٗاء َاٞدت بالسحرـو٧اهذ ؾىىاث خُاجه ال

ج زم اهخ٣الهم للِٗل ٞٞـم 1975لٗام ي صٌؿمبر ـمُالصه ٞـل مجاهضًً ـي الـي خـي مسُم البًر

بِىما ؤزىاه  ..ى ؤزىاجه الشالرـبياٞت بل ،مغبُحن الٟايلحنـم٘ والضًه ال ،الكُش عيىان()

ُاهُا وؤلـٞ ي زباًا ـهم وم٣ٗض السحر ٞـ. ٩ٞان )قاصي( ٢غة ُٖى.ماهُا( للضعاؾتـي )بٍغ

تخمـالز بٟىىهه زانت وهى ممح   ،ه ؤخالمهم٨ًبر وج٨بر مٗ ..همـًغوهه بإُٖى ،همـ٢لىب ٞهى  ،ىٖى

ىىهه.له ٕ  بض  مه  ت ٧اجب للكٗغ و٢اع   .ي صعاؾخهـومخٟى١ ٞ ،. ٦ما ؤهه مجُض للسِ ٞو

٩ٞان  ،ى والضًه الؿم٘ والُاٖت الخامت صون جغصصـبل تو٧ان ؤ٦ثر ما ٣ًغب الٟتى الهاص

ال٩امل للُٗاء صون اهخٓاع الك٨غ مً ه ى طل٪ خب  ـبياٞت بل ،بمشابت الابً الباع السضوم

  ،الىاؽ
 
ٟه طل٪ مً ٞال ًخىاوى ًٖ ج٣ضًم ؤي زضمت لضًىه وقٗبه وؤهله وظحراهه مهما ٧ل

 .ظهض وو٢ذ

 ـ٧ان ال ًخدغ٥ بل
 

 بدمل ألاماهت ٞ ،له الجحران ألاماهاث خم  ى الؿى١ بال
 
ما جشا٢ل ؤبضا

  ..وؤصاء السضمت
 
 وصوصا

 
 نامخا

 
بل  ،اٞخٗل مك٩لت ؤو ؾىء جٟاهم لم ٌٗهضه ؤخض   ،و٧ان هاصثا

. َُب .مٗاٝعـألانض٢اء وال ولظل٪ جغاه ٦شحر   ،زىةمدبت وألا ـؾاصث ظمُ٘ ٖال٢اجه ال

 ـمك٩لت.. ٣ًضم الٗمل لئلؾالم وزضمت ال . ال ًجلب ؤي  .السل٤
 
 ..مؿلمحن ؤوال

  
  ل٣ض ٧ان بد٤ 

 
 ٌؿب٤ ظُل

 
 وظهضا

 
٨غا  ٞو

 
ًمحز )قاصي( . و٢ض ٧ان ؤ٦ثر ما .ه ٢لبا

ًه  ،الاهٟخاح  ٞتراه 
ه
ماعؽ صوع الضاعي الىاصر ألامحن ،ًل٣اه ً  م   ل  جالـ ٧ ختى ٧ان  ،ٍو

ً  .ي ٨ٞغهم مٗهــختى ولى ازخلٟىا ٞ ..الجحران ٧اإلزىة م٘ )قاصي(  . ل٨ً الضٖىة ٞ

ماع. ،وؤزال١ ت واؾٗت ٖلى َى٫ ٢ُإ ٚؼة بمسخل٠ ألٖا  و٢ض ؤ٦ؿبخه هظه الُبُٗت مٗٞغ

ختى ًخٗٝغ ًٖ  ..ٝ ٖلى ٢ُاصاث الخغ٦ت ؤلاؾالمُت وعظاالتهاٖلى الخٗغ   م  غ  و٢ض خ  

 
ه
  ،وآعائهاب ٖلى الخغ٦ت ومىا٢ٟها غ  ٢

 
. والغخُل الخغ .مبضؤـم الجمُ٘ الشباث ٖلى الول٨ىه ٖل

م. ي  ألاب   ً نىث البكحر ؤن  ـي ٞو  . وص  .الكهُض اعج٣ىا م  ـول .ال٨ٍغ  ٢ض  ي الَى
 
 ظضًضا

 
هبخا

.. ٞةطا هى )قاصي( ًغ٢ض .. ج٣اَغ الجم٘.مىظٕىـالخض الكمالي ل٣ُإ ٚؼة ال اوٛغؽ ٖلى

  ..ي زباث ٦ٗاصجهـٞ
 
.. هاصثا

 
 .بؿاما

 
 .. ؾاٞغا
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 ؛هظا هبخ٨م الٛالي ٢ض اعجدل ؤن   ..ى والضًه وؤهلهـي اللُلت الٓلماء ٢ضمىا بلـٞو

ُه  ؾ  ي خغاؾت البىاص١ ـ. ٞ.ي ظىان السلضـل٨م ٞ ١  ع  ى  ل
 
ًه مه ـال تى  وألا ت   ظه  ع ي اى كٖغ

 
 الكاب مان  ش

زانت  !!،الٟغا١   . ٞما ؤق٤  .ي لخٓاث ٖهِبتـالىياء الىظه الُُب الغاثدت الثري ٞ

 .قاصيــ ٦ ..ٞغا١ الغظا٫ ألاٞظاط

 
ه
لى باب بِذ آ٫ الكهُض ه  ظمُ٘ه ظماهحر ٍٖغًت مً خ  ١ ُٖٓم ؤم  غاص  هب ؾه ٖو

حٗلً اهًىاءها جدذ ٢ُـــــاصة )قــــــاصي ِٖس ى( الٟخــــى الظي لم ًبلٜ  ،ؤهداء ٢ُإ ٚؼة

 
 
ً عبُٗا  هخاٝ )قاصي( ..الٗكٍغ

 
 :هاجٟحن ظمُٗا

 "ٞلخ٨ــــً ٞــــي ؾــبُل اللـــه ،بجها مُخــــت واخضة"
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 الؿّٗس أغـاوـٛ محــسٙ حمىـٕز محٗــس )أبٕ وضعـب(

 ٞاللُل ًمًــــــي 
 
ي مؿاء بخضي ـمخشا٢ال

ي )ٚؼة( التي ـزانت ٞ ،ي ٧اهىن الباعصةـلُال

ٚحر  ،جسً٘ لىٓام مى٘ ججى٫ لُلي مؿخمغ

 لضي )ؤبى مهٗب(
 
 ..ؤن اللُل ؤ٦شــــــغ جشا٢ال

ؤلاؾالم  طل٪ الكاب الظي ًدمل هم  

ــــــً وزانت جل٪ اللُلت التي ًدمل  ،والَى

 ٞجغه 
 
 وؾىت

 
 ظضًضا

 
ي ٖمغ ـبياُٞت ٞ ها وا٢ٗا

م٣اومـــــت ؤلاؾالمُت )خماؽ( التي ـخغ٦ت ال

اف خُاجه مً  ،ا٢خى٘ بها )ؤبى مهٗب( ٖو

 .ؤظل ٖؼها ومجضها

 ،٧ان )ؤبى مهٗب( ًدمل ٧ل الهم

ي الغاب٘ ٖكغ مً ـٞظ٦غي اهُال٢ت الخغ٦ت ٞ

 ال  ًجب ؤن   ،م1993م لٗاصٌؿمبر 
 
٣ت خماؽ و٦خاثب صون اخخٟا٫ بهُج ٖلى غ  مه ج  ،هاـٍَغ

 ى  مه  ..ض ؤن حٗىصث الجماهحر هظه الاخخٟاالثزانت بٗ
ه
)مغوان الؼاٌٜ وؤقٝغ  اؾخل   ظ

 .ي ًاٞا الؿاخلـهىصًت ٞـوؤعا٢ىا الضماء الُ ،البٗلىجي( السىاظغ

 
 
 لل٣اء الٛض  ٣ٞض ؤٖض   ،١ ٢ض بلٜ مضاه م٘ )ؤبى مهٗب(ع  ٧ان ألا

 
الٗضة ظُضا

   ..مىخٓغـال
 جململ الغظل واؾخىي وؤٖض   ،والباعوصه ل٣اء الضم والىاع به   ،ل٣اء ولِـ ٦إي 

 ال ..هــــا٫ عجُبـي اجها٫ م٘ للا جباع٥ وحٗالى وابخـوبضؤ ٞ ،هٟؿه للهالة
 
 مىلى ٖؼ  ـعاظُا

 ه  مه ـي الـؤن ٣ًبله ٞ وظل  
 
ُ 
 
  ًه  ٖباصه وؤن   ً  م   ن  ح  ٟ

 
 .مُمىهــــتـ٤ زُىجه الٞى
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ًه    و٧ان ؤقض ما 
 الههُىويم٨ش٠ ل٣ىاث الاخخال٫ ـ١ )ؤبا مهٗب( الاؾخٗضاص الاع 

ٖلى هظه ألاعى لم وؾىىاجه )ؤبي مهٗب(  . ؤي ٖلى امخضاص ؤًام.مىظ خغب ألاًام الؿخت

 لٗملُاث )٦خاثب ال٣ؿام( ٞ
 
ي ط٦غي اهُال٢ت ـجىدكغ ٢ىاث الاخخال٫ بهظه ال٨شاٞت جدؿبا

الٗام بلىن ط٦غي الاهخٟايت جإحي هظا  . زانت وؤن  .م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـخغ٦ت ال

ت الضامُت بحن ٢ىاث الاخخال٫ 1993ٞالٗام  ،مسخل٠  بالهجماث الٗؿ٨ٍغ
 
م ٧ان خاٞال

ضا ظىض ال٣ؿام قى٦ت مغهىبت الجاهب ،و٦خاثب ال٣ؿام  ،هىصـي ٖٓام الُـجىسغ ٞ ،ٚو

 ـوجهِب مى
 
 خؿاؾا

 
 .هم مىيٗا

 
 
 ى الهالةـًٟٕؼ بل ٞتراه. .ب والاهخٓاعب٣ي )ؤبى مهٗب( ٖلى خاله مً ال٣ل٤ والتر٢

 
 
 آزغ ًلجإ بل ،خُىا

 
مٗب٤ بدالوة الجهاص ـماض ي الـحُٗض بلُه ؤوؿام ال ..ى الظا٦غةـوخُىا

ًـمهابغة والـوال ً الخٍؼ  ٚحر ي خُاجه ـٞما ٖلم )ؤبى مهٗب( ٞ ،مغابُت ٖلى زغي الَى

م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ٧ان )ؤبى مهٗب( ـ. ُٞىم اهُل٣ذ خغ٦ت ال.الغظىلت والٟضاثُت

 
 
وهٟظ الٗضًض مً  ،خُض الخد٤ بجهاػ ألامً والضٖىة )مجض( ،ي مى٣ُت الخٟاحـٞباعػا

م 1989ي يغبت قهغ )ماًى( ـل ٣ٞ  ختى اٖخه  ،الهجماث التي اؾتهضٞذ ؤو٧اع الٟخىت والٟؿاص

 ي السجً زمؿـوم٨ض ٞ ،الكهحرة
 
  ت

 
٧اهذ بمشابت ؾىىاث ظامٗت ومٗهض  ،وؤعبٗحن قهغا

ؼم  ،ُضها بامخُاػ م٘ مغجبت الكٝغجسغط مىه قه ..للخٗلُــم الٗالي نبر ونالبت ونمىص ٖو

لم وجطخُت وبزىة ٌه  ،وبًمان ٖو  ٩ٞان )ؤؾامت( ال 
 

  ٤  ك
ه
 .باع  له ٚ

 
 
ي الُىم ـٞو ،مىانلـــتـــــــــم الشـــــإع بالؿ  زغط بٗضهـــــــا بٗــــــــؼم وبعاصة مـــــــً خضًـــــــض ؤ٦ؿبخـــه ٢

 ي الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وازىحن وحؿُٗـــً ـالشاوي لسغوظه ٞ
 
٧ان ؤبى مهٗب ًلخ٤ مُالصًا

 .مجاهضًـــً مً )٦خاثـب ال٣ؿــــام(ـبغ٦ب ال

 
 
ي الجامٗـت ـ٣ٞض الخدـــــ٤ ب٩لُــــت الٗلىم ٞ ،مخىايٗـــــت م٘ الٗلمـغ عخلخه الوجظ٦

ً مؿحر الوـول٨ىه لم ٨ًمل ال ،مخٟى٢حنـو٧ان مً الُالب ال ،ؤلاؾالمُت كٛالـــــه بهمــــــىم الَى

 .م٣اومـــــــتـوؤبجضًاث ال
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 لضي )ؤبى مهٗب(
 
 مٗغوٞا

 
وما  ،ٞما جغاظ٘ ًٖ مى٠٢ ج٣ضم هدىه ،٧ان الٗؼم صًضها

 ٖلى للا جباع٥ وحٗال ،ي ٢غاع اجسظهـجغصص ٞ
 
 ى.ـًمط ي مخى٦ال

  وها هى الُىم ًمط ي مه 
 
 ٖلى للا ٞخى٦

 
ئتـال هىص ـالُ م٘مىاظهت ملخمُت  ،ي زُىة ظٍغ

  ـوهم ٞ
ىجهُت ي ٧امل اؾدىٟاع وجدض   ،. ل٨ىه الخى٧ل.يء٣بى٫ والجغ ـمـ. بهه الخدضي ال.ٖو

ٟ   ،ؤو ًتراظ٘ ًخىاوىما ظٗله  ..ٖىىان )ؤؾامت(  مىاله ..ى الؿماءـه بلُ  بل بؿِ ٦
 
 ،صاُٖا

٤ُ والؿضاص  مىه الخٞى
 
  " ..عاظُا

 ."ي صخاث٠ ٖمليـ٦خب طل٪ ٞاو  ،ص عمُتياللهم ؾض 

م ٧ل طل٪ ٌكٗــــــغ  ه ألاًام . ًىص  .الٛغبتب ٧ان ٚع  ،٧ي ًل٣ى للا جباع٥ وحٗالى ،لى جٍُى

 ٞساَب عب  
 
 عاظُا

 
 هاصما

 
. والخائهحن وخحرة .ي الهىي ـمًُ٘ ٞـمً خل٨ت اللُل ال. ".ه جاثبا

 أله  ب  خه  ذه ئ  ًا مىالي ظ   ..ألاوهــــــام
 
لــــــى باب٪ ٢ض َغ٢ـــذه  ..٪ زال٣يا   مه  ..ٖو

 لضً٪خىؾ 
 
 ُٖٟا

 
 ،ال

 ل   ً  وم  
 
باث  ي. محرار ؤمس .والبٗض مىث ،ي ٟٚلتيـمىاظعي ٞي  . يا٢ذ ٖل؟!.ثه ص  ص  ي لى عه غ  ؿ  ٨

ني   .٩ًٍى
 
ٖه . .ي عظٗذ. ول٨ً ؾلىجـــي ؤو   . ٞلئن بؿُذ  .الُىم ٖضث ..ثه ض  والُىم ًا مىالي 

 
ًضا

 ".ٞسا٣ٞي ؤها طا بؿُذه  ي  بل

و٦م جمنى  ،. لِـ ؤ٦ثر مً طل٪.مٟٛغة والغيىانـبال٧ان ًدلم مً ٧ل هظا الٗمل 

غج٣يؤن ًىا٫ الضعظت الٗالُت  ً ال ٍو  ٖلى زغي الَى
 
. .. ًا لها مً ؤمىُت ٚالُت.م٣ضؽـقهُضا

 
 
ُ  مه ـ. هظا ال.!!. ٦م ٌٗك٤ الكهاصة.؟!ؤهغاها جخد٤٣ ٚظا لؿُحنخ  .م بدب ألا٢ص ى ٞو

 بل
 
ذ ى ألاًام السىالي التيـوعخل )ؤبى مهٗب( ٢لُال خُض اقخٗلذ ٞلؿُحن  ،اههٞغ

 .لغخُل الكهُض )ٖماص ٣ٖل(
 
 ًغخل بل.هه هٟؿه . وؾاوعج

 
ى )ٖماص( والغاخلحن مً ـ. هل خ٣ا

حن بمىلض الٟجغ لـمي ؾماء الٗاـى ٢اٞلت الىىع التي ؤطهذ ٞـبل . هل جغاه ًىًم  .؟٢بله

 .؟!الجضًض

( وألاخبت ،اؾدكهاصه ض  ٗ  ى ما ب  ـي زُاله بلـعخل )ؤؾامت( ٞ
 
 ،و٠ُ٦ ؾُل٣ى )ٖماصا

 و٠ُ٦ ؾُضزل ظى  
 
   ت

 ه صه عب 
 ؾُضزل الجىت ..بةطن للا ؤو خؿاب   اا٫  ؾه  ون 

 
 ؟..وهل خ٣ا

  ،. آه  .. آه  .آه  
 
  ً  ه م  ما ؤظمل

 
  ً  ه م  وما ؤ٦غم   !!ػ  ى  ٞ

 
 .!!غ  ه  ه

 
 ضه د  ً   هه خ  ُ  . ل

ه
 .ر

 
 ..ذ  ُ  . ل
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اجهـزم ٌُٛب )ؤؾامت( ٞ  ،مدُت(ـي )مسجض الـ. ٞو.الشاثغ(ي )الى٣ب ـ. ٞ.ي ٖالم ط٦ٍغ

ٞاهخٌٟ وزاع  ،ؤبى الىهً والٓلم ،ي وكإة ظُل بؾالمي ٧املـٞ ٌؿهمو٠ُ٦ اؾخُإ ؤن 

  ،و٦ؿغ ٢ىاٖض اللٗبت الضولُت
 
 وخُ

ه
ش بل ،مٗالجت الُىمُتـال ـ  ؾه م ؤ ى )صاووص ـوؤٖاص الخاٍع

 ٧ل الخ٣ضم الٗلمي الغهُب وألاؾلخت الٟخا٦ت ال ..وظالىث(
 
  مه ـمخجاوػا

 .غةضم 

اص بالظا٦غة بل  ـٖو
 
و٠ُ٦ ؾ٩ُىن  ،والضه ووالضجهو  ،غ بزىاهه وؤزىاجهى َٟىلخه وجظ٦

 ًٖ الخ٨ٟحر ٞ.همـخالهم لى عخل ٖى
 
ٗا  ، ي هظا الاججاهـ. ول٨ىه جى٠٢ ؾَغ

 
زه غ ًىم خض  جظ٦

 " :و٢ا٫ له ،ى ألاعىـه ًٖ ٢ضومـــه بلوالضه 
 
و٧ان ٖــــام  ،م1967 ذ الى٨بت ٖامًا بني خل

 ."مُـــالص٥

 
ه
ام الى٨بتج . .؟!. وماطا ٢هض والضي بدضًشه هظا.؟!غي ما هظا التزامً بحن مُالصي ٖو

 ؾإ٧ىن م  
 
؟ هل ًدضر طل٪ وؤها ي مسر آزاع الى٨بت ومغاعاتهاـٞ ؿهمىن ٌه ً م  ٞهل خ٣ا

  :ي لخٓت قمىر وجدض  عاجٗتـزم جمخم ٞ ..؟!الٗبض ال٠ًُٗ ٢لُل الٗخاص
ه
 ألاًامه بضي ل٪ ؾد

 
ه
  ذ  ى  ما ٦

 
  ..ظاهال

 
خُض ٧ان ًجُض  ،هاـمدخلت للٗمل ُٞـى ٞلؿُحن الـلبغ ًىم عخل وجظ٦

 عه  ً  . ٧ان ٌؿخم٘ م  .الضهان
 
  هه هم خى٫ بلضاجهم التي ـاب البام ؤخاصًش٧

ي ػمً ـٞ مىـها واغه ج 

ض ألاو٫  م ؤهه لم حهاظغ مً بلضجه ألانلُت ـٌكٗغ )ؤؾامت( ؤهه واخض مى ،الدكٍغ  ،ٚؼةهم ٚع

 
 

ااصه ع٢ٗت واخضة وؤعى ـٟٞلؿُحن ٞ ،قٗىعه ٧ان ؤؾمى مً الخضوص ن  ب بال ي ٢لبه ٞو

لى الٛانبحن ص   ،. خغام ٖلى الضزالء.بؾالمُت  ٖو
 
وؾغح خحن طل٪ بخظ٧اع ؤبُاث  ..الشمً ٘ه ٞ

لؿُحن وألا٢ص ىـمً الكٗغ ٞ  للكٗغ و٢غاءجه وخٟٓهب  د  ٣ٞض ٧ان مه  ،ي ال٣ضؽ ٞو
 
ًغي  ..ا

ٟ  ُٞه مه  ت الخى  للخٍغ
 
 للٓلم الم٣ٟىصة ٖلى بىابت )بًغػ( وعص  ـؿا

 
  مخمغؽ  ـا

 
 ز
 
 ل
 
الؼمً  ه ؤصُٖاءه ٟ

 ..الخايغ والخ٣بت الههُىهُت الجضًضة

ًه  ضا ًٖ ٦خابت الكٗغ ٣ٞض ٧ان    ٖو
ً بها مسجض ـم٣االث والـن الضو  اث التي ًٍؼ مىيٖى

. و٢ض ؤزغي هظه .ءمىانلت عخلت الجهاص والُٗاـ٧ي ًتزوص الىاؽ بالٗلم ل ؛مدُت(ـ)ال

 مم   ؛خُض ًغجؼ٢ىن مً بُ٘ ال٨خب ،م٨خبتـؤهله ل مىهبت لضي )ؤبى مهٗب( امخال٥ه ـال
 
 ذ  خ  ا ٞ

 ٧ي ًغحك٠ مً مٗحن الٗلم وؤلاًمان ما قاء للا
 
 زهبا

 
 .له مجاال
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  ه٨ظا ٢ط ى )ؤبى مهٗب( لُلخه ألازحرة مه 
 
ٓم خ٣ل  ٖلى ظمغ الاهخٓاع للغخُل ألٖا

 
با

  مه والل٣اء ألا٦بر.. 
 خبخ 

 
 .ال

 
 .. صاُٖا

 
 .. طا٦غا

 
  . مه .. ٢ل٣ا

 خمى 
 
 ..ُا

 مً اهبالط نباح ًىم الشالزاء ال
 
مىا٤ٞ الغاب٘ ٖكغ مً ـبضؤث الؿاٖت ج٣ترب عوٍضا

  ،م1993 لٗامصٌؿمبر 
 
ٓم ـب ٞو)ؤؾامت( ًخ٣ل ي اهخٓاع ؾاٖت الهٟغ مً ؤظل الغخُل ألٖا

 .الُىم . ٦م ٧ان ًيخٓغ هظا.ي عخلت السلىص ألابضيـوألا٦غم ٞ
ه
غخل بلُه ٧ ن بوما  .ًىم ل  . ٍو

ضا الىاؽ ًىُل٣ىن بل ،هاعـدذ ؤػهاع هظا الىجٟخ   .. ى مىا٢٘ ٖملهم ل٨ؿب ٢ىث ًىمهمـٚو

 مه ـى ٖمله الـختى اهُل٤ ؤؾامت بل
 
مؿخدُلت( التي ٌؿعى ـم٣ضؾت )قبه الـهمخه الغ وم  ىخٓ

 .ي ًىم اؾدىٟاع عهُب ل٣ىاث الاخخال٫ـلخىُٟظها ٞ

صها ب٩ل ما ًلؼم مً مخٟجغاث ونىا٤ٖ وػو   ،مغج٣بتـ)ؤبى مهٗب( ؾُاعجه ال ٞإٖض  

 ،مضًىت ٚـؼةـ)السِ الكغقي( ل بالصجاُٖت (ى مى٣ُت )ال٣بتـوؤهابِب ٚاػ واهُل٤ بها بل

٤ ٞ ،ملٛىمتـوهىا٥ ؤو٠٢ ؾُاعجه ال ي اهخٓاع نُضه ـوازخٟى زل٠ شجحراث ٖلى الٍُغ

 ٗض  ًبضو مه  ش يء. ٧ان ٧ل .الشمحن
 
٣ت )ٞــ  ،بٗىاًت وا٢خضاع ا ؤبى مهٗب( ناخب ججغبت ٍٖغ

الم الخظع ٧ان  ،الههُىوي الاهدكاعول٨ً  ،ي الٗمل الٗؿ٨غي ـٞ بسُىعة  ًىبئوؤلٖا

ت ٞـال ب الجِل ـٞالُحر ٞ ،ي هظا الُىمـمجاٞػ ب٣ًاٞه والخض٤ُ٢ في  الههُىويي الؿماء ًٚغ

ل٨ىه الخدضي مً عظا٫ نض٢ىا ما ب مً اهخماثه لسالًا ال٣ؿام.. ي ؤوعا٢ه والخدؿ  ـٞ

ت مً الب. وما .ٖاهضوا للا ٖلُه  ـن ا٢تربذ صوعٍت ٖؿ٨ٍغ
 
 م٩ان ختى ل
 
 ىصه ظه ها وه اهدباه   ذ  ٟ

٤ ت الٍُغ  ـم٩ي لخٓاث ٧ان الـٞو ،ؾُاعة ٖلى ٢اٖع
 
 ..والجىىص ًىدكغون ..ان مدانغا

 
ه
  والُاثغاث ج

 
 م  و   ..ٞإٞسر )ؤؾامت( إلزىاهه ؾبُل الىجاة ،ي ألاظىاءـ٤ ٞدل

 
ل لهم زِ ش

خمله )ؤؾامت( لهظا  ..َال١ نلُاث عقاقت مً ٦القى٩ٝىةوبضؤ ب ..الضٞإ ألازحر

  ..الاخخما٫
 
 نهُىهُٞإناب يابُا

 
 اهُل٣ذ زل٠ الجبل الكامش  ،ا

 
غة  ٍٚؼ

 
ل٨ً هحراها

 بمهٗب( بٗضة  اؤنابذ )ؤب ..بمٗاوي الٗؼة وؤلاًمان والغظىلت
ه
زغها ؤكهض ٖلى ناباث اؾد

 .هٟؿه م٩انـي الـٞ
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و٢ض  ،مخٟجغاث بخٟجحر الؿُاعةـو٢ام زبحر ال ،زم ٢ضمذ ٢ىاث مٗؼػة مً الجِل

وؤن )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً  ،نابت يابِبوؤٖلً  ،بالٗملُت الٗضو اٖتٝر عاصًى 

ٟ   ،ت ًٖ الٗملُتمؿاولال٣ؿام(  ي الظ٦غي الؿاصؾت الهُال٢ت خغ٦ت ـظتها ٞوؤجها ه

 .)خماؽ(

 
 
  ذ مه و٢ض ٞػ

ى ألامت ؤلاؾالمُت هبإ اؾدكهاص ؤخض ٢اصة ـي ٚؼة بلـمؿاظض ٞـال راث٨ب 

 ؤو م  ٞلم ٨ًً مه  ،ي السٟاءـالٗمل الٗؿ٨غي ال٣ؿامي الظي ٧ان ٌٗمل ٞ
 
 ُاعصا

 
بل  ..ُلىبا

 
 
 مجهىال

 
ُ  ـواعج٣ى ٞ ،٧ان )ؤبى مهٗب( ظىضًا  ؤب

 
 ي مُضان الكهاصة وؤلاباء والكمىر ٖمال٢ا

 
ا

 ٖلى الُ  ٖه  
 
مدُت( بالخدضًض ٖلى ـي الخٟاح ومسجض )الـو٢ض و٠٢ خ .مُاعصةـمالخ٣ت والـا

 ٞإ٢امىا ،مى٣ُت وقمؿها التي ال جسبىـة الع  ؾاخت واخضة بٗض ؾمإ هبإ اؾدكهاص صه 

 غاص  ؾه 
 
َ  مه ـه الم  ١ الٗؼاء الظي ؤ   ً  ىن م  ىه ىا

ه
٧  

  ؤهداء ٢ُإ ٚؼة مه  ل 
٣ضمــىن  ،ٖحن الكهُضىص  ٍو

ت التي ٌؿخدـــ٤   ىعي  ،له الخدُت الٗؿ٨ٍغ بِىما و٠٢ )آ٫ خمُض( قامســـــي الغئوؽ مٞغ

لى ما ؤُٖى  ..الهاماث بىلضهم و٢الىا ٧لمت الخمض للمىلى جباع٥ وحٗالى ٖلى ما ؤزظ ٖو

لى ما ؤب٣ى ًه ؤه قٝغ ُٖٓم وؤظمٗىا ؤه   ..ٖو   ن 
 
  ل ؤخضه مش

 
ـــىص ي ؾلؿلت السلــــٞ ؤبىائهم خل٣ت

لىـمىلــــى ٖؼ وظل ؤن ًجمٗهم به ٞـؾاثلحن ال ،التي ال جى٣ًـــــــي  .ي الٟغصوؽ ألٖا

مىا٤ٞ ـي جمام الؿاٖت الٗاقغة والىه٠ مً لُلت ًىم السمِـ الـٞو ،وبٗض ًىمحن

ت وبدًىع ـال الههُىهُتوجدذ الخغاب  ،م1993الؿاصؽ ٖكغ مً صٌؿمبر لٗام  مكٖغ

 مً طوي 
 
م٩ان عاثدت الكهُض الٛالي ـي الـامخؤلث ٞ ..الكهُض )ؤؾامت(حؿٗت ٖكغ شسها

ُغها ٗب  م٩ان عويت مه ـٞٛضا ال ،مىاظهت والخدضيـممؼوظت بٗبحر الـال ج الكهاصة ٖو ٣ت بإٍع

 .ي خُاجه ًُٟذ بالىىع وؤلاًمانـو٧ان وظه الكهُض ٦ما ٞ ..الٟىاح

 للكهُض ولضمـــــه ال
 
ماظضة ؤ٢امذ خغ٦ت ـ٢ت الهُالمغا١ ٖلى ؤٖخــــاب الا ـوب٦غاما

ــض الـال   ،م٣ضامـم٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( خٟل جإبحن مهُــــب للكهُـــ
 
ً  ه آلاالٝ مـ  م  ؤ  ـــ

 .ظماهحر ٢ُإ ٚؼة ٞـــــي لخٓت وصإ مازـــــغة
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مدُت( ـى )مسجض الـبل واججهذ   ،وبطا ٧ان ل٪ قٝغ الاهُال١ هدى مى٣ُت )الؿضعة(

 
ه
ي ظُل مً الٟخُان الخه٣ىا ب٨خاب ـألازغ الظي جغ٦ه ؤؾامت ٞ ُٖٓم   ب  غ  ؾخالمـ ًٖ ٢

اقىا لضًىه ٞ   ،ي ػمً ؾاصث ُٞه الٟتنـللا جباع٥ وحٗالى ٖو
 
ٖلى ظمغ  ب الىاؽه وج٣ل

طل٪  ،ؾإ٫ ًٖ )ملٗب الكهُض ؤؾامت خمُض(ابطا اؾخٗص ى ٖلُ٪ الىنى٫ ، و مٗهُتـال

 ملٗب الظي ؤٖض  ـال
 
مؿلم ٢ىي وكإ ٖلى  ًخضعب ُٞه ظُل  ه الكهُض بُضًه ل٩ُىن م٩اها

ت: ٣اٖضةال   ًه م  ا  مه ـال» الىبٍى
 
  ي  ى  ال٣

 
 و   ر  ح  ز

 
 ب   ب  خ  ؤ

 
ً   ً  م  ا  مه ـال ً  م   ى للا  ل و٢ض ؤَل٤  ،«٠ُ  ٗ  ال

 ٞإنبذ ملٗب )الكهُض ؤؾامت خمُض(. ،ملٗبـألاهالي اؾم الكهُض الٛالي )ؤؾامت( ٖلى ال
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 حمىـــــٕز عبــــــاؽ )أبـٕ وضـعــــب(الؿّٗس حػــــَ 

 
 
بر الظي ٌٛظ  ٧ان الٟتى ألاقٗض ألٚا

الؿحر باججاه مجزله وؾِ مضًىت ٚؼة بٗض ؤن 

ت  الههُىهُتل مً ؾُاعة البام جغظ   الٗؿ٨ٍغ

ى خاظؼ )هاخل ٖىػ( بزغ ٢ًاء ـالتي ؤ٢لخه بل

 بحن 
 
 مخى٣ــــال

 
 ٧امال

 
مد٩ىمُخه البالٛــــــت ٖاما

)الؿغاًا( ٞــــــي ٚــــؼة وسجــــً مؿدكٟـــى  سجــــً

 .ومٗخ٣ل )الى٣ب( الصخــــــغاوي  ،الغملت

 
 
 بًاها ٧ان ٣ًظٝ )خؿً( ؤ٢ضامه خاز
 
ا

ت ٖٞلى   ،ى قـــىإع ٚؼةـي الىنى٫ بلـالؿٖغ

 بل
 
ى ٢باب مؿاظضها ـ٣ٞض اقخا١ ٦شحرا

زانت مسجضي )الؿُض هاقم  ،مجاهضةـال

ا( َٟىلخه وقبابه الخاٞلت بالُٗاء الهافي لئلؾالم ها )خؿً( ـالتي ٢ط ى ُٞ ،والكُش ػ٦ٍغ

  
م خضازت ؾى  مؿحرة الجهاصًت ـىانلت الـمـؤبي مهٗب( ٧ان ل)لـــ ول٨ً الاقدُا١ ألا٦بر  ،هٚع

 ـال
 
٣ٞض الخد٤ بهٟٝى )ظهاػ ألاخضار( الخاب٘  ،مٟٓغة التي بضؤها )ؤبى مهٗب( مب٨غا

 زم ٚضا  ،ي مى٣ُخهـ)خماؽ( ٞم٣اومت ؤلاؾالمُت ـلخغ٦ت ال
 
ت مً اللجان ـل مؿاوال مجمٖى

  ،الكٗبُت الٟاٖلت يمً ظهاػ ألاخضار
 
)ؤبى مهٗب( بالُالء ألازًغ وألاؾىص  و٦م زِ

 ماظضة.ـوألاخمغ ٖلى ظضعان وؾِ مضًىت ٚؼة بسُه الجمُل قٗاعاث الاهخٟايت ال

 ؤبي مهٗب( م  )لـــ ممىىخت ـو٢ض ٧اهذ الش٣ت ال٩املت ال
 
 مباقغا

 
 واو٩ٗاؾا

 
 باعػا

 
ٗلما

و٧ان ؤ٦ثر ما  ،هم بالخــــب وؤلازالم والخٟاهـــيالصسهُت التي مل٨ذ ٢لىب مً ٖاقغ  لهظه

ت الٟاث٣ت التي ًخمخ٘ بها، ٞما ٧ان )لـــ ًمىذ الش٣ت  ؤبي مهٗب( ال٨خمان الكضًض والؿٍغ

 
 
نت ٖاظلت لاللخدا١ ا مىده ٞغ مم   ،م٣غبحن بلُهـل٘ ٖلى زلجاث ٢لبه ختى ؤ٢غب الًُ
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 الجىاحوطل٪ بٗض بنغاع عجُب مىه ٖلى الالخدا١ بهٟٝى  ،بهٟٝى )٦خاثب ال٣ؿام(

 ،ي نٟٝى ال٣ؿامـي البدض ًٖ ٧ل بقاعة ؤو صلُل ًىظهه للٗمل ٞـٞ ٣ٞض ظض   ،الٗؿ٨غي 

ان ما اؾخٗان بك٣ُ٣ه ألانٛغ ًى٣ل  زانت بٗض مُاعصة ق٣ُ٣ه )ٖماص( الظي ؾٖغ

ؿاٖض غنض َو ت ٖمل ٢ؿامُتزم الخ ،ٍو ي ـًغؤؾها الكهُض )ٖماص ههاع( ٞ ،د٤ بمجمٖى

خىن  و٢ض قاع٥ بزىاهه )ٖىى ؾلمي ومىظع  ،ب٩ل ما ؤوحي مً ٢ىة اهـٖمل ُٞ ،مى٣ُت الٍؼ

ما٫ الجهاصًتـالضهكان وببغاهُم الؼعص( ٞ ت مً ألٖا ٧ان ؤبغػها ٖملُت ظهاصًت  ،ي مجمٖى

 و  ،ي ًضه الِؿغي ـها )خؿً( بسمـ عناناث ٞـؤنِب ُٞ
 
  ،ً مً الٟغاعجم٨

 
ه ه  ب بال

ان ما اٖخه   ٣  ؾٖغ
 
ً الهمىص ومؿلض ـه ٞض  ي   ذ  ؾ  ىع  خُض مه  ،ى ؾغاًا ٚؼةـُض بلـخ  ل وا٢ ي ػهاٍػ

ًه  م  ،مجاهضًًـبال غ  الٗظاب ؤلىان قتى مً ال٣هغ لجٕز اٖتراٝ ً ول٨ً )ؤبا مهٗب( ٚع

   خضازت
ٗ   هؾى  ٌه   مه ـال ِ  لم 

ٌ   ،٣حن ما ؤعاصواد٣   ولم 
 

ختى  هٞـي بًظاثٞؼاصوا  ،ٚلُلهم٠  ك

ًه  ،ى مؿدكٟى )سجً الغملت( للٗالطـه٣لىه بل ٖكغ  يمضة ازنـد٨م ٖلُه بالسجً لزم 

 
 
الجهاص والخغب يض الظًً ؤعا٢ىا صم بزىاهه  وها هى الُىم ًسغط وهى ًدمل هم   ،قهغا

 وم   ،ي الُغ٢اثـوقٗبه ٞ
 
 ً الظًً ٢

 
با ى ٢لب ـبلخلىا الكهُض )ٖماص ٣ٖل( الظي ٧ان ٢ٍغ

 ؤو بؿو٦م جدغ   ،)خؿً(
 
ُه ٥ُ خؿً عاظال   اعجه ل

٤ للبُل ال٣ؿامي الهىضًضام   ،ً الٍُغ

 الشإع ي ٢ؿماث وظهه لُتراظ٘ ًٖ ـي ٢لبه ٞوـوما ٧ان ؤلانغاع الظي ًدمله )ؤبى مهٗب( ٞ

 .لضم بزىاهه الكهضاء

 
ه
 ُٞ  طل٪ ظل   ل  و٢ض ٧ان ٧

 
ِ  ـا  ي ون

 
 ،ى ٚؼة الُٗاءـلغها بضمه ٞىع ٖىصجه بخه التي ؾُ

 ـللغخُل ألازحر لُدمل ُٞ و٢ض اؾخٗض  
ه
 :هاـ٣ٞا٫ ُٞ ،همىم ٢لبه وزلجاث ٞااصه ل  ها ٧

 ..٨غامـــي ؤخبابي وؤهلـــــي البزىاهـ"

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت اللــه وبغ٧اجـه،،

ٞل٣ض  ،مهما ٞٗلذ ٞؿامدىوي ..ؾامدىوي ٖما ٞٗلذه  ..ؤ٢ى٫ ل٨م ،ي البضاًتـٞ

  لىٖ غثه جإز  
ه
  الاهخ٣ام إلزىاوي الظًً ٢

ؾبداهه وحٗالى  للا   ثه اهضٞل٣ض ٖ ،طهب خلىا صون ؤي 

 ،ب الخؿغة والىضامتل٩ي ؤظٗل )عابحن( ًدكغ   ..ٖىض زغوجي مً السجً ؤن ؤهخ٣م لهم
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ت الـٞلُلُم ٖلى زضه ولِك٤ زىبه ولُىي٘ ٞ  ما ؾِىضم ٖلى ٧ل  ،مجاهحنـي ٚٞغ
 
ألهه ًىما

ٖه ـٞ وظل   ل٣ى٫ للا ٖؼ  ؛ مؿلمـما ٞٗله بد٤ الكٗب الٟلؿُُني ال  ٖلى ههغ باله ي 
 
زباجا

 }مامىحن ـال
ه
 ل   ن  ط  ؤ

 
ً  ظ  ل  ًه  ً

 
٣ 

 
 اج
ه
 ل

 ب   ىن 
 
  م  هه ج  إ

ه
 ٖ   للا   ن  ب  ىا و  مه ل  ْ

 
 ل

 
  م  ه  غ  ه  ــى ه

 
 ل
 
 .... وٗــــم بزىاهــي{ًغ  ض  ٣

ـــؼ ،للا ٖلى الىهـغ ل٣ضًـــغ بن    .وما طل٪ ٖلـــى للا بٍٗؼ

 الىنُــت

ضاءـوخضة اله٠ ٞو  ،ؤون٨ُم بخ٣ىي للا ؾبداهه وحٗالى -1  والاجداص. ،ي وظه ألٖا

2-  
 
ض ؤن هبلٜ )عابحن( وظىىصه ؤهىا وٗٝغ ؤهٟؿىا ظُضا ىا ؤخض  ،وهٍغ ض ؤن ٌٗٞغ وال هٍغ

م( ،هدً ً  م    .ٞىدً )خملت ال٣غآن ال٨ٍغ

عي بإجها جدب الجىت عي بإجها جساٝ الىاع وحٗمل لها وجض  ؤنبدذ الىاؽ جض  إخىاوي : 

   ،ه مً ًبٗض ًٖ ٦خاب للا ؾُسؿغبه   ،هاـوجبخٗض ٖى
 نض 

ه
غاءاث ىو٢ ي ال جىٓغوا لخل٪ ؤلٚا

 ،وؤها قهىحي الجىت ،ٞإهخم بحن الٟتن وخب الكهىاث ،ؿت التي ال ٢ُمت لها ٖىض للاالبس

٣ض  .ث ن٣ٟت في ججاعة عابدت وهي الجىتٞازترتها ٖو

  ،ي الاهخ٣ام مً السىهتـؤعظى مى٨م الؿماح لخإزغي ٞ
ه
  وؤ

 
ًا٦م زم ب ..ع٦م بزىاويخظ

٨ٞم مً ؤهاؽ وؿىا للا ٞإوؿاهم ؤهٟؿهم... وال جدؿبىا بإوي  ،بًا٦م البٗض ًٖ ٦خاب للا

 ً   ً  مؿ٨ُــــــً م   ..ي  لهُلي الكهــــــاصة بإجها عاخذ ٖٖىض 
ه
ٞ   ،طل٪ ً  ٓ اجــــه بن ــــي ظى  ٞإها ٖىض عبـــي 

اؾــــــغ( اع١ ٍو ٖل٨ُم ؤن جخٟهمىا م٘ ؤهٟؿ٨م وعاظٗىا ، و قـــــاء للا ؾإ٦ــــىن ٖىض )ٖماص َو

 ى  ٨ٞم م   ،خؿاباج٨م
ه
ً   م  ٨  .ًٖ ٦خاب للا ل  ي  م 

مً  ..تٞةجها ػاثل ..ي الضهُا مً قهىةـٞما عب٨ُم ٞ ،الضهُا ػاثلت. .معلمـالشعب ال

" الضهُا ملٗىهت بال ط٦غ للا ،٩ٞله مٟاع٨٢م ،ؤصخاب ووؿاء
 
ما  

 
خٗل  و مه

 
 .وما والاه ؤو ٖالـما

 جل٣  
 
ا( ٞ  ض  الخ   اهه خ  ى مسجض )الؿُض هاقم( ومسجض )الكُش ػ٦ٍغ

 
 ب   ر

ه
٩  

الخب  ل 

خدا طعاُٖ ،والترخاب ًه ـٞو الهٛحر وال٣لب ال٨بحر الظي وكإ بحن ؤعو٢ت  الٟتىا م  هما لُ

و٦م قهضث له مىا٢٘ مسجض الؿُض هاقم وهى َٟل نٛحر ؾاظض هلل جباع٥  ،مؿاظضـال
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خه م٨خبت ال ،وحٗالى  ٖلى اؾخٗاعة ـو٦م ٖٞغ
 
ا  لٗملها ومكٞغ

 
 ومىٓما

 
 ومخٗلما

 
مسجض عاثضا

ت الُٟضًى وال٩اؾِذ ُٞ مُٗـــــــً الغ٢غا١ ـ٧اهذ هظه اليكإة الهاُٞت ال .هاـال٨خب وؤقَغ

 لبُىث للا جباع٥ وحٗالىـؿمدت ٞلىبذ ال٣ُٗـــــضة ال
 
 .ي ٢لب الٟتى الؼاثغ صوما

مخىهجت الضاٞ٘ ألا٦بر للخ٣ضم هدى ل٣اء للا جباع٥ وحٗالى ـو٢ض ٧اهذ جل٪ ال٣ُٗضة ال

ً الؿلُب الظي ما عآه الٟتى  ب٩ل الخب وؤلازالم والخٟاوي ٖضا الٛحرة الجاصة ٖلى الَى

 
 

بر الخى٣   ، ٖبر قاقت الخلٟاػالُاٞ٘ بال اث الىالض الهبىع ًٖ ٖو بر ط٦ٍغ ل بحن السجىن ٖو

خُض  ،مضًىت الٟلؿُُيُت الؿاخلُت الؿاخغة هدى الجىىبـعخلت الهجغة مً )ًاٞا( ال

ضاٞٗىن ًٖ ُٖى   للاه  و٢ض ؤ٢غ   ،اؾخ٣غ وؾِ مضًىت ٚؼة ه بغئٍت ؤوالصه ًدملىن الغاًت ٍو

ً   ،الَى
ه
غ٢ ًه ـًدى٣ل بحن ال وهى  ب )خؿً(ٍو   مؿاظض 

 
ي الغاب٘ ٖكغ مً ـغه ًىم والصجه ٞظ٦

 مه ـال ه  ُ  ٖ  ى  هظا الٟتى الهٛحر ٢ض خىي ب   و٠ُ٦ ؤن   ،م1975لٗام  قهغ ًىلُى
ه
 ل  خىاي٘ ٧

  ٌ ً الظي لم   غ  ٗ  خضوص الَى
 
  ً  م   هه ٞ

 
ىه هي خضوص ؤلاؾالم الُٗٓم  ،له ب  ٢ ٩ٞاهذ خضوص َو

ها ـوالتي صٞ٘ ُٞ ،خٗا٢بتمـمؿلمىن ٖبر ؾلؿلت مً ألاػمىت الـه التي ٞخدها الوؤعي  

 ـال
 
ؼا  ٍٖؼ

 
 ٚالُا

 
 لهظه ألاعى الُُبت ؛مؿلمىن صما

 
 .مهغا

ي الشالشت مً ـوهى ٞ ،و٧ان ًظ٦غ )الخاط مدمىص( ولضه )خؿً( خحن نضمخه ؾُاعة

 ٖضة
 
 و٢ض   ،ٖمغه و٢ظٞخه ؤمخاعا

ه
  الهٛحر   عؤي الُٟل   ً  م   ل  ع ٧

 
ى لها التي حٗغ   الهضمت

  الُٟله 
 
  ن  ؤ

 
 )خؿى ذ  ٖ  ول٨ً ٖىاًت للا ع   ،له بٗض هظا الخاصر ال خُاة

 
 م٘  ألن   ؛(ا

 
ضا له مٖى

ض الغنام ِه ـي بِذ الـه ٞوأله   ،ؤٚاٍع   م٣ضؽ ؾ
 
 ؿُ

 
ٟخس ًه   ٖلى غ بها غ بضمه ملخمت 

 .ألاًام مغ 

  ،وبٗض ؤن ظلـ )ؤبى مهٗب( بحن ؤخًان مسجضه
 

  الخ٠
ه
ه الظًً خىله بزىاه

  ،وججاطبىا ؤَغاٝ الخضًضخملىا ٧ل )الكى١( والخب، 
ه
  ل  وؤزظ ٧

 
ت واخض ًخظ٦ غ َٞغ

 عواها )خؿً( ؤو مى٢ٟ
 
ٟ ا  ٍْغ

 
 ٞمح  و٢ض ٧ان )خؿً( مه  ،ا

 
وجظ٦غ الجمُ٘  ،ي الُغاٞتـزا

ٞإخًغ لهم ؤَبا١ مُٛاة بىع١  ،اءضهم للٛصٖىت   (خؿً)وا ٖلى بؿٗاصة ٚامغة ًىم ؤنغ  

لى ٦غمه ،الؿىلٟان غاء ٖلُه ٖو   ،ُٞبضؤ الجمُ٘ باإَل
ه
با١ ًٟخدىن  م  ز   ن ٞال ًجضو  ..ألَا

 
 بال
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  هاظمىن ـُٞ ،الُماَم والٗضؽ
 
 } :)ؤبا مهٗب( الظي ًغصص ياخ٩ا

 
ًه ال   

 
٩  
 
 ل

ه
  للاه  ٠

 
 ب  ؿ  ٟ  ه

 
 ا

 
 ال

 .[286]الب٣غة: {اه  ٗ  ؾ  وه 

ظ٦غون عخالتهم ب  بٗك٣ه  ،بدغ ٚـــؼة ئى قاَــــلـٍو
 
و٢ض ٧ان )ؤبى مهٗب( ممحزا

 .للؿباخت

ـــــــت ٞوما ٧اص )ؤبى   مً ٖىاء عخلت صخغاٍو
 
ي ال٣ُض اؾخمغث ـمهٗب( ًغجاح ٢لُــــال

 ختى بضؤ بدؼم 
 
 ٧امال

 
 .مخٗخـــــه لغخلت ظضًضة ول٨ىه ؤعاصها مً لىن ظضًضؤٖاما

ٌ بكضة زم  ..ٞلما ٖغى ٖلُه ؤهله الؼواط  زنى ٖؼم  ٞع
 
  ن  هم ؤ

 
 ؤ
 
 ب  ه

 
  م  هه إ

 
ه ؾُسُب ه  ؤ

 ل   ى  هه 
وبضؤ  ،السُُبت التي ًسخاعها )ؤبى مهٗب( لىٟؿه ي  ه   ً  وما ٧اهىا ٌٗلمىن م   ،ه  ؿ  ٟ  ى 

 بل السُى ٌكض  
 
ي )٦خاثب ال٣ؿام( مؿاولمً  ى ل٣اء ؤي   ـلسُُبخه الجضًضة وؾعى خشِشا

 
 
  بةلخاح  مىـهم َالبا

 
ت اؾدكهاصًت جىُٟظ   ،ٖملُت ٖؿ٨ٍغ

 
 ه  ب بال

ه
ٌ ال٣اَ٘ىب  ه ٢  ؛ل بالٞغ

ب مً السجً ومُاعصة ؤزُه )ٖماص(  لسغوظه ال٣ٍغ
 
  ،هٓغا

 
  ن  ب بال

ه
 مداوالث ل  ـال ل  ٧

 
 ي  ــى  ش

٣بلت ًىم ؤن الخ٣ى مه ـمىاظهت الـال و٢ض جبلىعث بك٩ل ٢اَ٘ مالمذه  ،)خؿً( باءث بالٟكل

٤ُ صعب الكهاصة ٖاق٤ ال٣ضؽ الكهُـــض )ٖهام و٧اهذ ط٦غي  ،الجىهغي( خؿً ٞع

جؼعة م)لــ )٦خاثب ال٣ؿام( ٖملُاث زإع  تي ظٗبـػالذ ٞ وما ،ألابىابمجؼعة ألا٢ص ى ٖلى 

 .ي السلُل(ـؤلابغاهُمي ٞ مسجضـال

  وٍه  ..وبضؤ ًضعب )ٖهام( ،ٞإزغط )خؿً( الؿالح
 
 ى  ُان ؾ  سُ

 لٗملُت الشإع الغابٗت ٍ 
 
ا

م 1994لٗام  ن ًبٙز ٞجغ الخاؾ٘ مً ؤ٦خىبغو٢بل ؤ ،مسجض ألا٢ص ى(ـي ط٦غي )مجؼعة الـٞ

ُ  ال ُضان٧ان الكه هام( ًخىظ   انخ ى ال٣ضؽ ٢لب ٞلؿُحن وصعة الٗالم ـهان بل)خؿً ٖو

 ٞ ابض يءو٧ل ش  ،ؤلاؾالمي
 
 ك  ٖ   ن  ح  ي ؤطهان قاب  ـمسخمغا

 
هم ا الكهاصة ٦ما ٖك٤ ٖضو  ٣

ِ ُٞضًىوظه   ،الخُاة مؿلمحن بٗضم جغ٥ ـى ٧ل الـها ُٞه الىضاء بلوظ   ..ؼا لظل٪ قٍغ

ؿت   .ألهُاب الاخخال٫ألا٢ص ى َٞغ
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  ،مؿماة بال٣ضؽ الٛغبُتـي ٢لب ال٣ضؽ الـٞو
 
ي ـهىص ٞـٖكغاث الُ خُض ا٦خٔ

   مُضان  
ي مؿاء ـمىاظهت والخدضي ٞـو٢ىابل ال ،ًيخٓغون عنام الجهاص ال٣ؿامي ٖام 

ؿ٣  ل ..الخاؾ٘ مً ؤ٦خىبغ  جى  الٗؼ مه  ِ عنامه ِه
 
ًه  ..نهُىهُت ضة مً  هاب ٖكغاث  ُٞما 

لتض  ث ػزاث الغنام الهاصع مه و٢ض اؾخمغ   ،هىص بالغنامـالُ  ا ؤخ  ُم  ٞ   ..ة ٍَى
 
  ذ  ال

 
٢ 
 
 ب  ل

بـهىصي بلـُان الُال٨    ختى ؾ٣ِ )ؤبى مهٗب(  ..ى ٦خلت مً الٖغ
 
ى ـبضماثه وبل مًغظا

 ـول ،ظىاعه ق٣ُ٣ه )ؤبى صظاهت(
 
ا ػعٕ )خؿً( الظ وا ٖلى هىص ؤنغ  ـي ٢لىب الُـٞ غ  ٖ  م 

 م   ؛الاخخٟاّ بجشماهه
 
ا  ُ  خ   ه  ج  ص  ى  ٖ   ً  زٞى

 
ب مً ظضًض ..ا و٢ض اؾخمغث ، ُُٞٗض ػعٕ الٖغ

 .م1997ة ختى الٗام دخجؼ  الجشت مه 

هام( جهٗض بل ى ٚؼة ـمٗب٤ بلـوج٣ظٝ ٖبحرها ال ،ى باعئهاـ٧اهذ ؤهٟاؽ )خؿً ٖو

  ٗ  مه ـهاقم و٢اهغة ال
خُض اعجدل الكهضاء ألاخُاء لحربُىا ؾلؿلت مً الضم ال٣اوي بحن  ؼ 

ؼة وال٣اهغة ا٦ضوا بإعواخهم ال ،ال٣ضؽ ٚو ي ؾاخت بِذ اإلا٣ضؽ خخمُت ـمؼه٣ت ٞـٍو

ً ؤلاؾالمي ال٨بحر ٞ  ي وخضة ُٖاء وجطخُت ٖؼ  ـالخىانل ويغوعة الغبِ بحن زغي الَى

 .هاهٓحره 

خُاًغ زبر اؾدكهاص )ؤبي مهٗب( بل ُه  ،ؼةى ٚـٍو   ..١ ضسم للٗؼاءغاص  ب ؾه ىه  ل
 
ه م  ؤ

 
ه

ٟ   .الكٗب الٟلؿُُني ًىٗىن الكهُضًً ً  م   آلاالٝ ٘ )الخاط مدمىص( ٦ ى ـه بلُ  ُٞما ٞع

 الغخمت لىلضه
 
 ال ،الؿماء َالبا

 
 و   ١  ض  ن   مىلى ٖؼ وظل ؤن  ـقا٦غا

 
ه وؤهاله صعظت الكهاصة ض  ل

 ما جمى  ـالٗالُت التي َال
 
اف ؤخالما  .ي ْاللهاـوعصًت ؾُٗضة ٞاها ٖو

ي الكىإع م٘ ؤطان الٟجغ ًى٢ٔ ـوجظ٦غ الجمُ٘ )خؿً( الٟتى الُاٞ٘ الظي ًضوع ٞ

 
ه
ي وصاصه وؾماخخه وبؿمخه ـي ال٨ٟغ ٞـمسالُٟه ٞ ً  ه ختى م  بزىاهه للهالة، وجظ٦غه ظحراه

 لى٣ل ٢ُٗت ؾالح للمجاهضًً ؤو  ،الغ٣ُ٢ت
 
غبا  ٚو

 
وجظ٦غوه ٣ًُ٘ مضن ال٣ُإ قغ٢ا

  ى ب  ـها٫ ؤخضهم بلإلً
وها هى الُىم ًغخل  ،ى السجًـهم بلـوجظ٦غوا ًىم عخل ٖى ،ألامان غ 

  مه 
ٓم ومه لب   الىضاء ألٖا

 
  ُا

ساع ُٖٓمحناص   الغخُل ألازحر بٗؼ ٞو
 
 .ًا
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اث   )٦خاثب م٨ُغوٞىن بةٖالن ـال ١ الٗؼاء هضاءه غاص  ؾه ٞـي الجمُ٘  ُٞما ٢ُ٘ ط٦ٍغ

ي ٢هت ملخمت بُىلُت ـ)هازكىن ٞا٦ؿمان( ًٖٞ ز٠ُ الجىضي خـها ُمؿاولال٣ؿام( 

ىبل  ..ٞما ؤٖٓم الكهضاء الظًً ما ماجىا ،ظضًضة  .!!هم الخُاةـوهبىا َو
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 الؿّٗس صــــــالح جــاز المـْ حػــَ غـالـــي )أبٕ حمىــس(

ي الكُش عيىان( ال٣اب٘ بحن )ٚؼة وظبالُا والكاَئ( ما ػا٫ ٌٟٛى ٖلى ؤخالم ـ)خ

 بإَُاٝ قهضاء )مجؼعة مسجض الغيىان(
 
خُض زًبذ صماء الكهضاء  ،هىعاهُت مؼهغا

مجضي  -ٖبض الىانغ الكٍغ٠  -)ٞىاػ بسُذ 

ي ـوصماء ٖكغاث الجغحى ٞ ،الٛىعاوي(

 ي الشامً ٖكغـوطل٪ ٞ ،مسجضـؾاخت ال

٧ان هظا  ..م1989لٗام  مً قهغ ماعؽ

 لُىُل٤ قباب هظا الخ
 
 ٧اُٞا

 
ي ـي ٞـصاٞٗا

لُمشل  ،مىاظهاث بُىلُت لجىىص الاخخال٫

 لالهخٟايت الٟلؿُُيُت التي 
 
 ٦بحرا

 
عاٞضا

ٞ 
 
 ولهُبا

 
ي ٢ُإ ٚؼة الظي ٚضا ـحكخٗل هاعا

و٦م جمنى ٢اصة  ،ي خل٤ الاخخال٫ـقى٦ت ٞ

ت ـػوا٫ هظه ال ال٨ُان مى٣ُت ًٖ الساَع

ًه  و٧ان وظهه  ..ي البدغـوبٚغا٢ها ٞ  ل  ُ  ٞخاها 

 
 
 ٖلى هضع الضماء  مً بحن الىظىه ًٚبا

 
وهاعا

 ي ٢لب الٟتى بظعة الشإع والاهخهاع.ـلخٛغؽ ٞ ؛ي بِذ للا حٗالىـمؿلمت ٞـال

ي الؿاصؽ مً قىا٫ ـوبالخدضًض ٞ ،مباع٥ـوبٗض ؤًام مً اه٣ًاء ُٖض الُٟغ ال

و٧ان )نالح( وق٣ُ٣ه )زالض( مً  ،الغيىان( الكُش ي )حيـاهضلٗذ مىاظهاث خاصة ٞ

ي مىاظهت عنام ـي بذجاعتهم ٞـًضاٞٗىن ًٖ الخ ..مىاػ٫ ـؤولئ٪ الظًً ٢ٟؼوا ٞى١ ال

 ٞالىصٌ٘  ت. و٧ان )زالض( طل٪ الكاب الهاص.ظىىص الاخخال٫
 
اؾخجابت  ؛ي هظا الُىمـناثما

 ًبضو مىاظ ..مً قىا٫ ي نُام ؾخت ؤًامـٞ [نلى للا ٖلُه وؾلم]لؿىت الىبي 
 
 نلبا

 
 ،ها

مضاٞ٘ الٗىُض ـوطل٪ خحن اهُل٣ذ عنانت ؤنابذ ٢ضم ال ..ى ظىاعه ق٣ُ٣ه )نالح(ـوبل
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دا  ويغبىه بٗى٠  ،)زالض( الظي ؾ٣ِ ظٍغ

 
وؤصع٦ه ظىىص الاخخال٫ بٗض ؤن ؾ٣ِ ؤعيا

ٌ الجىىص  ..)زالض( مواوؿابذ الضماء َاهغة ػ٦ُت مً ظؿ ،ؤلانابتٖلى م٩ان  ُٞما ًٞغ

 ،هماـهمغ مىـوالضم٘ ًى ،وألالم ٌٗخهغهما ،مى٠٢ـ)نالح( جغ٢ب الو٧اهذ ُٖىا  ،ؾٗاٞهب

 ـًىُل٤ إله٣اط ق٣ُ٣ه وهى ال ًمل٪ ؤصوى ٖىانغ الًىص ؤن ٧ان 
 
  م  هه م٣اومت الل

 
 بال

 
 ٖامغا

 
 ٢لبا

  ،باإلًمان وبدب ق٣ُ٣ه )زالض(
 
 ،ول٨ً ػزاث مً الغنام اهُل٣ذ هدىه ؤو٢ٟخه ظامضا

ي نضع ـمكهض ٌٗخمل ٞـوب٣ي هظا ال ،لظ  غ  م  ـل٨نها لم جى٠٢ ٧ىامً هٟؿه التي حٛلي ٧ال

٣ٞض خغ٦ذ هظه الغناناث ٧ىامً الجهاص والخطخُت  ،الٟتى لحروي بظعة الشإع والاهخهاع

 ..ؤلم ًغ ظىىص الاخخال٫ وهم ًًغبىن ق٣ُ٣ه ..ى هٟـ ٞاعؾىا الهىضًضـوالٟضاثُت بل

 وظغخه هاٝػ ختى ٞايذ عو 
 
ضواها  ٖو

 
ي ٖؼاء ق٣ُ٣ه ؤ٢ؿم ـٞو ،؟!خه مً ؤزغ الجًز٠ ْلما

وبِىما ٧ان )نالح( بهظه  ..ها لهىابهاص  )نالح( ٖلى الشإع مً جل٪ ال٣لىب ال٣اؾُت ختى ًغه 

  ظ   عه ى  َاٞذ بساَغه نه  ،الخالت
ًه ض  خلىن ٖلى ًض طاث ال٣لىب ال٣اؾُت ٦ما ٣  ه وؤٖمامه 

 ،خضزه ًٖ ٢هت الغخُل ال٨بحر للكٗب الٟلؿُُنيه الكُش الجلُل خحن نىعها له والضه 

غ( الٟلؿُُيُت وؤلا٢امت ٞ مضًىت ـمالن٤ لـي الخٟاح الـي خـوعخُل ٖاثلخه مـــــً بلضة )بٍغ

 .ٚؼة مً الكما٫

اعجه ألاولى للضهُا ٞ الؿاصؽ  ي الُىمـوطل٪ ٞ ،يـي هظا الخـوخضزه والضه ًٖ ٍػ

مبر  ً مً قهغ هٞى   ؛ؤؾماه والضه )نالح الضًً(و٠ُ٦  ،م1972لٗام والٗكٍغ
 
جُمىا

غ  مؿلمـبال٣اثض ال  ٟ ٓ  بخد٤ُ٣ الىهغ ٖلى ًض هظا  ..)نالح الضًً ألاًىبي( الـمه
 
ؤمال

 ٦ما عػ١ للا الكُش الجلُل ؾخت مً ألابىاء  ..)الهالح(
 
ى ـبياٞت بل ..مً البىاث وزمؿا

ي ـي )خـص نضاه ًٞترص  مٛغب ـطان الؤ.. والظي ؤٞا١ ٖلى ى والضهـمؿخم٘ بك٠ٛ بلـٞخاها ال

خُض  ..ها بٗض عخُلهم ًٖ مى٣ُت الخٟاحـمى٣ُت التي ؤ٢امىا ُٞـجل٪ ال ،عيىان(الكُش 

 ؿخيٌ (الغيىان)ي ْال٫ مسجض ـوكإ ٞاعؾىا ٞ
ه
ُم ك٤ زالله الهٟاء والى٣اء بٗض ؤن ٞ

ت ٖلى ًض والضًه   ػه و٢ض  .... و٧ان الظ٧اء ؤ٦ثر ما ًمحز الٟتى.ٖلى الٗؼة وال٨غامت والخٍغ
 ٍ ً

 
ه
ضاصًتو٢ض ؤههى الٟتى صعاؾخه الا  ،ه٢غهاء   هاٖاصًت ٞا١ ب ٚحر   جغؤة  به ط٧ائ زم  ،بخضاثُت وؤلٖا
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ت ٞـصعؽ ال ت(ـمغخلت الشاهٍى ها ؤخض ؤبغػ وكُاء ـو٧ان خُى ،ي مضعؾت )ٞلؿُحن الشاهٍى

م خضازت ؾىه( ٞـٖضا صوعه ال، مسجضـي الـًل٣ي الىضواث ٞ ..)خماؽ( ي ٢ُاصة ـمخمحز )ٚع

ي بخضي ـل طاث مغة ٣ٞ  و٢ض اٖخه  ..ي الغيىانـي خـظهاػ ألاخضار الخاب٘ لخماؽ ٞ

خُض يغبه  ..ي )مسجض الغيىان( ٖلى ؤًضي ال٣ىاث السانتـمىاظهاث الٗىُٟت ٞـال

  ؤن   ض  ٗ  وؤل٣ىه بحن ألاخغاف ب   ..ظىىص الاخخال٫ ب٩ل وخكُت
 
ٞ 
 
لُىٟظوا بظل٪ بظعة  ،الىعي ض  ٣

 .طل٪ الكاب الىصٌ٘ ي ٢لبـالشإع والاهخهاع ٞ

ا م  ـ  بظعوا صازله ال٨غاهُت والشإع ل ً  مىاظهت م  ـي ٖىٟىان اهُال٢ه لـو٧ان )نالح( ٞ

 
 
ذ ؤًضحهم ججاه قٗبه وؤهله وق٣ُ٣ه واججاهه شسهُا ع لخاصر ٨غ  ي مكهض مه ـٞو ..ا٢تٞر

ي الغيىان ًغظم ـي خـاؾدكهاص ق٣ُ٣ه )زالض( اهخهب )نالح( ٞى١ ؤخض ألاؾُذ ٞ

تالههاًىت   ٞ ،بذجاعجه الىاٍع
 
ا و٧اهذ بخضي  ،ىان(يي ؾماء )الغ ـواهُل٤ الغنام مضٍو

ى سجل مٗاهاجه نٟدت ٢اؾُت ـًاٝ بلخه م٣ضام لـجل٪ الغناناث ههِب ٞاعؾىا ال

اؽ واؾخ٣غ   ،ظضًضة ث خُض ازتر٢ذ الغنانت ظؿضه الُُب وؤنابذ ال٨بض والبى٨ٍغ

ً عابمط ى )نالح( ٖلى ؤو  ،ٖكغ الازنيي ـٞ  زغها قهٍغ
 
ة مؿدكٟى الكٟاء غ  ؤؾ   ٖلى٢ضا

هدُجت ؾىء خالخه  ؛م٣انض ؤلاؾالمُت بال٣ضؽـي مؿدكٟى الـوزالزت ؤقهغ ؤزغي ٞ ..بٛؼة

لترسض لضًه  ..ي شسهُت )نالح( ٖالماث باعػةـ٧ل طل٪ ٧ان ًمط ي لُدٟغ ٞ .الصخُت

 
ه
٣ذ ٖلى ًض ؤٖضاء قٗبه وؤعيه٢ؿم الشإع ل٩ل ٢ُغة صم ؤ  .ٍع

خُض ؤههى صعاؾخه  ،مٛىاع إل٦ما٫ صعاؾخه الٗلمُتـبُلىا الوبزغ قٟاثه جدغ٥ 

ت بخٟى١ ٦ٗاصجه خُض  ،ى )الًٟت الٛغبُت( إل٦ما٫ مؿحرجه الخٗلُمُتـولُخدغ٥ بل ،الشاهٍى

 ،ي ألاقٗتـوخهل ٖلى قهاصة الضبلىم ٞ ،الخد٤ )بال٩لُت الٗغبُت للمهً الُبُت( بغام للا

م اوكٛا٫ )نالح( ال٩امل بالٗمل ا ي ـلجهاصي ال٣ؿامي الظي بضؤث جىمى بظوعه ٞوطل٪ ٚع

ت الكى٦ت الهٛحرة لهظه الىبخت  ،٢ُإ ٚؼة  ُٖٓمت ٖلى ج٣ٍى
 
و٧ان نالح ٣ٌٗض آماال

 ـختى جب٣ى خماؽ و٦خاثب ؛الهاُٞت
 
 نٗبا

 
  ،ها ع٢ما

 
٨  ُٞ  ل  غ نالح م  ٞو

 
ي ظضوي ه٣ل الٗمل ـا

خُض باصع  ،طل٪ ب٩ل ٖىٟىان ٥ ألظلوجدغ   ،ى الًٟت الٛغبُتـالٗؿ٨غي مً ٚؼة الٟضاء بل
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ت  حر بُا٢اث هٍى ها الىجىم )بكحر ـل ومُاعصًاثوجؼوٍضها ألبىاء ال٣ؿام ألاو  نهُىهُتبخٞى

ماص ٣ٖل( ال٫ ههاع ومدمض ٖاٌل ٖو حر  ،خماص ومدمض خغػ ومدمض ؤبى ُٖاًا َو م٘ جٞى

ل زالزت مً ٣  خُض اٖخه  ،و٧ان ٢ضع للا ؤؾب٤ ..ومإوي مىاؾب لهم نهُىهُتؾُاعاث 

ت مً البِذ الـمجاهضًً مً ؤٞغاص الـال ؿخإظ  ـمجمٖى ُذ ب  ويه  ،ي بِخىهُا بغام للاـغ ٞمه

ت مه  ى ـمضة ؤؾبٕى اهخ٣ل زالله مً عام للا بلـل عة باؾم )نالح( الظي ٞغ  ؼو  مٗهم هٍى

ش ٣  خُض اٖخه  ،السلُل زم ٚؼة لُىهي نٟدت  ،مغ٦ؼي ـي سجً ٚؼة الـم 6/8/1992ٞل بخاٍع

ٟخذ نٟدت ؤزغي لبضاًت ظضًضة و  ،رةمُاعصة الهٛحـال ضةٍو   ..بُىلت ٍٞغ
 
جاهضها ها مه زُ

ي ٨ٞغ )نالح( وشسهِخه ـألازغ ٞ و٧ان لخل٪ ألاًام ال٣اؾُت ؤٖم٤ه  ،الُٗٓم بهبر ونالبت

ً  خُض  ،وجىظهاجه الجهاصًت  تاؾخمغث زالز ..مٛىاع لجىالث جد٤ُ٣ عهُبتـىا ال٘ ٞاعؾه ز

ؿ  ـال ي ػهؼاهت اهٟغاصًت بسجً ٚؼةـٞ ؤقهغ 
ه
ٟه مغ٦ؼي ٦   ،هغ زاللها ؤه

ه
مؿدكٟى ـل ل٣  وه

  ،ظغاخُتي بئر الؿب٘ إلظغاء ٖملُت ـ)ؾىعو٧ا( ٞ
 

 ،طل٪ ٘  ى  مسابغاث م  ـذ ظهاػ الحٗى   ن  ب بال

 
ه
 وؤ

 
  ،ُٖض للخد٤ُ٣ مجضصا

ه
 .ؤزغي  ؤقهغ مجض٫( ألعبٗت ـى )ٖؼ٫ الـل بٗضها بل٣  خُض ه

ي خالت مً الاجهُاع ـختى بضا نالح ٞ ،ِب ٧املحنُي ْل جد٤ُ٣ وحٛـو٧ان زاللها ٞ

ًه  ،مؿدكُٟاثـي الـوالجىىن لُى٣ل للٗالط ٞ  مه ـ٫ لدى  زم 
 
ٖ   ،ـــــل الى٣ــب الصخغاوي ٗخ٣  م  ل  و

ٗ   هىا٥ ؤن   ب
ه
ٗ  بى مغط الؼهىع ـض بلوالضه الكُش )ؤبا ؤخمض( ٢ض ؤ ت ٞ الت زغ ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ

 .هٟظتها ٦خاثب ال٣ؿام

ت وال٨خمان ـمضة الـالا٦دؿب ؤبى مدمض زال٫ جل٪  ض مً الٗؼم والهغامت والؿٍغ مٍؼ

ضاص الجُض والٗمل ال ض مً الاهخمام باإٖل مخ٣ً الض٤ُ٢ م٘ قٗىع ظاٝع ؤن ـم٘ مٍؼ

ت ألاولى للٗمل الجهاصي  ،٧اٞتمٗخ٣لحن الٟلؿُُيُحن ـؤلاٞغاط ال٩امل ًٖ ال هي ألاولٍى

لى عؤؾهم )الكُش ؤخمض ًاؾحن(  .ٖو

ا جد٤٣ ؤمغ للا بـول خُض باصع  ،مخمحزـٖاص نالح ليكاَه ال٣ؿامي ال ..اإلٞغاطم 

ت زانت ظضًضة ٞ اث ؾٍغ و٧اهذ السلُت  ،ي مىا٤َ الًٟت وال٣ضؽـلخجىُض مجمٖى

ت  -م٣ضؾُت )ؤًمً ؤبى زلُل ـال ٖبض  -خؿً الىدكت  -عاٚب ٖابضًً  -َاع١ ؤبى ٖٞغ
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م بضع( ؤبغػ جل٪ السالًا ُماوي( ًٖى خُض ٢امذ بازخُاٝ الجىضي )قاخغ ؾ ،ال٨ٍغ

ت  ضٞان الٗؿ٨ٍغ   وهدُجت م٣اومخه الٗىُٟت جم   ..الههُىهُتوخضة صٞو
ه
ه وؾلب ؾالخه ٢خل

خه   ،وهٍى
ه
 ي الٗملُت ؤًمً ؤبى زلُل.ـنِب ٞو٢ض ؤ

  هاطاتزم ج٣ضمذ السلُت 
ه
خل بٗض زُٟه وزُٟذ الجىضي )ؤعثُل ٞغه٨خا٫(.. و٢ض ٢

ضاص لهجىم مؿلر ٖلى  وو٢٘  ،ي ال٣ضؽـمجز٫ )قاعون( ٞمباقغة.. زم ٢امذ السلُت باإٖل

ت    ،الههُىهُتاقدبا٥ ٖى٠ُ م٘ الكَغ
ه
ت مجاهــــضان ـزغه البكهــــض و٢ض اؾد )َـــاع١ ؤبى ٖٞغ

  ،وعاٚب ٖابضًً(
 
ــــــــم بضع(ـً الوجم٨ بض ال٨ٍغ مً الٟغاع  مجاهضان )خؿً الىدكت ٖو

  مجاهض )ؤًمً ؤبى زلُل( وجم  ـُٞما ؤنِب ال ،هماـبإؾلخخ
ه
 ـ. لخبضؤ ل.هاٖخ٣ال

 
 مجاهضها عخلت

ول٩ُىن )نالح( بظل٪ ؤو٫ مُاعص  ..ه ٢اثض هظه السلُته  بخُض  ،مُاعصةـظضًضة.. عخلت ال

و٢ض ؤمط ى )ؤبى  ،مىظ صزى٫ الؿلُت الٟلؿُُيُت ؤعى ٢ُإ ٚؼة للٗضو الههُىوي

 صازل ٢ُإ ٚؼة
 
ً مُاعصا ي ـه ٞل٨ُمل مكىاع  ..زم اهخ٣ل للًٟت الٛغبُت ،مدمض( قهٍغ

 .م٣ضؾُتـزلُخه ال

 مه ـنىع ال
 
َال١ ةوالخ٨ٟحر ب ،ما ٞخئذ جغاوص )نالح(لحن ومٗاهاتهم الُىمُت ٗخ٣

 ٞ.ؾغاخهم قٛله الكاٚل
 
 ،خ٩امةحر هباال( ٢ًاء عام للا ؤٚل٣ه بي )بـ. واؾخإظغ لظل٪ بِخا

 9/10/1994ي نبُدت ألاخض ـٞو
 
 ،نهُىهُتم جدغ٦ذ الؿُاعة ال٣ؿامُت وهي جدمل ؤع٢اما

م بضع(ـوبضازلها ال بض ال٨ٍغ ىض مى٠٢  ،مجاهضون )نالح ظاص للا وخؿً الىدكت ٖو ٖو

ي بحر هباال ـم٣غ ٞـى الـها )هسكىن مغصزاي ٞا٦ؿمان( بلـللجىىص جى٢ٟذ الؿُاعة ٌٗخلُ

ُت ٦خاثب ال٣ؿام ًٖ مؿاولى الهلُــــب ألاخمغ بةٖالن ـبل بُان   هطاجي الُــــىم ـلُهل ٞ

ىػٕ ،ز٠ُ الجىضي ِ ُٞضًى ًٓهغ ُٞه الجىضي ال ٍو  مه ـوزلٟه ال ،مسُٝىـقٍغ
 
م لش

وؤوعا٢ه الشبىجُت م٘ بٖالن  ل ؾالح الجىـــــــــضيممجاهض )نالح ظاص للا( وهى ًدـالي ال٣ؿام

 مه ـي ؤلاٞغاط ًٖ الـوالتي اهدهغث ٞ ،مُالب السلُت ب٩ل
 
لحن م٘ جدضًض الؿاٖت ٗخ٣

 14/10/1994الخاؾٗت مً مؿاء ًىم الجمٗت 
 
 جهاثُا

 
ضا و٢ض اٖخبرث ؤَى٫ ٞترة  ،م مٖى

 
 
وج٣٘ جدذ ؾُُغة الخ٩ىمت التي ًدبٗها  ،ػمىُت حؿمذ بها زلُت مؿلخت جسخ٠ُ ظىضًا
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 مه ـالجىضي ال
 
 للٗمل ال٣ؿامي ال ،٠سخُ

 
ومشا٫  ،مخهاٖضـو٢ض ٚضث هظه الهىعة عمؼا

 ،ؤ٦ٟهم ٖلىخهم ٪ الغظا٫ الظًً خملىا ؤعواٞسغ وجٟائ٫ للمؿخ٣بل الىاٖض ألولئ

لدؿ٣ِ ؤمامهم ٧ل خؿاباث ألاع٢ام وجى٢ٗاث  ..مجض والٗؼ والٟساعـوزايىا بداع ال

 .الؿاؾت

وو٠٢ الٗالم ٖلى ٢ضم واخضة َىا٫  ..٦ذ ٖملُــــــت الس٠ُ هظه الٗالم بإؾغهخغ  

.. مكهـــــض الضعامي لخغب ٚحر مخ٩اٞئت ألاع٢ام والخؿاباثـؾخت ؤًام مخىانلت ًغ٢ب جهاًت ال

 
 
 ..مدى٪ـم٣ابل صولت لها ظِكها و٢اثضها ال٨هــــــل ال قـــــاب   مدضوصة و٢اثض   ةم٩اهاثب زلُت

 .مٗغ٦ت جخدــــــــضر ًٖ هٟؿهـــــاـول٨ً هدُجت ال

 ٗ  مه ـي ؤلاٞغاط ًٖ الـٞ الههُىهُتمٟاوياث م٘ الخ٩ىمت ـو٢ض ٞكلذ ال
 
 ..لحنخ٣

ض مً الى٢ـوهاوعث الخ٩ىمــــــت ل٨ؿب ال ًىم الؿبذ ى مؿاء ـجمضًض الؼمً بل وجم   ،ذمٍؼ

حٗخ٣ل ظهاص ٌٛمىع مغاؾل السلُت  ؾلُاث الاخخال٫ها ـم.. و٧اهذ خُى15/10/1994

ت وخضة ألاع٧ان السانت الٗضو . وظهؼث ٢ُاصة .ال٣ؿامُت مى٢٘ ـوخانغث ال ،الٗؿ٨ٍغ

  ،م14/10/1994وطل٪ مؿاء الجمٗت  ..ي )بحر هباال(ـال٣ؿامي ٞ
ه
الىخضة السانت ئذ ىظ  ٞو

  ـلخ٣٘ ٞ ..ًده  مه ـمى٢٘ الـمٛل٣ت والـبالجــــــضعان ال
 ؾهلت لىحران  ي قغ 

 
ؤٖمالها وحٛضو ؤهضاٞا

٣خ   ،مجاهضًـــًـال ُه   ،الىخضة السانت ـــــل ٢اثــــــضه ل
ه
 خ  و٢

ه
 .زــــــغونآِب ن  ل وؤ

 
 
مخٟجغة ـالمىاص ـة مغة ؤزغي م٘ اؾخسضام م٨ش٠ لل٣ىابل والغ  وؤٖاصث الىخضة ال٨

 ـو٢ض ؤ٢ؿم ال ،؟!ول٨ً ؤًً جخ٣ضم هظه الىخضة ،مجز٫ ـال٢خدام ال
 
 م  ؿ  مجاهضون ٢

  ..الاؾدكهاص
 

ُـبلُ  جمخض  وؤال ٞخ٣ضمذ الىخضة ول٨ً ٖلى  ،هم ٖغ١ ًيبٌـهم ًض حهىصًت ٞو

 الؾخمغاع الـظشض زالزت مً الكهضاء ألابغاع وظشت الجىضي ال
 
ة ض  مٗغ٦ت مه ـمسخ٠ُ.. وهٓغا

لت    ٣ٞض ؾه  ،الههُىويبحن ؤًٖاء السلُت ال٣ؿامُت ووخضة ؤع٧ان الجِل ٍَى
ُذ م 

ٖ   ،بمٗغ٦ت عام للا ال٨بري   و
 
وػٍغ  ال٨ُانعابحن( عثِـ وػعاء  ١ابسخمٗغ٦ت )ـبزغ هظه ال ض  ٣

  لل٨ُانالخغب 
 
 صخُٟا

 
هظا  ؤٖلً ُٞه )عابحن( ؤن   ..و٢اثض ؤع٧اهه )احهىص بغا٥( ماجمغا

  ًىم   ؤنٗبه 
 
 ًخدمل .الاخخال٫به خ٩ىمت  غ  مه ج

 
ال٩املت لىدُجت  مؿاولُتـال. وؤهه شسهُا
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 مه ـوالتي ٧اهذ خؿب عؤي مسخل٠ ألاوؾاٍ ال ،مٗغ٦تـهظه ال
 
لٗت ؤجها زؿاعة ٞاصخت ُ

 تًىاههال و٢ض اخخجؼ ،ي مشل هظا الىٕى مً ؤخضار الس٠ُـزانت ٞ ،الههُىويللُٝغ 

 ظشت الكهُض )نالح( ختى 
ه
ًه  ،م1997الٗام ي ـها ٞـٞغط ٖىؤ   غ  ولً ً

 
  الكاة

ه
 ض  ٗ  ها ب  ؾلس

ي ظىت ٖغيها الؿماواث وألاعى ـي خىانل َحر زًغ حٛضو وجغوح ٞـٞالغوح ٞ ،هاطبد  

سُت ـمـولُسخم قهُضها ال ..خُض قاءث بةطن للا حٗالى ٣ضام خُاجه الجهاصًت بملخمت جاٍع

ًٟى١ خضوص  ،م ٦خابخهًسخمها بمكهض ُٖٓم ًهٗب ٖلى ال٣ل ،زالضة.. زلىص صمه الُاهغ

ٖ  " الىن٠  و
 
ُاءا  ٖو

 
 ؼ  جطخُت وجٟاهُا

 
 ومجضا

 
ساعا  ٞو

 
 ."....ا

ً وهى ًدمل هم   ،مٛىاعـاعج٣ى الكهُض ال  ـمه ـبزىاهه ال وهم   ،الَى
 
 اعجدل باع   ،لحنٗخ٣

 
ا

ي ـٞو ..ي )مسجض الغيىان(ـي الشإع لضماء ق٣ُ٣ه وؤٖمامه وظضه وبزىاهه ٞـب٣ؿمه ألاو٫ ٞ

 ... اعج٣ى وهى ًىانل صعبه.ل٣ًُت قٗبه وؤمخه وبزىاهه ال٣ابٗحن زل٠ ال٣ًبانالاهخهاع 

مىانلت بٗؼم ظضًض ـمهاثب ًٖ الـولم حعجؼه ال ،مدــــــًـولم جغصه ال ،لم جصىه الكضاثض

 للٗمل الٗؿ٨ ي.. اعج٣ى وهى ًبنوبعاصة خضًض
 
 ظضًــــضا

 
 ـــــغي ال٣اثــم ٖلى ؤؾــــاؽمىهجا

 ًٖ الاعججالُت والٗكىاثُت ..والخىُٟظ الض٤ُ٢ مخحنـالخسُُِ ال
 
م٘ جدضًــــض ؤهضاٝ  ..بُٗــضا

ت ل  .مؿحرة الجهاص الىياءةـمهحًر

 مؿلم الُٗٓم.ـاعج٣ى وهى ًغؾم نىعة ظضًضة للمجاهض ال
 
ؼا .. ٍٖؼ

 
ما  .. ٦ٍغ

 
 ؤبُا

 
. .. خغا

..
 
 ٌه  ملشما

 
٣هغ ظىض الُٛغؾت والٗضوان ٞ ،ي وظه الٓلمـغ ؾالخه ٞه  ك ؤ٦ثر لخٓاث ي ـٍو

 خُاتهم طلت ومهاهت
 
  ث  ض  .. هظه الهىعة التي ٚ

ه
 ..اب والكٗـــغاء والٟىاهُـــــــًخ  مهضع بلهام لل٨

ها )نالح( البُل ـغ ُٞٓه  وٍ   ،ٞكاهض ٖكغاث آلاالٝ )مؿغخُت ازخُاٝ ٞا٦ؿمان(

 
 
ؼا  ٍٖؼ

 
ا  ٢ٍى

 
  الههُىويوؤؾٟله الجىضي  ،ملشما

 
 با٦ُا

 
 طلُال

 
 .م٣هىعا

 الههُىهُتمؿخ٣بل.. نىعة الٗلى ؤلاؾالمي ال٣اصم والظلت ـؾم نىعة الاعج٣ى وهى ًغ 

غث م٣ىماث الىهغـال ولِـ ؤ٢لها ؤلازالم والخٟاوي مً ؤظل للا وصًىه  ..مدانغة بطا جٞى

 .ها لً ًخسلى للا ًٖ ظىضهـوخُى ،وؤعيه
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 الؿّٗس نىاه إمساعــٗن نخٗــــن )أبٕ حمىــس(

بالكهاصة ٖىضما ًخمى٤ُ الغظل 

 
 
دانغ ال.ٖىىاها ي ـ. ًبه٤ ٞ.مىثـ. ٍو

. ًخجاوػ خضوص .وظه السجان

 .٩انـمـال
 
 مً  ؤن   م  . حٗل

 
 هاصعا

 
لىها

ي ـؤولئـــــ٪ ألاٞظاط الظًً نغزىا ٞ

مـــــــت هوظه  ٣ـــــاث الخ٣ى٢٘ والهٍؼ َغ

 .ٌكمـــــــــش ؤمامـــ٪

 ..٦ــــان طل٪ ٦مــــــــا٫ ٦دُــــــــل

 
 
ٌه ٖلــً ؤ  ـض،ؿدكه  اؾدكهـاصه ٢بـــل ؤن 

 
ه
 السُـــــــاعاث، ـل  وؤٚل٤ ؤمام هٟؿه ٦

  ولم ًب٤  
 

 لـــــمٗ   زُاع الاؾدكهـاص م  بال

ي ٞهمها ـجلــ٪ الصسهُـــــــت الخـــــي خــــــــاع ٞ

: )٧ل ٩ٞان ًـــــــــغصص ؤمام الجمُ٘ ،ال٨شُــغون

 
ه
 .ــــض ٖلى ؤعى ٞلؿُحن(ؾدكه  مىــــاي ؤن ؤ

 بلى ٢لبه
 
٣ا الؼمان  . حٛحر.جبضلذ ألاًام وألاشسام ..لم ٨ًً ٌٗٝغ السٝى ٍَغ

دانغ وج٣لبذ ٢لىب.. ًه .التراظ٘ وب٣ى )ؤبى مدمض( ًضاٞ٘ ًٖ زُاعه ألاوخض.. ٍو ي ـب٣ُه ٞ. 

 زلٟه همهماث الٗبض وجغاهُم التراظ٘
 
ه٤ٟ الباب م٣ٟال ت الىهً.. ٍو  ..ػاٍو

. لم ٨ًً .ي اهخٓاع مىلىص مً لىن ظضًضـٚؼة هاقم ٧ٞاهـــــذ م 1961ي الٗــــام ـٞ

والاؾم .. خمحزـمـمى٢٘ الـًضع٥ )آ٫ ٦دُل( ؤن مىلىصهـــــــم الجضًض )٦ما٫( ؾ٩ُىن له هظا ال

  مه ـال
 .ي والهُــــذ الالم٘ضو 
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ي الغما٫( بضؤث زُىاث )٦ما٫( ألاولى م٘ بِذ للا.. ـي )خـي )مسجض الٗباؽ( ٞـٞو

ضاصًت ،ى بك٩ل َبُعيوؾاعث خُاجه ألاول ي مهىت ؾم٨غة ـزم ٖمل ٞ ،ؤههى صعاؾخه ؤلٖا

ر ًىم اهُل٣ذ . ول٨ً ٧ل ش يء حٛح  .و٢ض عػ٢ه للا زماهُت ؤبىاء ..زم جؼوط ،الؿُاعاث

اث خماؽ الكبابُت ال ،مباع٦تـالاهخٟايت ال  بمجمٖى
 
ي ٧ل ـمىدكغة ٞـوالخد٤ )٦ما٫( ٞىعا

ها ٖلى الجضعان ،م٩ان اعاث ..حؿُغ زَُى وجىٟظ ٞٗالُاث الخغ٦ت ٖلى  ..وحكٗل ؤلَا

 .ؤعى الىا٢٘

٣ًإع  ..٩ٞان )٦ما٫( الٗلم ألاوخض ،مىاظهاث الُىمُت م٘ ٢ىاث الاخخال٫ـي الـؤما ٞ

ي ٧ل م٩ان ـ. جغاه والغنام ًالخ٣ه ٞ.له ٢غاع غ  ؤو ٣ً   ال حهضؤ له با٫   ،ي ٧ل م٩انـهىص ٞـالُ

 
ه
 كه  حٗخ٣ض ؤهه اؾد

ه
 ٚحر ؤن   ،م٠ُٗ الظي ًغجضًه مشـ٣ـىبـال طل٪ ججض ؤن  وبٗض  ،نِبض ؤو ؤ

  ..٦ما٫ بسحر
ه
ض ال٣ضع ح  م  ـ)٦ما٫( ل ض  ٗ  ٍو

ه
 .ه ؤن ًاصحهاهمت م٣ضؾت ٌؿخد٤ الغظا٫ مشل

ت  لالهُــــال١ ٞ ،جغي ٦ما٫ صاثم الجاهٍؼ
 
 .ي ٧ل لخٓتـمؿخٗضا

 
. و٧ان ًسخاع صوما

وم٘ اهُال١ )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(  ..مىاَــــ٤ ٧ي ًىٟظ ٞٗالُاجــــه هىا٥ـؤزُغ ال

ت الىهحراث اؾغ  ،٧ان )٦ما٫( ٖلى اجها٫ صاثم بمجمٖى  م٘ )َاع١ صزان ٍو
 
وجدضًضا

كاع٥ مٗهما ٞ ،الخؿىاث( ت ـوبضؤ ًخدغ٥ م٘ الكهُضًً َو ي بٌٗ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ىحنـيض الجِل وال  بالٗ ،مؿخَى
 
مل وبٗض اؾدكهاص )َاع١( اػصاص )٦ما٫( الخها٢ا

 .واعجبِ بك٩ل ٧امل م٘ )ًاؾغ الخؿىاث( ..ال٣ؿامي

 ؤخضي ـ. ٞو.و٦م خاو٫ اؾخٟؼاػهم والخدغف بهم ،٧ان ؤ٦ثر ما ٨ًغه )٦ما٫( الٗمالء

  (٦ما٫ــ )ل الخد٣ُ٣اث اٖتٝر ٖمُل  
 
مسابغاث ـ٩ٞلما خضصث ال ،عبىا بدب٪ ٦شحر :٢اثال

خ٣ال٪  اٖل
 
ضا خ٣ا٫ ختى ال حٗخ٣ض ُٞخم جإظُل  ،٦ىذ حٗمل مك٩لت م٘ ٖمُل ..مٖى ؤمغ الٖا

خ٣ا٫ ؤن    .الٗمُـــل ؾبب الٖا

  ..وطاث ًىم َاعصجه )الىخضاث السانت(
 
ب طل٪ له وؾب   ،ؤمؿ٨ذ به وؤوؾٗخه يغبا

ٞ 
 
 ــمـي الـؤزىاء م٩ىزه ٞو  ،مٗضة و٦ضماثـي الـٞخ٣ا

ه
  ؿدكٟى ه
 ٟ 

 
ن بح  ظث خملت اٖخ٣االث ج

ى مجزله ٢ىاث ٦بحرة مً ظِل ـوخًغث بل ،مى٣ُتـؤخضار ال مؿاو٫بٗضها ؤن ٦ما٫ 
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 بدؿلُم هٟؿه ،الاخخال٫
 
ؤزىاء  يـٞ واؾخُإ ،مؿدكٟىـي الـه ٧ان ٞه  بخُض  ،وجغ٧ىا له ؤمغا

خ٣ا٫ غ بدالخه الصخُت خاو٫ مً زال٫ طل٪ جٟاصي الٖا وبٗض  ،طل٪ الخهى٫ ٖلى ج٣ٍغ

 وهه٠ ،طل٪ بضؤ ًخهٝغ )٦ما٫( ٦مُاعص
 
 .الٗام واؾخمغ ٖلى هظه الخالت ٖاما

 ،ي الاجها٫ م٘ )٦خاثب ال٣ؿام(ـي جل٪ ألازىاء ٖاوى )ؤبى مدمض( مً اه٣ُإ ٦بحر ٞـٞ

ُاء   ..وعٚم طل٪ لم ًتراظ٘  ٖو
 
ت زانت ،بل اػصاص هًاال   ،واؾخُإ حك٨ُل مجمٖى

 
غ ووٞ

 
 
لم ٨ًً ًىٓغ  ،اقتراه بٗض ؤن بإ مهاٙ ػوظخه ،لها بٌٗ ألاؾلخت البًُاء ومؿضؾا

ٌه ى ـ)ؤبى مدمض( بل  الجهاص ٦سُاع ًم٨ً ؤن ًخى٠٢ ؤو 
 
لظل٪ ما  ،مهما ٧اهذ ألاؾباب ،لُٗ

خ٣االث ،ؤعجؼه الاهٟغاص ضم الاجها٫ بؿبب الٖا بل اهُل٤  ،وما ؤحجمخه ٢لت ؤلام٩اهاث ..ٖو

مت مُٗاءة ًبُ٘ ،بهمت ٖالُت كتري مٗضاث الٗمل الٗؿ٨غي  ..وهٟـ ٦ٍغ  .مهاٙ ؤهله َو

ٞإٖض ٖبىة  ،ًخسهو بةٖضاص الٗبىاث الىاؾٟت ي جل٪ ألازىاء ٧ان )٦ما٫( ٢ض بضؤـٞ

 
 
ا ٌؿخ٣ل   ،ها الكهُض ؤًمً ُٖا للاهاؾٟت اؾخ٣ل  وبِىما ٧ان الاؾدكهاصي يُاء الكٞغ

ى ٦ما٫ ـبل ل يُاء و٢اص الخد٤ُ٣  ٣  مٟصست بُض ٦ما٫، ولم ًدضر الاهٟجاع واٖخه ـؾُاعجه ال

 
ه
 .ه الٗلىُتالظي بضؤث مً اللخٓت مُاعصج

بت ٖىهـٟدت ظضًضة ٞواٞخخذ )٦ما٫( ن .. بل ٧ان ًيخٓغها وهى ي خُاجه لم ج٨ً ٍٚغ

اع١(  ًغي )ًاؾغ   ،ي الُغ٢اثـمجاهضًً ًدى٣لىن ٞـال و٧لَو
 
بش ب ٍٞو ي ٢لىب ـىن الٖغ

ب ٞ ـــــــــبـؤٖضاء اللـــه.. ٦م ٧ان ًٚغ  ..ي بض الٖغ

ها ـبِى ً  م   ..ي ؤ٦ثر مً زمـ ٖملُاثـمُاعصة قاع٥ )٦ما٫( ٞـي ؤزىاء عخلت الـٞو

ت الاخخال٫بَال١ هاع ٖلى ظُب ل . وبٗض ٧ل ٖملُت ًؼصاص يِٛ الجِل .ي ٚؼةـٞ كَغ

خ٣ا٫ )٦ما٫( الههُىوي ٗبشىن ـي ٧ل مـــغة ًدُمــــىن ؤزار الـٞو ،ٖلى )آ٫ ٦دُل( اٖل مجز٫ َو

 
 
تو٢ض ونٟخه الصخ٠  ،ُٞه ٞؿاصا ي ـمُلىب ع٢م )واخض( ٞـه الؤ٦ثر مً مغة بإه   الٗبًر

ي ٖملُت ٢خل ـن )٦ما٫ ٦دُل( قاع٥ ٞ: "بو٢الذ صخُٟت ًضٌٗىث ؤخغوهىث ،٢ُإ ٚؼة

 ."ي ٚؼةـمؿخٗغبحن ٞـ)مئحر مُجز( ٢اثض وخضاث ال الههُىويم٣ضم ـال
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ه
٢ 

 
ل( ٞ ل  خ  ٦ما وؿبذ له الصخ٠ هجىما ي ـم 1994ٞي ؤٚؿُـ ـُٞه )مغون ؾٞى

ُم ٞ ٖىض  الههُىويي هجىم ٖلى الجِل ـمكاع٦ت ٞـوال ،ي ٢ُإ ٚؼةـمى٣ُت ٦ِؿٞى

م ٞ مبر ـمٟتر١ هدؿاٍع   ،م1994ي هٞى
ه
ً(خ  و٢   ،ل ُٞه الجىضي )هُل اصٍو

 
ؿبذ له ٦ما و

ً  ـه قاع٥ ٞؤه   الههُىهُتمسابغاث ـال   (20ًٖ ) ل  ٣  ي ٢خل ما ال 
 
بالخٗامل م٘  متهما

ه مُلىب زُحر للٛاًت اٖخاص ٖلى الخى٣ل ٦ما ونٟخه الصخاٞت ؤه   ،الههُىهُتالؿلُاث 

 
ه
 وهى ًل

 
 خى٫ زانغجه ٠

 
 هاؾٟا

 
٧اهذ السُاعاث ظمُٗها مٟخىخت باليؿبت )ل٨ما٫( . .خؼاما

ٌ ٧ل زُاع ٖضا الكهاصة ٌ السغوط و٧ان عص   ،الظي ٞع   هٞع
 
ي ـ: )الجهاص ٞالىخُض صوما

 ختى الىهغ ؤو الكهاصة ،مُاعصةـي مً الـٞلؿُحن هضٞ
 
. وبهني مؿخٗض .ولً ؤزغط ؤبضا

ضاص ٖبىة هاؾٟت ؤٞجغ بها  ي مٛاصعة ٚؼة التي ـوال ؤ٨ٞغ ٞ ..هىصـي ظم٘ مً الُـهٟس ي ٞإٖل

 ؤٖك٣ها(.

وحٛحرث الخُاة  ،مُاعصة ختى ٢ضمذ الؿلُت الٟلؿُُيُتـب٣ي ٦ما٫ ٌِٗل خُاة ال

. و٦م ٢ضم الٗمالء .ومُاعصة ،وب٣ُذ خُاة )٦ما٫ ٦دُل( ٦مـــا هي مُاعصة ،وجبضلذ

 .ٖضم مالخ٣ت الٗمالءالك٩اوي ال٨ُضًت يضه زانت بٗض الاجٟـــــا١ ٖلى 

. وحؿغي عوخه الىزابت بحن .مُـــــاعصة ب٩ل خظع و٢ـــــىةـ٧ان )ؤبى مدمض( ٌِٗل خُاة ال

ـــــت م ،بزىاهه ب٨ــــل ٖؼم ومًاء ٦خاثب الكهُـــض ٖؼ )لـــ ٣اجلـــــت زانــــت جابٗــــت ٞيكإث مجمٖى

. ٞالخٟخذ خىله .للخطخُـــــت والٟضاء ي )٦ما٫( الىمىطط ألاعوٕـالضًً ال٣ؿام( ٧اهذ جـــــغي ٞ

 .جخٗلم مً زبراجه وجخٗاون مٗه

مً ال٣ًاء ٖلى )٦ما٫  الههُىهُتمسابغاث ـي هظا الى٢ذ لم جخى٠٢ مداوالث الـٞو

ي ٢بًت الاخخال٫ ـمٗلىماث مً ؤ٦ثر مً شسو و٢ٗىا ٞـزانت في ْل جىاجغ ال ،٦دُل(

تُخه ًٖ ٖضص مً مؿاولخى٫ و٢ٝى )٦ما٫ ٦دُل( و   ..الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

 ،ي الكُش عيىان(ـي )خـم٣ام ٞـبه ال ي طل٪ الى٢ذ ٢ض اؾخ٣غ  ـ٧ان )ؤبى مدمض( ٞ

 ـٞو
 
 .ي مجز٫ )الكهُض ؾُٗض الضٖـ( جدضًضا
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. خُض .ًمط ي بدشا٢ل ٚحر مٗهىصم 1995ٗام لان ًىم ألاخض الشاوي مً هِؿان ٧

لي وؾُٗض وهًا٫) زانت بٗض  ..ضًضٌٗضون الٗضة لٗمل ظهاصي ظ (٦ما٫ وخاجم ٖو

مخٟجغاث ٧اهذ جىُل٤ لخىُٟظ ٖمل ٖؿ٨غي هىعي.. ٧ان ـاٖخ٣ا٫ ؾاث٤ قاخىت ملُئت بال

 خحن هؼ  
 
 هضٝ بك٩ل مباقغـؤع٧ان الكُش عيىان اهٟجاع هاثل اؾخ ٧ل ش يء ًمط ي هاصثا

ت مً بزىاهه ال ض ًٖ ـوجىازغث ألاقالء بل ،مجاهضًًـ٦ما٫ ٦دُل ومجمٖى ى مؿاٞت جٍؼ

 ..ي ٧ل م٩انـواهدكغث الضماء ٞ ،زالزماثت متر

ًه  ..مجضـواعج٣ى )ؤبى مدمض( نهىة ال   وصل٠ مً بىابت الكهاصة والانُٟاء الظي 
عه ٣ض 

 مً ؤٖالم الجهاص وال.للا ألولُاثه الهالخحن
 
 ،م٣اومتـ. اعج٣ى )ؤبى مدمض( بٗض ؤن ٚضا ٖلما

ت الٓال٫  وخغاعة  ،ؾلىي الٛغبتي ْلها ـُٞجضون ٞ ،مجاهضون ـها الـبلُ ئـًلخجوشجغة واٞع

 ،. وها هى )ؤبى مدمض( ًخهاٖض.مباقغـالشإع.. ٞلم ٨ًً )ؤبى مدمض( ٣ًى٘ بإ٢ل مً الغص ال

دل٤ ٞ ً الـٍو وها هي ٚؼة التي ٖك٣ها ؤبى مدمض  ،ي اٚتراب وؤلمـى ٞـمسجـي ؾماء الَى

 الُإؽ. ٖبىع   ر  ب  ه  جداو٫ ب   ..جدتر١ وخُضة بحن الخؼن وألاؾال٥ الكاث٨ت

هم ـألولئ٪ ال٣اَىحن ًضاٞ٘ ٖى ً  م   :ىم جغجضي الؿىاص.. وجخمخم بهىث زاٞذٚؼة الُ

شإع لضمائهم هل مً وعٍض )ألبي مدمض( ًمسر الضمٗت،  :.. ب٨شحر مً الغظاء جهغر ٚؼة؟!ٍو

ى٢ٔ الهمت ٚؼة  ن  . جئ  .الطجُج ًى٢ٔ الىاثمحن ٖلى نضعها ٗل  ل. .. جدٟغ ٚؼة ؤٚاللها.؟!ٍو

 
 
ت بضم  ـمضاثً الـ. ٩٦ل ال.جـىـٟـض بمغاعة وخؿغة ..صما    مٟجٖى

جدلم ٚؼة  ..ؤبىائها ؤٖؼ 

  . ٞةطا ؾ  .بالؿ٨ُىت
 
   حن  ٨

ه
 ـي نضعها.. الـٛغؽ ٞح

ه
ُت ؾهلت ًٟهمها ج  ح  مىث لضي ؤبىاء ٚؼة ؤ

م مغاعتها( ٖبر صعوؽ )٦ما٫(.  الهٛاع )ٚع

م طل٪ ٞةجها جلملم ظغاخها ي َغ٢اث ـظضاو٫ ٞ وجل٤ٗ صمها الؿازً الظي ًهى٘ ،ٚع

. .. ؤقالء ٞـــى١ ؤقالء.. صم ٞى١ صم.ى نضعهاـ. جًــــــم ٚؼة )٦ما٫( بل.ٟخىختلـمـالشىعة ا

سل٤ ٚـــؼة .... ٢بىع الكهضاء.حجغ ٞــــــى١ حجغ  ..٢ىاٖض البُــــــذ الظي ًًم قخاث الخلم ٍو

 ..ئالىهج الظي ال ًىُٟـــــــــــ
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ان السبر جىازغث الجمٕى ىع ؾٍغ   ٞو
ه
  ج

ر ٢ىاث الاخخال٫ وعؾم ٕ )الججرا٫( الظي صو  ىص 

لذ وخم   ،م٣ضامـوؤٖلىذ ٦خاثب ال٣ؿام وعي عظلها ال ..مٗاصالث ظضًضة للم٣اومت والخدضي

 ..ُت الاهٟجاعمؿاول لل٨ُانؤظهؼة ألامً 

ه٣ل الجغحى  وجم   ،مخىازغةـملمذ ٢ُ٘ اللخم الـول ،و٢ضمذ ٢ىاث ألامً الٟلؿُُيُت

ش  ،صًٞ ؤقالء الجشض مؿدكٟى.. وبٗض بظغاء الخد٣ُ٣اث جم  ـى الـبل م 3/4/1995وبخاٍع

ي جهُٟت ـهجخذ ٞ (الكحن بِذ)ؤن وخضاث  الههُىهُتؤٞاصث صخُٟت ًضٌٗىث ؤخغهىث 

ش  ،ي ٢ُإ ٚؼةـمُلىب ألاو٫ ٞـال م ؤن 4/4/1995و٢الذ صخُٟت صاٞاع الهاصعة بخاٍع

 مه 
 
 و٦ضب  اٚخُا٫ ٦ما٫ ٦دُل ٧ان ٖمال

 
 مه غا

 
 بك٨ــــــل مه ض  ٗ  مُىــــــا

 
إن اٚخُا٫ بوؤياٞـــــــذ  ،٤ؿب  ا

ٌه  ُ   ض  ٗ  )٦دُل(   ؤول
 
 لغثِـ بهجاػا

 
 ٦بحرا

 
 .الجضًــــــــض (الكُـــــــً بُـــــــذ)ا

مخهاٖضة بحن ـمً ؤظؼاء الخغب الضاثغة وال ظؼءٞاٚخُا٫ الكهُض )٦ما٫ ٦دُل( 

 ..مؿخٗغبتـووخضاتها السانت ال الههُىهُت)٦خاثب ال٣ؿام( وؤظهؼة الاؾخسباعاث 

  ؛ذ ٖكغاث آلاالٝ مً ؤبىاء ٢ُإ ٚؼةي جٓاهغة اخخجاظُت خاقضة يم  ـٞو
 
وصاٖا

ت خملذ زاللها الخكىص وٗىقـللكهضاء )٦ما٫ وخاجم وبال٫ الضٖـ( ٞ  ي ظىاػة عمٍؼ
 
 ا

ت  ،مهُب مً وؾِ ٚؼة ختى م٣برة الكهضاء الكغ٢ُتـٕ الواؾخمغ مى٦ب الىصا ،ٞاٚع

جل٪ ألاقالء التي ٢ضمذ ٧ل ما  ..رابتممؼ٢ت التي واعاها الـوهىا٥ ج٣ضم الخدُت لؤلقالء ال

 ..جمل٪ ٞضاء  لٟلؿُحن وألا٢ص ى

هغ ًىم ألاعبٗاء  وؤمام مجز٫ الكهُض ٦ما٫  ،م اخدكض ٖكغاث آلاال5/4/1995ٖٝو

. واهُل٣ذ ػزاث مً الغنام مً ؤبىاء ٦خاثب ال٣ؿام .زىاههي خٟل جإبُني للكهُض وبـٞ

 .جدُت للكهُض

  ـه٨ظا ظغي الىصإ ال
 
ول٨ً هل  ،)٦ما٫ ٦دُل( وبزىاهه مهُب )للججرا٫( الٟظ

ؼة . ٨ٞم ٢ضم )٦ما٫( ٢غابحن الشإع إلزىاهه .؟!ًمط ي )٦ما٫( صون ؤن ًخم الشإع لضماثه الٍٗؼ

٤ طاث الك  ..ى٦تالكهضاء الظًً ؾب٣ىه ٖلى ٍَغ
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 ،وبٗض ؤؾبٕى ٣ِٞ مً الاهٟجاع وألاقالء والضماء ،م9/4/1995ْهغ ًىم ألاخض 

وهى ؤخض  ،هٟظها )الكهُض زالض السُُب( مً مسُـــــم الىهحراثجمذ ٖملُت اؾدكهاصًت 

ىت )٦ٟاع صاعوم( ٢غب صًغ البلر ،ؤبىـــاء )خغ٦ت الجهاص ؤلاؾالمي( ، بال٣غب مً مؿخَى

ي ـى ظاهب عجل ٖؿ٨غي ؤؾٟغث ًٖ م٣خل ؾبٗت وبنابت خىالـاهٟجغث ؾُاعة )زالض( بل

 ؤٖلىذ ـو٢ض ؤنضعث ال٣ىي ؤلاؾالمُت ال ،ؤعبٗحن
 
ها ًٖ الٗمل ـُخمؿاولمجاهضة بُاها

ى عوح )قهضاء مجؼعة الكُش عيىان قهضاء ٦خاثب ال٣ؿام ـوؤهضجه بل ،الاؾدكهاصي

ى ٦خاثب الكهُض ٖؼ . وبٗض ؾاٖت ٣ِٞ ٧ان )ٖماص ؤبى ؤمىهت( ًٖ.٦ما٫ ٦دُل وعٞا٢ه(

م( ًىٟجغ ٞـالضًً ال٣ؿام مً مسُم الكاَئ ٞو ي ٢اٞلت صوعٍاث ـي )مٟتر١ هدؿاٍع

ت ا  ..ٖؿ٨ٍغ ً ؤؾٟغ مم  و٢ض ؤٖلىذ )٦خاثب ال٣ؿام(  ،ًٖ م٣خل ظىضي وبنابت ٖكغة آزٍغ

 ٖلى اؾدكهـــــاص )٦ما٫ ٦دُل وبزىاهه(ُتها ٖـــــً الٗملُت عص  مؿاول
 
 ٖلى جضزل وعص   ،ا

 
ا

ج الشإع ل٨ما٫ وبزىاهـــــه  ،ال٣ُإ الضازلُت قاوني ـٞ الههُىهُتمسابغاث ـلا ٧اهذ ؤهاٍػ

 .جترصص ب٣ـــــىة

ت مهــضاة بل  لغوخ٪ـوهظه ٢هُـــضة قٍٗغ
 
 " ى عوح الكهُض ٦ما٫ جدذ ٖىــىان "٢ؿما

٘ه ٚـــؼة ٣ًُغه  ٘ه الجلُــــل وصمـــ ـــغ ـوالىــــاعه ٞـــي ؤٞــ٤  ال    صم  جٓهغه م٨ب 

ؼمجـــــغه     ي نمُم ظغاخهاـوال٣ضؽه ظغخ٪ ٞ ًه  وخضًض زإع٥ ًا ٦مـــا٫ه 

 
 
 بمً ظٗــــل الجهـــــاص م٣ضؾا

 
ا لغوخــــــ٪ ًا ٦مــــــا٫ ؾــيشإعه     ٢ؿما

 
 به

ُٟــ ًه  لغوخ٪ لُــــ 
 
ٟج      زإعها ئ٢ؿما

ه
 غبال الضماء ٖلـــــــى الؿٟـــىح ج

  ؾىه 
 
 دُ

 
 وهؼلـؼ٫ ال٣ــــــــضم الخــــي جدبسخــغه     ي ٖازـىا بهــاالت ـــم ال٨ــــ٠

 بةعاصة ل٨ى      مىث ًا عابحن وكــــــغب ٦إؾــــهـال
ه
 ٣هـــــــــــــــــغه ىـــــــا ال ه

بى ًا مٗكغه  ؾُله الضما  ٞاؾخبكغوا    بلـــــــٜ الؼ 
 
 خاؾما

 
 ؾٌُُٟ ههــــغا

 مــــــــً 
 
اها  َٞى

 ع خ٨ــــغ  ًـــض للؿمــــاء بلهٟت  جهٗـــ     ألاعواحؾ٨ُـــــىنه

 ٞاللــه مــــً ٦ــل الجغاثـــــم ؤ٦بـــغه     ي بظغامهــمـبن ؤمٗــــــً الجبىـــاءه ٞ
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ىبــــى ألًـــض بالضمــــاء زًابهـــا
ه
ــــل لؤلًــــضي الخـــــي جخأمـــغ     َ  والٍى

. ل٪ )ؤبا مدمض( َإَإ الجم٘ عؤؾه .لُٗٓمجض ؤحها الؿُض اـمـل٪ وخض٥ ًغ٦٘ ال

 وخُاء  
 
ٓم لل٨خاثب ال٣ؿامُتـ. مىظ الُىم ألاو٫ وال.زجال ؤ٢ؿمذ الٗهض  ،مُالص ألٖا

  ط   مه ـوالبُٗت ٖلى ال
٤ طاث الكى٦تـٞ ي  . .. وعٞٗذ الغاًت السًغاء.. وخملذ اللىاء.ي ٍَغ

. لم جتر٥ .والخٟجحر مؿضؽ والغقافـمىلىجىٝ والـ٢اجلذ بالدجغ والسىجغ والؿ٨حن وال

 .وؾُلت هىصـللُ
 
 ،. ُٞغ١ الجهاص والاؾدكهاص مٟخىخت ؤبىابها.. ولم جضٕ لل٣اٖضًً ٖظعا

مت اه٣ُٗذ ب٪ الؿبل بزغ اؾدكهاص  ،؟!ول٨ً ؤًً الغظا٫ ؤصخاب الىُت الهاص٢ت والٍٗؼ

٣اء الضعب   ،ٞع
 
هذ و٧ى   ..وب٣ُذ وخض٥ صون اجها٫ ؤو ٖمل. ٨ٞىذ ٦ٗاصج٪ ٖمال٢ا

ت  ضام ال٣ؿامُت( التي ؤعه٣ذ الُ)مجمٖى  .هىص وؤٖىاجهمـؤلٖا

ضا ٧ل الٗمالء ًخلٟخىن خىلهم . حصسو ؤبهاعهم لهى٫ عئٍا٥ .. جى٣بٌ ٢لىبهم.ٚو

 .ؤو ط٦غ اؾم٪ ختى ا٢ترن اؾم٪ بالخُهحر
 
 ٧اهذ ؤن  الٗمالء ؤقض زُغا

 
. و٢ىاٖخ٪ صوما

  ،وال ٦ثرة الُٗا٫ ،لم ج٣ٗض٥ الضهُا. ).نض٢ذ ،وؤ٦ثر بالء  
ه
 و٢
 
 ،ؾإب٣ى هىا :بلٛت الىاز٤ ذ  ل

 مجزلي(.ـولً ؤٖىص ل ،لً ؤٚاصع ألاعى الخبِبت ،نبعي و٧الجخُم مضٞعيؤٖلى الؼهاص 

و٢ض ازترث  ،. ظىاعه زحر مى٨م.ى ل٣اء عبي ؤمط يـ)بل :ؤظبتهم بلٛت الىاز٤ الٗىُض

)٤ ىاء٪ ؤ٦بر مً خانغو٥ أله   ،الٍُغ   ؤلٚا
 
غاء.. ٧ل اث جلى الـٟىا الوؤلٚا اث ـمجمٖى مجمٖى

  هم و٢ظٞذ  . ٞدانغت  .البدض والخى٣ُب ًٖ الكبذ الغهُب ؾبُل يـٞ
ه
ي ـاللهب ٞ ةغ  ٦

ى خهاع الغظا٫ ـوؤ٣ًىىا ؤهه ال ؾبُل بل ،ٞتراظٗىا زاثٟحن وؾ٣ُىا مظٖىعًٍ ،ؤخًاجهم

 ـال ٖك٣ذ   ،ألجهم الجبا٫ الكامساث ..الكهضاء )م٘ و٠٢ الخىُٟظ(
 
ه خ٣ُبت خ  مىث واخخًي

  ،مخٟجغة
 
 ٞخ  و٢ظٞ

 
اصـه هاعا  .ي وظه ألاٚو

. ٞما ؤٖٓم .. مُالص  ُٖٓم  .. مُالص  ظضًض  .. ظئذ ٖلى مُٗاص.زم ظئذ ٖلى مُٗاص

 !!خُاة الجهاص
ه
 جيخٓغ لخٓت الخٟجحر ذ  ى  ، ٦

 
. ؤو ختى .مىث الُبُعيـ. ٦ىذ جإبى ال.صوما

 ج٣ــــــى٫ .الاؾدكهاص بالغنام ؤو الظبذ
 
ؼتهم لظًً ظه  مً بزىاوي ا ؤ٢ل   )لؿذه  :.. ٦ىذ صوما

 ...(.ؤًمً وؤقٝغ و ..للخٟجحر
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  ي  و  . ؤ٣ًٔ ص  .ي لخٓتـٞ اهٟجغث  
ه
. وؤٖاص ال٨ٟغة بٗض ؤن طهبذ .الٗالم ل  اهٟجاع٥ ٧

 .الؿ٨غة واؾد٣ُٔ الجم٘ الخالم
ه
ُىا٥ جدانغهم ،همٟ  . ٞةطا الؿغاب ًل . و٢ُ٘ لخم٪ .ٖو

  ،ج٣ظٞهم
 
٤ وخؿً  ت الىىع والبرهانوصم٪ الىاٝػ ٨ًخب ٖلى ٧ل ألاػ٢ ٖلى نض١ الٍُغ

  وؤبى بزىاه٪ ،محنـالخىظه هلل عب الٗال
 

٣اء الكٍى ألازحر بال  ،الغخُل مٗ٪ ألاخغاع ٞع

وما  ..ها الجىت. بج  .ه الٟىػ . به  .)ؾُٗض( زُاه لُلخ٤ بالغ٦ب وقض   ،ٞدؼم )خاجم( مخاٖه

 
 
 ـ. وؤبى ال.!!عخلت ً  ها م  ؤظمل

 
 )ٖماص( بال

 
٩ٞان قٟاء  ،ب الٗٓماءاللخا١ بغ٦ مخٟجغ اهخ٣اما

ماص(ـالهضوع ال  ..ها خماؽ.. بج  .ه الجهاص والاؾدكهاص. به  .مامىحن بخٟجحراث )زالض ٖو

غألا بقغا٢ت  ٤ الخدٍغ  ل٪.مل ٖلى ٍَغ
 
 ل٪ ؤحها ال.. ٞؿالما

 
 ـ. ؾالما

 
.. ؾالما

 
 وبغ٧اها

 
مخٟجغ هاعا

 
 
 ظضًضا

 
سا  ل٪ وؤهذ حُٗض جصخُذ .ل٪ وؤهذ ج٨خب جاٍع

 
 م  ـالاججاه ل  . ؾالما

 
ٞ ً 
 
وا ضه ٣

 ل٪ وؤهذ جمىدىا الخُاة.البىنلت
 
 ... ؾالما

  ض  ٗ  وؤقاع ٖلى البه  ..وه٨ظا ؤومإ )٦ما٫ ٦دُل( بغؤؾه
 
٤ .الىهغ ٖالمت . ٞها هى الٍُغ

م و٦ٟاعصاعوم(ـ. وها هي ؤخلى ألاوٛام ٌؿمٗها جضوي ٞ.ه ًخىانلالظي ق٣   وهى  ،ي )هدؿاٍع

 
 
 ًىمئ. .ظىاعه ؾاٖضه ألاًمً )خاجم خؿان وؾُٗض الضٖـ(ى ـهىا٥ وبل ،ٌؿخل٣ي بُٗضا

٤ وجىانل الُٗاء الالمدضوصـُٞ ًىبئه ..ع٣ُ٢ت هدى )ٖماص ٣ٖل( ت  بابدؿام  .ها نض١ الٍُغ

وال ًؼعجها بغص الاه٣ُإ ًٖ  ،ٚؼة ٦ما هي حٗك٤ الخىانل الضامي ٌٗلمه ؤن  

 ..٣ٞضها البىنلته ما يإ الاججاه وما مجاهضًً ألاٞظاط.. ٌٗلمه ؤه  ـال

دت وجئ   ،وٗم ًه  ،ن  ٚؼة ظٍغ . ٞهي ال جغحٗل .سُٟهاول٨ً لم ٨ًً الغنام والاهٟجاع 

. ولً حٛغ١ ٚؼة في .. ؾىٝ ًب٩ي آلازغون.وخُضة ٖلى قاَئ السٝى ولً جب٩ي وخُضة

 ..ها ؾٝى جهىٗهـ. ول٨ى.البدغ

 . هام الججرا٫ الكهُض.. هام ٦ما٫ ٦دُل.ؤومإ ٦ما٫ بغؤؾه وهام
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 الؿّٗس حـاتـي حػـَ وٕغـٜ حػـــاُ )مشـطٔر(

دُا بك٩ل سُم الكاَئ( ًم)لـــ ي الُٝغ الجىىبي ـمخىاي٘ الظي ٣ًب٘ ٞـالبِذ ال

م ما ٌكٗغه ؤهل البِذ مً ٦مض  تهاص واصٕ ٚع

  ..الخُاة و٢ؿىتها وقٟٓها
ض الخؼن   ًٍؼ

 
 
   ط٦غي ُٚاب   والخؿغة

مغخىم ـألاؾــغة ال عب 

ؤخؼان  . جتزاًض.خؿان()خؿً مىس ى 

ى ـمغخىم بىٓغ ألام بلـط٦غي ال وخؿغاث

 )خاجم( وهى ولُضها ألازحر.. الك٣ي الهٛحر

٣ًٟؼ مً م٩ان آلزغ بهمت ووكاٍ صاثبحن 

 ..٦كٗلت مخ٣ضة ال تهضؤ

.. و٦بر قٗىعه .٦بر الٟتى الهٛحر

ه مؿاولُتـالب  م  مل هوخ ،بٗض ػواط ؤزٍى

م ؤه  ـال ُالخه ٚع ى ـٞهى بل ،ألابىاءه ؤنٛغ مجز٫ ٖو

 
 
ً عبُٗا  .لخٓت اؾدكهاصه لم ًخجاوػ الشاهُت والٗكٍغ

ت ..وخاجم الٟتى الظي جمحز بالظ٧اء والاظتهاص ي ؤٖما٫ ـزم ٖمل ٞ ،ؤههى صعاؾخه الشاهٍى

بخه الهاعمت بةجمام صعاؾخه ..البىاء )ال٣هاعة( م ٚع  ٌكٛله ،ٚع
 
٧ان  ،ل٨ً هىا٥ قِئا

 وعؾالت ُٖٓمت
 
 ٦بحرا

 
 ؤهه ًدمل هما

 
 ..والبض ؤن ًاصحها ،ٌكٗغ صوما

 ٖلى مؿخىي ؤهله وبِخههم  
 
. وعؾالت ؤؾمى وؤ٦بر ٖلى مؿخىي صًىه ووَىه.. جل٪ .ا

م ٧ل الٓغوٝ، وبٗض ؤن    ي ٖمله ؤلر  ـٞ اؾخ٣غ   الغؾالت السالضة ما ٧ان )خاجم( ًيؿاها ٚع

 بالؼواط
 
 ًبدؿم ابدؿامخه السُٟٟت الهاصثت زم ًمط ي٧ا ،ٖلُه ؤهله ٦شحرا

 
 ..ن صوما
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ي ز٣ٟاث ٢لبه وزلجاث لؿاهه.. ًمط ي ًدمل عؾالت ـوهى ًدمل الغؾالت ٞ يًمط 

لؿُحن ش وألاهل ال.ؤلاؾالم ٞو ً والخاٍع ً ٞهج  مه ـ. عؾالت الَى  .ي والب٣إـالُٟاٞ ظمُ٘ي ـٍغ

٤ ُٖيُه )ٞلؿُحن( حؿ٨ً صازلهـ٦إه٪ جلمذ ٞ ضاء  ،ي بٍغ و)ألا٢ص ى( ًترب٘ ٖلى ؾٍى

ه مكهض ؤؾغجه الهٛحرةً.. ي الهباح البا٦غـى ٖمله ٞـ. ًمط ي بل.٢لبه  ،خؤلأل ؤمام هاٍْغ

 ،[نلى للا ٖلُه وؾلم]ٞهي ونُت الغؾى٫  ،ويغوعة الٗمل الجاص لخدهُل الغػ١

ضٖى للا ٞ ..ـٍو
 
 وزىابا

 
 ي زاَغه ؤن ٨ًخب له بهظا الٗمل ؤظغا

ىهٝغ زاَغه بل  ،وؤظغ الكهُض ..مغابِـمجاهض الـي ؾبُل للا وؤظغ الـالجهاص ٞ ىـٍو

 وجغ  
ًه  ن  ب)ٖبض للا ٖؼام( عخمه للا "ص. ي ؤطهُه ٧لماث الكهُض ـٞ ن  ٣بلىن ٖلى الهالخحن 

ما٫ ال٨شحرةـللا حٗالى ٞو ي ًضه ظىهغة ـى للا حٗالى ٞوـ٣بل الكهُض بلوٍه  ،ي سجالتهم ألٖا

ما٫ها ؤز٣ل مً ـول٨ى ،واخضة  ى ٖلُحن، جل٪ الجىهغةـها بها بلـًىهٝغ ناخب ،٧ل هظه ألٖا

خمخم خاجم ٞ، "ي ؾبُل للاـي الكهاصة ٞـه  ـل" :ي هٟؿهـٍو
ه
 عه  ماطا ؤ

 
وال ؤؾعى  ،٤ هٟس ي ٦شحرا

 ."؟ى هظه الجىهغةـبل

ة مً ؤولئ٪ الٟغؾان الظًً هضع وظىصهم واؾخٗهذ  ،٧ان )خاجم( ًمشل خالت ظاص 

 مً عظا٫ الٖلى اليؿاء والصتهم.. 
 
مت . ٢ىي الك٨ُمت.. ظاص  .مغخلتـ٧ان عظال . نلب .الٍٗؼ

 .ىان.. زابذ الج  ؤلاعاصة
 
 ٞضاثُا

 
 م٣ضاما

 
 ٖىُضا

 
ى١ ٧ل طل٪ ٧ان ٦خىما  ... ٞو

ى ـمخخالُت بلـى ٦خابت الغؾاثل الـمكاٖغ الُٟايت ٧اهذ جضٞ٘ )خاجم( بلـ٧ل هــــــظه ال

ها ـًُلب ُٞ ..م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـالي ظهاػ ألاخضار الخاب٘ لخغ٦ت ـه ٞمؿاول

ى )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( الجىاح الٗؿ٨ــــغي للخغ٦ت.. ٣ٞض ـام بلمالاهً بةلخاح  

ت والخغاب، ٧ان ٌٗك٤ )البىض٢ُت( ل  و٦إهه وه  ..٧ان الٗمل الٗؿ٨غي خلم خُاجه ض للٗؿ٨ٍغ

غصة الغنام وحهـــ ٤ُ الضعب وؤهِـ الىخضة.. ًُغب لٚؼ ي ـالاهٟجــــاعاث جًغب ٞ ي  و  ـــىي ص  ٞع

( M16ى نضعه بىض٢ُت )ـبل و٦م خلم ؤن ًًم   ،ٌكٗغ ٦إجها مىؾ٣ُى ٖظبت ..ؤٖما١ الٗضو

(ـوبل
 
 .ي نٟٝى )٦خاثب الغخمً(ـوهى ظىضي م٣اجل ٞ ..ى زانغجه )مؿضؾا
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ى )٦خاثب الكهُض ـمُالبت بةلخاح قضًض باالهًمام بلـلظل٪ لم ٨ًً ًخى٠٢ ًٖ ال

ًه  ،الضًً ال٣ؿام(ٖؼ    و٧ان 
 ـص ٞغص 

 
٧لمت مجغصة ما لم جضٖمه  الخ٤   ن  "ب :ي زاَغه صوما

 ."ال٣ىة

ٓل نضي هظه ال٩لمت ًترصص ٞ ي زاَغه ٧لما عؤي السىهت والٗمالء ٌؿغخىن ـٍو

مغخىن صون ع٢ُب ؤو خؿِب  ؤن ؤولئ٪ السىهت هم عؤؽ الخغبت ٞ ،ٍو
 
ي ـ٧ان ٌكٗغ صوما

 غ والسالم مً صوؿهم..مً الخُه   ض  به  وال ،مىاظهت قٗبىا و٢ًِخه

وبٗض َى٫ اهخٓاع بضؤث ؤظؼاء مً ؤخالم )خاجم( جخد٤٣ خحن اؾخجابذ له 

ؼ ـوؤلخ٣خه بمجمىٖت جابٗت لجهاػ )الها٣ٖت ؤلاؾالمُت( ٞ ،)خماؽ( ي مسُمه الٍٗؼ

 .(ئ)الكاَ

 لضعظت  ُ  ي الها٣ٖت ٧ان بضاث  ـالٗمل ٞ وعٚم ؤن  
 
  ا

ه
  ال ج

الٟتى الُاٞ٘ ي َمىخاث لب 

  ،ي نضعه زىاَغ الجهاص والٟضاثُتـالظي جترصص ٞ
 

 ،ٞغخخه بالٗمل الجضًض ال جىن٠ ن  ب بال

ت الٗضًضة٣ٞض لب    مً َمىخاجه الٗؿ٨ٍغ
 
 ٌؿحرا

 
 .ى ظؼءا

 ٖلى 
 
للىٓغ.. هظا الخمحز  الٞذي ٖمله الجضًض بك٩ل ـٞ ٢غهاثه٧ان )خاجم( مخمحزا

مكاهضة ـ٣ٞض ٧ان خاجم ٣ًخىو الٟغم ل ،ٗؿ٨غي هجم ًٖ الضاُٞٗت الظاجُت للٗمل ال

غ١ ٖملهاـوؾاثل الجهاص وال  ه  بختى  ،م٣اومت َو
 
   م بك٩ل  ه حٗل

  طاحي 
ه
 غه َ

مخٟجغاث ـبٖضاص ال ١ 

 ل ؛ي ٢لب الاهخمامـى ؤن ٩ًىن )خاجم( ٞـطل٪ صٞ٘ بل ٧ل   ..بك٩ل بضاجي
 
مىاهبه ـهٓغا

ت  بغ٦ب اى ـي بلطل٪ ؤص   ٧ل   ،وشجاٖخه الىاصعة ي ٖضا ب٢ضامه الجغ  ،الٗؿ٨ٍغ
 
ٗا لخدا٢ه ؾَغ

ؼ ٚا٫  ٖك٣ه )خاجم( وجمىاه ٧ي  ..)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( لُخد٤٣ خلم ٍٖؼ

 .ى الكهاصةـًىنله بل

ت والُٗاء  ُئتمغخلت مل ،مجاهضـي عخلت الكاب الـولخبضؤ مغخلت ظضًضة ٞ بالخٍُى

 بس٠ُ اض  ب   ..ؤلىاهه ومسخل٠ ؤق٩اله ب٩لوالجهاص 
 
لٗمالء والخد٤ُ٣ مٗهم ٦ٗمل ٧ان ءا

 لكٗىعه ال ؛)خاجم( ٌٗك٣ه
 
متزاًض بسُىعة الُابىع السامـ ٖلى قٗبىا و٢ًِخه ـهٓغا
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 ـويغوعة مداؾبخ
 
 ٖؿحرا

 
ضًض مً بزىاهه  ؟!. ٠ُ٦ ال ٌكٗغ هظا الكٗىع .هم خؿابا ٖو

الكهُض زاه ؤو٧ان آزغهم  ..الههُىويالجىضي  ؾ٣ُىا بغنام الٗمالء الظًً اعجضوا ػي  

 باالهخـ٣ـام له.. بياٞت بل
 
ال ض الكٗغاوي( الظي ؤ٢ؿم )خاجم( ٍَى ى الٗمل الٗؿ٨غي ـ)ٍٞغ

 
 
 .يض الاخخال٫ وظىىصه الظي ؤبضٕ به )خاجم( ٦شحرا

 الخمحز الخ٣ُ٣ي ٞ
 
مخٟجغاث الالػمت للٗمل ـي ال٣ضعة ٖلى بٖضاص الـو٧ان ممحزا

  ٚضاوالظي  ..الٗؿ٨غي 
 
 ٞظ

 
ا  ٖؿ٨ٍغ

 
 ٞبٗض طل٪ همىطظا

 
ي الٗمل الجهاصي ل٨خاثب ـا

 .ال٣ؿام

مؤل ؾاخاث  ..مٛىاع لُخجاوػ خضوص )مسُم الكاَئ(ـوجُىع ٖمل مجاهضها ال ٍو

 وقٗلت وؾِ م٣اجلي ٦خاثب ال٣ؿام ،هاـمضًىت ٚؼة ويىاخُ
 
 ،ختى ٚضا )خاجم( ٖلما

 بالجغؤة وؤلا٢ضام
 
 بل ؛مخمحزا

 
ت والُٗاء الـهٓغا   وعٚم طل٪ ،مؿخمغـى السبرة والخٍُى

ه
٧  
 
 هل

 ما ًخدضرـ٧ان الكهُض ال
 
  ،م٣ضام هاصعا

 
  ،وال ج٩اص حؿم٘ له همؿا

 
وبطا ؾمٗذ له خضًشا

 .همـؤو الٗمالء ومداؾبخ ،هىص و٢خالهمـ٧ان خى٫ الجهاص والاؾدكهاص ؤو الُ

 بما جدمل ال٩لمت مً مٗنى.. ٢ٟؼ بهظه الٟضاثُت ٧ل الخضوص
 
 ٞضاثُا

 
 ،٧ان )خاجم( خ٣ا

  ،ما ٧اص ؾالخه ًٟاع٢ه
 
 ٦خىما

 
 خظعا

 
 ٣ًٓا

 
ٖ  .٣ٞض ٧ان صوما  غ  . وعٚم طل٪ ما 

 
بظل٪ ختى  ٝ

 بحن مىه.٣غ  مه ـال ؤ٢غبه 

م٣اجل ـوالٗمل الجهاصي الضئوب صٞ٘ الكهُض )٦ما٫ ٦دُل( )ال يءغ هظا الخمحز الج

 .مجاهض الهىضًض )خاجم(ـى الاؾخٗاهت الٗاظلت بالـال٣ؿامي طاج٘ الهِذ( بل

 ـالكهُض )٦ما٫( خُىو٧ان 
 
ول٨ً طل٪ لم ًمى٘ خاجم مً الالخدا١  ،ها مُاعصا

م ٧ل الـبال خه ٚع مساَغ.. ول٨ً لم ٨ًً ًسُغ ببا٫ ـمُاعص ال٣ؿامي والٗمل يمً مجمٖى

والكهاصة مً ؤظل للا ٖؼ وظل  ،ي ؾبُل للا وعٞ٘ الغاًت زٟا٢تـخاجم ؾىي الجهاص ٞ

 .وصًىه
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و٢ض ماعؽ )خاجم( صوعه الٗؿ٨غي م٘  ،ىاي ظهاص بُل  ـوبضؤث مغخلت ظضًضة ٞ

مغخلت زبرة ـو٢ض ا٦دؿب )خاجم( زال٫ هظه ال ..الججرا٫ )٦ما٫ ٦دُل( ب٩ل ٖؼم و٢ىة

  ،واؾٗت
 
 .مخىانل بالكهُض )٦ما٫(ـهدُجت اخخ٩ا٦ه ال ؛٦ما اػصاص نالبت وبإؾا

ل ـٞو ً م 1995 لٗامي الُىم الشاوي مً قهغ ببٍغ الؾخ٣با٫ ٧اهذ مالث٨ت الؿماء جتًز

ىت باللىن ألاخمغ ال٣اوي لدؿخ٣غ  ـػهغاث جسغط ٞ ي مؿخىصٕ عخمخه ـٞ ي خلل ٢كِبت مٍؼ

 .ىـحٗال

 م٘ الكهُض )٦ما٫ ٦دُل( 
 
مجز٫ الكهُض )ؾُٗض  يـٞوخحن ٧ان )خاجم( ما٦شا

 ـ)خ ـيالضٖـ( ٞ
ه
وجىازغث ؤقالء )خاجم  ،خىلهم ش يء ل  ي الكُش عيىان( خحن اهٟجغ ٧

لى بٗض ٖكغاث ألا  ..ل م٩ان٧ يـٞو٦ما٫ وؾُٗض(  لترقى  ،ش يءمخاع بٗض ؤن جدُم ٧ل ٖو

٘ه ـى الٗال ٞـبل ؾُٗض  -٦ما٫ ٦دُل  -خاجم خؿان َاهغة ) ؤعواح   ي لخٓت واخضة ؤعب

لى مجاوع للمجز٫ ـي قإع الجؿغ الـوجىازغث ؤقالء الكهضاء ٞ، (وولضه بال٫ -لضٖـ ا ، ٖو

غ ماؽ بقغا٢ت ؤمل ٖلىخظضاع الكإع ٦خبذ ٖباعة " ٤ الخدٍغ  ".ٍَغ

ُٞما اعجُمذ ؤظؼاء مً ظشض الكهضاء لخهبٜ ٧لمت بقغا٢ت باللىن ألاخمغ ال٣اوي 

 ـزىا الُوم٘ جىازغ ؤظؼاء الكهضاء ألابُا٫ الظًً صو  
 
مالءهم وخُ  هىص ٖو

ه
مٗاصالث ـال ل  مىا ٧

ً ال٣ىي    ..وؤعه٣ىا ٧ل مىاٍػ
ه
  ـوجهاٖض نضي الاهٟجاع ال ،يءش  ل  جىازغ ٧

 ي ٧لـي ٞمضو 

 ، ٞلؿُحن
 
ٞ 
 
  ض  ٣

ه
 ٖلُـال ل  ٧

 
ؼا  ٍٖؼ

 
ل ٢ُإ ٚؼة ٖامت السبر ٖلى ؤه وو٢٘ ،همـمجاهضًً ظؼءا

لى ؤهل الكاَ  ..والكُش عيىان زانت ٧الها٣ٖت ئٖو

 ألهل الكهُض )خاجم(
 
ٞخاهم  ٞلم ًخى٢ٗىا لخٓت واخضة ؤن   ،و٧ان السبر مٟاظئا

 ،مخٟجغاث هىاًخهـوبٖضاص ال ،مخ٣ضمتـالهٛحر هى ابً صاثم للمىا٢٘ ال٣ؿامُت ال

ت مماعؾخه الضاثمت، ٞخضاٞٗذ ٖىا٠َ ألاهل  ل٣ٟضان الٟتى  ؛والٗملُاث الٗؿ٨ٍغ
 
هٓغا

 زانت وؤه   ..الٛالي
 
 هم ال٣ُحن ؤن  غ  م  ه ال٣اثم بٗمل البِذ.. وعٚم طل٪ ٣ٞض جماؾ٩ىا ٚو

  مه ـ٣ذ ؤمىِخه.. جد٣٣ذ بهظا الاهٟجاع الهم ٢ام بىاظبه وجد٣  ولض  
وزغظذ الجماهحر  ..ي ضو 

 ًاه ـي خـى مى٢٘ الخضر ٞـٚحر مهض٢ت بل
 
مً  اؽه ه الى  م  ي الكُش عيىان الظي ٚضا مى٢ٗا
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إلل٣اء الىٓغة ألازحرة ٖلى ؤقالء الكهضاء  ..ى مؿدكٟى الكٟاءـزم ًخجهىن بل ،٧ل م٩ان

 .ألابغاع الظًً نض٢ىا ما ٖاهضوا للا ٖلُه

ضا  ،ذ ٖكغاث آلاالٝ مً البكغٍت يم  ي ْهغ الُىم الشاوي زغظذ ظىاػة عمؼ ـٞو ٚو

  ذ الىاؽ مه وجغان   ،الىاؽ ٦إمىاط البدغ الهاصع
  ،كهضاءلٖت لىص 

 
لهم مً  وؾاعث جدُت

ى م٣برة ـمسجض الٗمغي وؾِ مضًىت ٚؼة بلـال

مضًىت ـالكهضاء ٖلى الُٝغ الكغقي ل

وهخٟذ الجماهحر للكهضاء  ،ٚؼة

صًٞ  ول٨خاثبهم ال٣ؿامُت بٗض ؤن جم  

  ،ي لُلت ؾاب٣تـؤقالئهم ٞ
ه
ب ه  و٢ض ه

١ ٖؼاء ضسم غاص  للكهُض )خاجم( ؾه 

مً  آلاالٝهه بال٣غب مً مجزله ؤم  

ٍ   ،ظماهحر ال٣ُإ يخه نىع الكهُض وػ

وهى ًدخًً مٗكى٢خه الضاثمت 

 ."البىض٢ُت"

لى مضزله الغثِـ مً الجهت ـوخُىما جخجه آلان بل ى )مسُم الكاَئ( الهامض ٖو

لى ظضاع ؤبٌُ ل ،الجىىبُت مسجض )زلُل الغخمً( ؾخُالٗ٪ نىعة ٦بحرة مغؾىمت ـٖو

  مٛىاع الٟـللكهُض ال
 
 ًٖ ال ، وبطا ٦ىذ  ظ

 
با مسُم ـوناصٞذ ؤخض ؤَٟا٫ ال ،مى٣ُتـٍٚغ

هظا هى الكهُض )خاجم خؿان(  :ؾُجُب٪ ب٩ل ز٣ت ،وؾإلخه ًٖ ناخب الهىعة

 ."قمغور"
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 خمٗـن السعــــؼ )أبٕ محــعٚ(الؿّٗس غعٗــس أمحـــس 

٧اهذ مىجغة  ،وبجىاع مى٠٢ الخا٦ؿُاث الغثِـ ،ي )الكُش عيىان(ـوؾِ خ

 ًبٛىن مىخج ..ها الؼباثً مً ٧ل خضب ونىبـضسمت ًترصص ٖلُ
 
 ظُض ا

 
ٖلى ًض الىجاع  ،ا

 .ماهغ )ؾُٗض( الظي جىامذ ؾمٗخه الٟىُت لخخجاوػ خضوص )الكُش عيىان(ـال

لمٓلم ـي ْل الىا٢٘ الا٢خهاصي الـٞ قاب ولم ٨ًً ؤي   م 
ه  هظه الىٗمت التي هُإها  حه

 ـول٨ً ما با٫ )ؤبي خمـــــؼة( ًبضو ٞ، للا لٗبضه
 
و٢ض ؤ٦شـــغ مً  ،؟!ي ٖملـــــه قاعص الظهً ٦شحرا

اعجه للمدل ؤ٦ثر مً  ضص مـــــً الؼباثً ج٨غعث ٍػ بٚال١ مهضع عػ٢ه ٞــــي ألاًام ألازُـــــغة، ٖو

 .ي مى٢ٗهـن ًجض )ؤبا خمؼة( ٞمغة صون ؤ

اث٧ان خ٣    )ؤبى خمــــؼة( ٢ض ؤٖاص جغجِب ألاولٍى
 
 ي ؾبُل للا ًدخل  ـ٩ٞان الجهاص ٞ ،ا

  ،مغجبت ألاولىـال
 
ٌٗىص لهم بالغػ١ ه ًٖ ٢ىث ُٖالـــــه الظًً ًيخٓـــــغون والضهم وحؿب٤ بدش

حر بٗض ؤن    .للا ٖلُه بخل٪ الىٗمــــــــت ً  م الٞى

 ٦ما 
 
ها مىظ ـٖى خُض ًاصي هىاًخه التي ما اهٟ٪   ،اوٗضم زغوط )ؤبي خمؼة( ٞجغا

 ـخُض ًىُل٤ بل ،وٗىمت ؤْٟاعه
 
 ى الًٟاء الُ
 
خجه بٗض  ..٤  ل خُض البراعي ًهُاص هىا٥ ٍو

ي ؤٖما١ بدغ ٚؼة بٗض ؤن ـمًٟلت خحن ٌٛىم ٞـخُض ًاصي هىاًخه ال ..ى البدغـطل٪ بل

ً اللُا٢ت ٩ًىن ٢ض ؤص   ايخه ال ،البضهُتي جماٍع خُض  ،مًٟلتـو٦ما٫ ألاظؿام التي ٧اهذ ٍع

ايتـًمخل٪ ٞ  ٖلى صعاظخه الهىاثُت ًغعى  ،ي مجزله ألاصواث ال٩املت لهظه الٍغ
 
ىُل٤ ٖاثضا ٍو

 
 
ىت التي ٧اهذ جمىذ مجزل  مً البَُىع الٍؼ

 
ضا  .هاء والجما٫ـه مٍؼ

٣ٞض صؤب  ،ؾُٗضي شسهُت ـٞ ؤؾاؽ   ٗلم  و٢ض ٧اهذ الُٟغة الؿلُمت الهاُٞت م  

 بلـٞ
 
ى هظه ـي عخلخه الُىمُت هظه ٖلى مالخ٣ت مٓاهغ الٟؿاص التي ٧اهذ جلجإ ؤخُاها

 مً واظبه ،مىا٤َ الىاثُتـال
 
خمنى ؤن ًاصي هظه  ..و٦م ٧ان ٌكٗغ ؤهه ًاصي ظؼءا ٍو

 و٢ىة ٞـهمت ٞم  ـال
 
 .ي مالخ٣ت مٓاهغ الٟؿاصـي وا٢٘ جىُٓمي ؤ٦ثر جغجِبا
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 لالهخماء بلي شسهِخه ؤ٦ثـغي ٞوٍه 
 
خُض ٖك٤ مىظ  ،ى جىُٓم ٖؿ٨غي ـر جإهُال

ت البالؾد٨ُُت وجىُٟظ لٗبت الٗهاباث وخغب الكىإع )ٖغب  ،نٛغه ألالٗاب الىاٍع

ٟا٫ مً مجز٫ )ؤبي ؾُٗض( و٦م ج ،وحهىص( هم بطا ـي يغبـ٢ؿىة )ؾُٗض( ٞ ن ك٩ى ٣ٌضم ألَا

 .ي ؤخض ؤػ٢ت )مسُم الكاَئ(ـهىص ٞـؤمؿ٪ بهم ٦ُ

ً مً ًىلُىـلض )ؾُٗض( ٞوه  و٦م عخل )ؤبى ؾُٗض(  ،م1964لٗام  ي الشاوي والٗكٍغ

بـى الـبل ى )مسُم الكاَئ( خُض جىدكغ ـخُض هاظغ مً بلضة )خمامت( بل ..ماض ي ال٣ٍغ

  وٍه  ،زُام الالظئحن
 دض 

 
لى ٧ان هىا٥ ٖضص مً الغظا٫ مشل ولضي الهٛحر  :ر ؤبى ؾُٗض هاػثا

ُٞما  ،الغخُل الهاعب ٖبر ؾاخل البدغ مكا٦ـ ل٩ان للهجغة ٢هت ؤزغي ٚحر ـؾُٗض ال

 .هم بُل حهىصـهىص ج٣ه٠ ظمٕى الالظئحن صون ؤن ًجض الىاؽ ما ًضٞ٘ ٖىـَاثغاث الُ

م٣اجل ـخحن ًمشل صوع ال ..مسُمـي ؤػ٢ت الـول٨ً ها هى ؾُٗض ًاصي الضوع ٞ

ًه  ،هىصيـالٟلؿُُني الظي ًُاعص الُ  ىؾ  وخحن ًمؿ٨ه 
 
  ..ٗه يغبا

ه
حك٩ى  هاثم  ختى جإحي ألا

ًه  ،بإؽ )ؾُٗض(   وؾُٗض 
ٟا٫غص   .!!ه حهىصيبه   ..ص ببراءة ألَا

 ي ؤن  ـٞ ؤؾهما مم   ،شسهُت الٟتى )ؾُٗض( لم  ٗ  مهاعة الٟىُــــــت الٗملُت م  ـو٦م ٧اهذ ال

 ـه بلًخىظ  
 
  ى حٗل

 ً ُ   ..ما٦ىـــــاثـالىجاعة ونُاهت ال م ٞ  ٞى
 
 ًخ٣ً نىاٖت اللُهبذ هجاعا

 
مىبُلُا ـا

 .وألابىاب والكبابُ٪ و٧اٞـــت مىخجاث السكب

وعٚم  ،الا٢خهاصي ألهله مىا٢٘ـجدؿحن ٧اٞت الي ـطل٪ بك٩ل ٦بحر ٞ ؤؾهمو٢ض 

ىه ألؾغة ي الجهاص ـمخىانل ٞـلم ٨ًً لُمى٘ الخ٨ٟحر ال ..ػواط )ؾُٗض( وجىاعص البىحن وج٩ٍى

 مه  ،وامدكا١ الؿالح
 
 ؤن  ٣ٞض ٧ان ًمخل٪ بًماها

 
 ٦غامت الكٗ ُل٣ا

 
 ب الٟلؿُُني ال حٗىص بال

لِـ ؤ٢ل  ،بلى زمً ٚا٫   وهي بداظت ... ٚالُت.مؿلىبت ٚالُتـم٣ضؾاث الـال وؤن   ،بالجهاص

 .مً ألاعواح والضماء

  
ولم ٨ًً هظا الخب  ،مىهج الؿماءـواهخماء ٖم٤ُ ل ،ط طل٪ خب قضًض لئلؾالمًخى 

ت  مه ب  بل ٧ان خه  ..بضاٞ٘ خؼبي ؤو هٓغة ٞئٍى
 
 جغ  ا

 
 .ٌؿمى ٞى١ ٧ل ألاؾماءصا
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 ٞـوعٚم طل٪ ٣ٞض ٧ان ًغي 
 
 عاجٗا

 
ي )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( همىطظا

  ..)ال بله بال للا(عاًت زانت وؤجهم ٌٗملىن جدذ  ،للٗمل الٗؿ٨غي 
 
سا غؾمىن جاٍع ٍو

  
 
 مً الٗمل الٗؿ٨غي الٟظ

 
ي نٟٝى )٦خاثب ـٞبضؤ ٖمله ٦جىضي م٣اجل ٞ ،هانٗا

ُٓم   الء  و   ً  ؿ  ومىانٟاث وخه  اث  م  ؾ   ً  م   ه  ٘ ب  ٓت ما ًخمخ  ال٣ؿام( بٗض مالخ  ،َاٖت   ٖو

ت الىزابتـبياٞت للغوح ال   ،مٗىٍى
 
 للي

 
مخمحز الظي بغػ به )ؾُٗض( وال٨ٟاءاث ـكاٍ الوهٓغا

مت وؤلاعاصةـمهاعاث الـمخٗضصة والـال ت ٖضا ًٖ ٢ىة الٍٗؼ ت  ،مخىٖى ٣ٞض الخد٤ بمجمٖى

بت مً الكهُض )٦ما٫ ٦دُل( ت زانت ٢ٍغ  .ؾٍغ

  ،ي نٟٝى )٦خاثب ال٣ؿام(ـبغػ هجم ظضًض ٞ ،ومىظ اللخٓت
ه
. .مىىن ـبه الغه  هجم ال ج

ٗ  .م٣ضام ى ؤٖما٫ ـمجغص بلـججاوػث الٗمل الٗؿ٨غي ال ،ا٫ ًمخل٪ مهاعاث مخٗضصة. ٞ

  ،ًٍ ألاؾلختؼ الهُاهت وجس
 
ه ألاو٫ هم   ..ومىظ اللخٓت بضا )ؤبى خمؼة( قاعص الظهً صوما

ًه ـمجاهضًً والخ٣ضم بهظه الـخماًت الجهاص وال   مؿحرة الغاثضة التي ٖك٤ ؤن 
 
 ٞى

ه
 ل  غ لها ٧

 .ؾبل الٗلم والغاخت والبظ٫

مت ال ،واهُل٤ )ؤبى خمؼة( بهظا الدجم مً ؤلاًمان الىهاط وؤلابضإ  ،مخ٣ضةـوالٍٗؼ

مُاصًً الٗمل  ٧لي ـاهُل٤ ًجىب ؤعظاء ٢ُإ ٚؼة ٞ ..مهاعة الٟظةـوال ،مخٟى١ ـال

ى وبٖضاصها الاهٟجاع ي ججهحز الٗبىاث الىاؾٟت قضًضة ـٞإزظ ٌكاع٥ ٞ ،الٗؿ٨غي  ها ـوجسٍؼ

جل٪  ،ي ػعٕ الٗبىاث الىاؾٟتـمكاع٦ت بٗض طل٪ ٞـوال ،مىاؾبـي الى٢ذ الـالؾخسضامها ٞ

٤ الـٞ لى السِ ـي ٍَغ ىحن ٖو ي ؾُاعاث ـوجٟجحرها ٞ ،ي مضًىت ٚؼة زانتـي ٞقالكغمؿخَى

مغا٢بت وعنض ـي الخسُُِ لٗضص مً الٗملُاث ٖبر الـمكاع٦ت ٞـوال ،ظىىص الاخخال٫

 ل ،ال٨ماثً
 
 ـواهخ٣اما

ه
 ،ظىىص مً ٢ىاث ألامً الٟلؿُُني تها زالزـخل ُٞمجؼعة )بًغػ( التي ٢

ت )ؤبي خمؼة( جشإع لضم الكهضاء ٟ   ،اهُل٣ذ مجمٖى  ٖلى ظُب ٖؿ٨غي ٦ما ظٞى
 
ث هجىما

ت بمهاظـ٢امذ ال ً ٖلى مٟتر١ الصجاُٖتممجمٖى  .ت ؾُاعة مؿخَى

 الٗؿ٨ــــغي  الجىاحازخاع  ..ي جهيُ٘ الٗبـــــىاث ونُاهت ألاؾلختـمخمحز ٞـال ولئلبضإ

ب ٖضص مً ؤًٖاء )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٖلى هظه  )ؤبا خمؼة( ل٣ُــــىم بخضٍع
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هظه ألاصواع الُٗٓمت الغاثضة ًاصي )ؤبى خمؼة(  ٧ان ..ها ال٨شحرونـالتي ال ًخ٣ىمهاعاث ـال

غ الٗحن ..وهى مُمئن الىٟـ   ..٢ٍغ
ه
  ؤن   ُض  ٗ  ب  ً  بلُه م   الىاْغه  ً  ًٓ

 
ه م٣هىعة ٖلى خُاج

 .مهىخه ومىجغجه

ب مىه ؤه   غي ال٣ٍغ ًه ٍو  غ  ه ؾ  سٟي وعاء  ه 
 
 ٦بحرا

 
 وهم   ،ا

 
 ُٖٓما

 
ي ٖمله ـوبضؤ ًخإزغ ٞ ،ا

ت للٗمل الجهاصي ،مىجغةـي الـوالتزاماجه ججاه الؼباثً ٞ   ،خُض ألاولٍى
 
ٞهى مكٛى٫ صوما

 .مهمت الجلُلتـبهظه ال

غي ٞ ،٧ان ٠٣ً )ؤبى خمؼة( زل٠ ٧ل خضر ًه وال  ،ي مىا٢٘ الٟضاء والخطخُتـال 

ؿم٘ ًخدضر ًٖ ؤٖماله وبهجاػاجه  مجهى٫ ـٞهى الٟاعؽ ال ،وال حهخ٠ الجم٘ باؾمه ،ٌه

  مه  ،مخٟى١ الظي ًدى٣ل بحن ظىباث الٗمل الٗؿ٨غي صون ٧لل ؤو ضجغـوالجىضي ال
 ضع 

 
با

  ومه 
 لها ومه ٗض 

 
ا  للٗبىاث وػاٖع

 
 الى  ُل  ا

 
 ،زم نُاهت هظه ألاؾلخت ،ٖلى صوعٍاث الاخخال٫ اع  ٣ا

مٗهىصة ـ٦ه زل٠ ؤصواث الىجاعة والٗمل الٟني الظي ؤج٣ىه ٣ًابل الؼباثً بابدؿامخه الوجدغ  

 ًٖ الخإزحر 
 
٧ان ًىُل٤ )ؤبى خمؼة( ٖلى ؤمل الل٣اء  .ي بهجاػ ؤٖمالهمـٞ الُاعت مٗخظعا

م م٘ للا جباع٥ وحٗالى ي هظه الضهُا ؤن ًىا٫ الكهاصة ـص ؤمىِخه الٛالُت ٞما عص  ـُٞال ،ال٨ٍغ

ت يض ؤٖضاء للا )الُـٞ  .هىص(ـي ٖملُت ٖؿ٨ٍغ

لؿُحنوؤن ًضٞ٘ صم    لل٣ضؽ وألا٢ص ى ٞو
 
 . .ه مهغا

 
خضي ب بجها :وحؿمٗه ًغصص صوما

و٦م عصص ٖلى مؿام٘  ... وبهني ؤعظى مً للا ؤن ج٩ىن الكهاصة.الخؿيُحن الىهغ ؤو الكهاصة

 .ه ٌٗك٤ الجهاص مً ؤظل الاؾدكهاصًش٤ بهم ؤه   ً  م  

 ٧ل اإلاُاصًً ختى ٚضا بِخه ملجإ  ًىُل٤ مجهى٫(ـ)الٟاعؽ ال٧ان 
 
م٣خدما

 .مً ؤًٖاء )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(مُاعصًً ـومالط ال ،مجاهضًًـال

 ل  
 
تخمخ  وهٓغا خاصهم ـٚضا مجزله ال ..٘ )ؤبي خمؼة( بالؿٍغ مى٢٘ ألاو٫ للمجاهضًً ٖو

بىاتهم  .ى عظل طي مىانٟاث زانت واؾخٗضاص مُل٤ـمساَغة الٗالُت جدخاط بلـوال ،ٖو
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ل ب٧ان ًمط ي الُىم الشاوي مً   مه م 1995 لٗامبٍغ
 
 م  بُُئا

  
غوح و ،ال )ؾُٗض( ٌٛضو ٍو

 مًُغ  ٢ل  
 
 ٣ا

 
   ،با

ض 
ه

ي بِخه ـهم ًإوي ٞـوها هى ٖضص مى ،مجاهضًًـص السىا١ ٖلى ال٣ٞض ق

ٞ 
 
 وجإزغوا ٢لُال

 
ض )ؾُٗض( واؾتراح وطهبىا ه  ـجى ،هم ها هم ٢اصمىن ـول٨ى ،ي الٗىصةـًىمُا

شاء الؿٟغ ٞ ،ي الكُش عيىانـي خـمخ٣ـــــضم ٞـمى٢٘ الجهاصي الـى الـبل ي ـواؾتراخىا مً ٖو

و)ؤبى خمؼة( ًدخًً ولضه الهٛحر )بال٫( الظي ًبلٜ مً الٗمغ  ،مجهــــــى٫(ـمجز٫ )الٟاعؽ ال

  
 ُ  ٟالٗام وه

 
ًه  ،ا   ٞةطا باهٟجاع هاثل 

ما الظي خضر؟؟  ،مجز٫ بإؾغهـي ًؼلؼ٫ ؤع٧ان الـــــضو 

جماهحر جددكض خُض جىازغث ٢ُ٘ وال ،مضهـــــيـؾٗاٝ و٢ىاث ألامً والضٞإ الؤلا ؾُاعاث 

 .ي ٧ل م٨ــــــانـاللخم والضماء ٞ

  ً  م   ؤظؿاص  
ه

ي ْهحرة هظا الُىم ـمغخلت ٞـؾ٩ىن ال ٤  جل٪ التي جىازغث مخمؼ٢ت حك

  
غ   ً  م   .. ؤعواحه ؟حن ق٣ى١ ألاعى لتروي ُٖكها وجىبذ ٚغؾهاببذ التي حؿغ   ً  م   صماءه  ،ألٚا

 .؟ي ٖلُحنـجل٪ التي ؾ٨ىذ خىانل َحر زًغ وخل٣ذ ٞ

تـها هى الكهُض )٦ما٫ ٦دُل( ٢اثض ال ي ٢ُإ ٚؼة ـمُاعص ألاو٫ ٞـوال ،مجمٖى

 
 
غخل بُٗضا  ًٖ هظا الًى٪.ًمخُي نهىة الاهٟجاع ٍو

 
وها هى )خاجم خؿان(  ... بُٗضا

ٌه   الٟضاجي الظي ال 
 

  ٤  ك
ه
. .١ ٞضاء  وجطخُتثض ًخمؼ  والؿاٖض ألاًمً للكهُض ال٣ا ..اع  ب  له ٚ

مجاهضان )ؤبى خمؼة( و)ٖلي ـوال ..وها هى )بال٫( ولض )ؤبي خمؼة( ًمىث بحن طعاعي والضه

ًه الهب   بابل( ًى٣ل و)هًا٫ ص ،ى مؿدكٟى الكٟاء بٛؼةـبل – زُغةخـهم خالو  -٣الن ى  اح( 

سخٟيـى الـبل  .مؿدكٟى ٍو

 للكهضاء
 
ناباجه البالٛت ب. وؤبى خمؼة ٌٗاوي مً ظغاء .مى٦ب مهُب ًىُل٤ وصاٖا

ل بي الؿاصؽ مً ـٞو ..وخغو٢ه الكضًضة، وبٗض ؤعبٗت ؤًام جهٗض الغوح م 1995 لٗامبٍغ

  ً  م   ..هاـجسخل٠ ُٞما بِى ..مالث٨تـها الـجدخًى ..ى باعئهاـبل
 
   ًمل٪ ٦غامت

جل٪ الغوح  يجل٣ 

 
 
  ً  م   ؟مجاهضةـابت الالىز

ه
ىُل٤ بها بلي زىب الٗؼ ـها ٟٞ  ًل لىـى الـوالٟساع ٍو  ً  م   ،؟!مؤل ألٖا

 ً  ها م  ما ؤٖٓم   ؟،ما٫ـ. الىٟـ والىلض وال.مجهى٫ ـًى٣ل البكاعة بذجم جطخُت الٟاعؽ ال

 .!!قهاصة ً  ها م  ما ؤ٦غم   ..!!ججاعة
 
ؤمامه  وجىدني. .!!له ألابضان مى٠٢ ج٣كٗغ   ً  ه م  . ما ؤظل
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 لهظا البُل ا ؛الغئوؽ
 
 وب٦غاما

 
خُاء  ٖلى جل٪ الجمٕى  ؛ؤَب٤ الهمذه  .ىـمسجـلبظالال

 للٟاعؽ ال ؛الىاٞضة مً ٧ل م٩ان.. ؤَب٤ نمذ ال٣بىع 
 
ل ٖلى مجهى٫ الظي جغظ  ـب٦غاما

ً ـبالضم ال مٗبضةمغخلت  ..لحرؾم مالمذ مغخلت ظضًضة ،عجل ً الخٍؼ مهغا١ ٖلى زغي الَى

ًه  مدغو٢تـوالىظىه ال ي وظىه الٛانبحن ال٩الخت..ـىازغ ٞمخـواللخم ال ؾماء الىًَ  ًاء  ٧ي 

زُِ الًُاء ًغبِ بحن الؿماء  وامخض   ،ي ػمً الظلت والاه٨ؿاعـبأًاث الٗؼ والٟساع ٞ

لٟذ الىظىه ال٩الخت ًمؼ١ نمذ الهمذ ..وألاعى ىاصي البكحره  ،ٍو ٌ   ٍو الٟاعؽ  ض  ٗه لم 

.. ها هى ًترب٘ ٞى١ ٧ى٦بت الىجىم الالمٗت ٞ
 
. ًترب٘ بذجم ي ؾماء الكهاصة الىهاط.ـمجهىال

ُٓم البظ٫  ..الخطخُت ٖو

ى الجؿض ـسج ..م م٩ان مجزلهاي مجز٫ مخىاي٘ ؤ٢امذ ُٞه ٖاثلت الكهُض بٗض تهض  ـٞو

بت الٛالُت ول٨ىه  ،الٗمال١ الظي ما َإَإ ظبِىه وما جغاظ٘ ؤمام الخبٗاث الش٣ُلت والًٍغ

ي خىانل َحر ـجدل٤ الغوح الىزابت ٞ ..ظىت ٖغيها الؿماواث وألاعى ..الشمً الٛالي

 .زًغ

  ـوها هى الجم٘ ال
 
ت للغظل الٟظ وبٖضاص  ،مخض٤ٞ ٌؿخٗض لخ٣ضًم الخدُت الٗؿ٨ٍغ

ىُل٤ ال .مٛىاعـمغاؾم الىصإ التي جل٤ُ بهظا الٟاعؽ ال ي قىإع ٚؼة ـمهُب ٞـمى٦ب الـٍو

 
 
ٞؼ ً  ـمى٦ب وظم٘ الـًىُل٤ ال ،ى الخىع الٗحنـه بلحهخ٠ للكهُض ٍو  جتزاخم ..هٟ  ده مالث٨ت 

 .مسلوـي زىاًا الٗمل الـي وصإ البُل الظي ٚابذ مالمده، ٦ما ٚاب اؾمه ٞـألا٢ضام ٞ

لى بىابت الـ. ًهل ال.ى م٣برة الكهضاءـوبل م.. ٖو م٣برة ٧ان )٦ما٫ ٦دُل ـمى٦ب ال٨ٍغ

ٞما ٖهضوا الخُاة  ،مجهى٫ ـوخاجم خؿان وبال٫ الضٖـ( ًيخٓغون ٢ضوم الٟاعؽ ال

. ٠ُ٦ ٣ًؿمىن .مالطـمإوي والـ٢ض ٧ان لهم ألاب وألام وألار والهض٤ً والجىضي وال ،بضوهه

  ،مٛىاعـل٣مت الِٗل صون ٞاعؾهم ال
 
ول٨ىه لً  ،همـل٣ض جإزغ ٖلُ ،اخخًىىه ظمُٗا

. ٖاه٣ىه .وها هى ٦ٗاصجه ،٢ضام والبظ٫ والخًىع الضاثم. ما حٗىصوا مىه بال ؤلا.ًى٣ُ٘

 وؤجمىا ظلؿخ
 
شاء الؿٟغ ،ي مجزلهـبضؤوها ٞ هم التيـظمُٗا  ،ؤجمىها بٗض ؤن اؾتراخىا مً ٖو

اػوا بالكهاصة الٛالُت ي ؤجىجها ـوجغ٧ىا هظه ألاعى حٛغ١ ٞ ،وقغبىا مً ٧اوؽ الجىت ،ٞو
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 ـٖاص ال ،وجدغ١ طاتها
 
  ..م ألاماهتمى٦ب بٗض ؤن ؾل

ه
ب٣ذ ْال٫ وؤ ي٠ُ هجم في الؿماء، ٖو

٤ ال  ،ى )م٣برة الكهضاء(ـض مً )الكُش عيىان( بلممخـمً الهضي والىىع والغخمت الٍُغ

 
ه
 وجم  غاص١ الٗؼاء هب ؾه وه

 
وجىاٞضث ألالٝى  ،بٖالن الىصإ للٟاعؽ الظي ما ٖاص مجهىال

 .مً ٌؿخد٤ الخدُتـى ؾغاص١ الٗؼاء جاصي واظب الخدُت لـبل

 وما ػالذ ،الكُش عيىان اهٟجاع وبٗض ؤًام الٗؼاء ؤ٢ُم خٟل جإبُني ضسم لكهضاء 

ه ال٣اص ي والضاوي ي  ـآلان مٗالم البِذ ٦ما هي قاهض خى ـبل مجز٫ الظي ـها هى ال ،ٌٗٞغ

مجز٫ ـ. هظا هى ال.مجز٫ الظي يخى ُٞه )ؾُٗض( بىلضهـ.. ها هى الجغظل ُٞه )ؤبى خمؼة(

 .الظي يخى به )ؾُٗض( مً ؤظل للا.. عبذ البُ٘ )ؤبا خمؼة(.. عبُ٘ البُ٘ )ؤبا خمؼة(
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 الؿّٗس عىــاز حمىـٕز غمٗىــاُ أبٕ أوـٌٕـٛ  )أبٕ عمـــ٘(

اهضٞ٘ الكهُض )ٖلي الُٗماوي( 

ً عي  ،وهى ًدمل ٧ل همىم الَى َو

٤ هدى الجىت..  ٧ل ؤبجضًاث الٍُغ

 مسُمـال ي ٢لبه ٧ل آالمـوخىي ٞ

 بل ،وآماله
 
ى ل٣اء للا ـوامخؤل قى٢ا

وجمترؽ ب٣ىة زل٠ ؾالح  ،حٗالى

الغقاف الظي ؤوصٖه ٧ل  الٗىػي

مكخا١ ـؤؾغاع ٞااصه لُدمل ٢لبه ال

ض  ٖلى مٟتر١ ؤؾضوص ٧ان ٖلى مٖى

 ..م٘ الكهاصة

ٞ 
 
 مكهىصا

 
ي ـ٧ان هظا ًىما

لذ بٗضه ٧ل خُاة )ٖماص(.. جبض  

ٍاث لظل٪ الٟتى الًُٟ ى ألاول

 الظ٧ي.. ٞهظا )ٖلي( جىؤم عوخه وق٤  

٤ الـٌٛضو بل ،هٟؿه ٤ ٞ ،ضوصممخض بحن ٚؼة واؾـى الٍُغ  ،ي ٧ل ال٣لىبـلحرؾم مٗالم الٍُغ

ا٦ضها ٞ مخىانلت ـوهظع هٟؿه للٗباصة ال ،ي ٢لب ٖماص الظي ٚضا مً ًىمها )ؤبى ٖلي(ـٍو

 ،و٢غاءة ال٣غآن و٢ُام اللُل ختى ًإطن للا له بالىنى٫ واللخا١ بإزُه الكهُض )ؤبى خمؼة(

ٟا٫ ضا )ؤبى ٖلي( ًخ٣ٟض ألَا مىدهم الخلىي والهضاًا  ،ٚو . وزِ ٢لم )ٖماص( .ا٢خضاء  بٗليٍو

 :٣ٞا٫ ،عزاءه ل٨ُخب ٧ل زىاَغ ٢لبه للكهُض الخبِب )ٖلي(
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 بؿم للا الغخمً الغخُم

 ال ً  م  }
 
 ض  ا٫  ن  ظ  ع   حن  ى  م  ا  مه ـ

ه
ٖ  ىا م  ٢  ٖ   وا للا  ضه اه  ا 

 
  ،ه  ُ  ل

 
 م  ٞ

  ً  م   م  هه ـى 
 
 ط   ٢

 
 م  و   هه ب  د  ى ه

 م  هه ـى 

 ً   ً  م  
 
 ض  ا ب  م  و   غه ٓ  خ  ي

ه
 ىا ل

 
 ض  ب  ج

 
 [23]ألاخؼاب: {ًال

 لل٣ُام.. ًىم اؾدكهاص٥ ٌؿخٟؼ  . ًىم اؾدكهاص٥ ٌؿخٟؼ  .)ؤبا خمؼة(
 
ها ها ظمُٗا

 للمجض والُل٣ت
 
  ،. للشإع والاهخ٣ام.ظمُٗا

 
ولً ًًُ٘ صم ٧ل الظًً  ،ٞلً ًًُ٘ صم٪ هضعا

ٞالٗهض ل٪ بإن هجضصه  ،و٢غباهىا هى صمىا وؤقالئها ،.. ٞكهاصجىا مؿخمغةى الجىانـؾب٣ىا بل

٤ ألاوخض ،مىانلتـم٘ للا حٗالى ٖلى ال ٤ الجىت مٟخىح بال خىاظؼ ،ٞهظا هى الٍُغ  ،ٍُٞغ

 )لخٓت ـولً ٩ًىن ال
 
ً عبُٗا .. لم ٨ًً )ٖماص( الكاب ابً الغابٗت والٗكٍغ

 
 ؤبضا

 
مىث خاظؼا

م    ،٢بالهاباؾدكهاصه( ل٣ُبل ٖلى الضهُا ٚع
 
٣ي ًدُا ٖلى قى١ وب ..ه هلل حٗالىع هٟؿ  ٣ٞض هظ

  ..لهظا الل٣اء
 
 غ  َو

  ً  م   ١ 
ه
 ألابىاب ختى قاء للا جباع٥ وحٗالى.. ل  ؤظله ٧

ي مضعؾت ؤلامام الكاٞعي بٛؼة بٗض ؤن ؤههى ـخهل )ؤبى ٖلي( ٖلى صبلىم ؾم٨غة ٞ

ت الٗامت ٞ تـالشاهٍى ى الؿم٨غة الٗضًض مً ـوؤج٣ً بياٞت بل ،ي مضعؾت ابً ؾِىا الشاهٍى

م ،مهاعاثـال م٨خبت مخىايٗت ـى امخال٦ه لـباإلياٞت بل ،مجاالث الخُاجُتـال مسخل٠ي ـل ٖٞو

 بٛظاء الظ٦غ الغوحي والش٣افي ل  ها ظه ـ٣ًط ي ُٞ
 
 ،و٢خه بحن ؾُىع ال٨خب ؤلاؾالمُت متزوصا

٣ٞض ٦خب  ،م٨ٟغـي نُاٚت )ٖماص( بال٣الب ألاصبي الـوعبما ٧ان لهظه ال٣غاءة ؤزغ ُٖٓم ٞ

 خى٫ خُاة الكهُض )ٖلي الُٗماوي(  ،م٣االثـالٗضًض مً السىاَغ وال
 
خُاء  ب٦ما ؤٖض ٦خابا

 ..لغوح ؤزُه الكهُض

ي آزغ جهاعه م٘ ـٞ ٍجخم٘و  ،مُٟض الىاٞ٘ـي الٗمل الـ٧ان )ؤبى ٖلي( ٣ًط ي ظل و٢خه ٞ

ايُتـؤنض٢اثه ٞ  ..ؤَغاٝ الخضًض مٗهم خجاطبٍو  ..ي الخي لُماعؽ هىاًاجه الٍغ

 بٗض اؾدكهاص
 
نٛحر هاصت  وهى َٟل   ،ى ؤًام خُاجه ألاولىـبل (ٖلى) ٧ان ٌٗىص ٦شحرا

 ألق٣اثه البىحنمخٗاون مخٟى١ 
 
ه ؾاصؾا ى ؤعب٘ ـبياٞت بل ،.. مىده للا جباع٥ وحٗالى ألبٍى
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 ،ماصًت والا٢خهاصًت مخىؾُتـالخالت ال ..(ئو٦مٗٓم بُىث مسُمه )الكاَ ،ق٣ُ٣اث

 ٞى َب٘ )ٖماص( الخغ ألابي الظي لـو٧ان طل٪ بياٞت ب
 
ي ـًلؼمه ؤن ٌٗخمض ٖلى هٟؿه ٦شحرا

 بو  ،جدهُل عػ٢ه
 
   ل٩لجمام صعاؾخه، لظل٪ جغاه مماعؾا

 
ما٫ وال ًاز غ ٞغنت لل٨ؿب ألٖا

  ـمً ؤظل مؿاهضة والضه ٞ
 
 ..هاي جدمل ظؼء مً ؤٖباء الخُاة ومكا٢

ُاجه خضوص ٖمغه الؼمني ًٖ مؿاولولم ٨ًً طل٪ لِكٛل الٟتى الظي ججاوػث 

ومىاظاجه ونُام ًىم  ،٦خاب للا حٗالى وال٣ُام بحن ًضي للا حٗالىخٟٔ ما جِؿغ مً 

 لُىم اليكىع 
 
وعبما اظخمٗذ ٧ل هظه الٗىامل لُيكإ )ؤبى ٖلي(  ..قضًض الخغ اؾخٗضاصا

  ٞلم ٌٗٝغ َىا٫ ؾن   ،م٩اعم الٗالُتـٖلى ألازال١ الٟايلت وال
  ي 

 
٣ا و٢ض  ،خُاجه للٟؿاص ٍَغ

 الٗمل ال مؿاولُتـالؤ٦ؿبه جدمل 
 
  ،والهمذ الالمدضوص ،مخىانل الضئوبـمب٨غا

 
ٞىاصعا

 ال ،ما حؿمٗه ًخدضر
 
 مىخٓغا

 
م ـحكٗغ ؤهه ًدُا ؤًاما  ٚع

 
٢با٫ بمىث.. ٣ٞض بضا ػاهضا

ها ،الكباب والخُاة ٖلُه  للضهُا وػزٞغ
 
هل الؼواط و٦م ٖغى ٖلُه ألا  ،وبضا مٟاع٢ا

 الؼواط 
 
ٌ مخمىُا  الخىع الٗحن..مً ٞٞغ

خجظع ٞ ،ى زاَغهـ٧ان ٌٗىص بل ٧ل طل٪  ٞ ،ي مسُلخهـٍو
 
دؿاء٫ صوما ي هٟؿه ًٖ ـٍو

 ي زاَغه ؤلاًمان الٗم٤ُ ؤن  ـلظل٪ ٣ٞض ججظع ٞ ،وما هي الغؾالت التي ًدملها ،ؾغ وظىصه

 ؤلاؾالم ؤ٦بر وؤٖٓم مى  
 
 ؤن   ن  ؤ.. و ا ظمُٗا

 
ولم ٨ًً  ،همىث ٧ي ًدُا ؤلاؾالم ٖلُىا ظمُٗا

 لبلٙى ؤلاؾالم ،ي خغ٦ت ؤو خؼبـؤلاؾالم ًخجؿض ٞ ًسُغ بباله ؤن  
 
٣ا  ،بل ًغي طل٪ ٍَغ

 ـما ًغاه ٨ٞغة ومىوبه  
 
 وصؾخىعا

 
وال  ،لظل٪ جغاه ًغظ٘ ألامغ ٧له لضًً للا جباع٥ وحٗالى ،هاظا

 ٖلى ؤ٦ثر مً مسجض  ،٣ًضم مهلخت خؼبُت ٞى١ مهلخت ؤلاؾالم الٗلُا
 
جغاه مترصصا

 ،ول٨ىه ب٣ي م٘ ؤلاؾالم ال م٘ ألاشسام ،الُغوخاثوججاوب م٘ ٧ل  ،ٌؿخم٘ للجمُ٘

 قهُض الىخضة ؤلاؾالمُت
 
 ؤن ؤلاؾالم ،لظل٪ ٣ٞض ٧ان خ٣ا

 
لً  هاطـومى٨ٞغة  و٧ان ًغي صوما

 ٖلى ألاعى ما لم ًلتزم ؤهل ؤلاؾالم بضًنهم
 
ؿخ٣ُمىا زل٠ بمام واخض  ..جخجؿض وا٢ٗا َو

م 1989ي الٗام ـالجهاص ؤلاؾالمي ٞ ٖلي( ٢ض الخد٤ بدغ٦ت ا)ؤب وعٚم ؤن   ،وعاًت واخضة

مل يمً لجاجها ٞ  ئي )مسُم الكاَـٖو
 

ك٣ه للجهاص ٞ لل٣اء للاه خب   ن  ب ( بال ي ؾبُل ـٖو
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   ،للا حٗالى وخلمه بالكهاصة ٖلى هظه ألاعى الُُبت
اله٠  وقٗىعه ال٣ُُني بًغوعة عم 

لُد٤٣ ؤٚلى ؤماهُه ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( )بــــ  لخد٤ً ظٗله ..ؤلاؾالمي

 .ي ؾبُل للا(ـ)الكهاصة ٞ

ً باؾدكهاصه  بن   ،وهى يمً نٟٝى ال٣ؿام ،وعبما ٢ض ٞاظإ )ٖماص( ال٨شحًر
 

 بال

خه الخامت ونمخه ال ٣ٞض ٧ان ٖماص مً  ،مٟاظإةـالضاٞ٘ ألا٦بر لهظه ال٧ان مُل٤ ـؾٍغ

ٖضا ًٖ  ،ؾغاعنضوع الغظا٫ م٣ابغ ألا  ؤن   مُل٤   ؤولئ٪ الغظا٫ الظًً آمىىا بك٩ل  

 بل
 
 وؤزحرا

 
وخغم  ،وما ٧ان ًسٟي هظا الاهخماء ..ى ؤلاؾالم الُٗٓمـقٗىعه باالهخماء ؤوال

  ً مٗغوٝ والىهي ـي ألامغ بالـٖلى الكهاصة ٦ما خغم ٖلى ؤصاء صوعه وعؾالخه ٞ ما خغم  ؤ

  ،مى٨غـًٖ ال
 
 ال ًد

 
 ٦بحرا

 
 ٣ٞض ٧ان ًدمل ٢لبا

 
واو٨ٗـ  .الخمُضة. للُهاعة وألازال١ ؿ٘ بال

 
 
 والتزاما

 
ما  ٢ٍى

 
ً وال٣ًُت بمباصتطل٪ ٖلى خُاجه ؾلى٧ا  ٖلى الَى

 
و٢ض  ،ؤلاؾالم وخغنا

  
لى عم   ٖلى يغوعة خٟٔ صماء الكهضاء ٖو

 
الهٟٝى والىخضة بحن  ٧ان ًدغم صوما

ها ،مؿلمحن والهبر ٖلى ألاطيـال  وما ؤ٦ثر ما ٧ان ًدلم ؤن   ..وجغ٥ الضهُا وهجغة ػزٞغ

 جغاه ًغصص م ،٠ للا خُاجه لضًىه ووَىهى٢  ًه 
 
: ٣ىلت )الكهُض ؾُض ٢ُب( عخمه للاوصوما

جبضؤ مً خُض بضؤها  ،جبضو لىا الخُاة ٢هحرة يئُلت ،"ٖىضما وِٗل لظواجىا ٞدؿب

لت ٖم٣ُت ٞةن   ،مدضوص، ؤما بطا ٖكىا ل٨ٟغةـوجيخهي باهتهاء ٖمغها ال ، "الخُاة جبضو ٍَى

 ؤن
 
 .ٌِٗل ل٨ٟغة وؤن ًمىث مً ؤظلها ٞؿعى )ؤبى ٖلي( صوما

ىا٫ ؾن  م٣ضمت يـمخٗا٢بت ٧ان )ؤبى ٖلي( ٞـمباع٦ت ومغاخلها الـالاهخٟايت ال يَو

  ،ؤولئ٪ ألابغاع
 
٣ل لظل٪ و٢ض اٖخه  ،مسُم بالصجاٖت وؤلا٢ضامـت الالظًً حكهض لهم ؤػ٢

  ،همت عق٤ الدجاعةـمغجحن بخ
 
 ى مه ـُض بلخ  وا٢

 
ُه  ؛ل الى٣ب الصخغاوي ٗخ٣  ى ظ  ـبل٠ ًُل

 
ه ض  ل

 ظ  
 
 ل

 
غجضي زىب الاهًباٍ والاجؼان ؛ضا  ؛ى عنام الاخخال٫ وظىىصه مغجحنـى بل٦ما حٗغ   ،ٍو

 ٖلى ؤعى مسُمه 
 
 بالجًز٠ ألا٦بر ٞ ،الكاَئلُجٝز صما

 
 .ي ؾبُل للا جباع٥ وحٗالىـمىبئا

 ـمخٟاوي الـوالالتزام ال ،الضافئهظا الُٗاء الهامذ 
 

 جهاًت مسلو لً ج٩ىن له بال

 ،هاًت التي زُها ٖماص لىٟؿه وخٟغها بجؿضه وعؾم خضوصها بضمهـ٦خل٪ الى ..واخضة
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ل بٟٞي الشاوي مً  ،مىاظهتـل٨ُخب مً ظضًض صعب الىًَ وخض ال م خحن 1995ٗام لبٍغ

لم  ..جمؼ٢ذ ؤقالء الكهضاء )٦ما٫ ٦دُل وخاجم خؿان وؾُٗض الضٖـ وولضه بال٫(

ٗٝغ مً هى )خاجم(  ،الباؾاء الظي ًدمل هم  ي نضع ٖماص وهى ـًخى٠٢ هبٌ الجهاص ٞ َو

ووسجها ، ٞبضؤ بجم٘ زٍُى زىب الشإع ،"م٣ضامـصعب ال٣ؿام وابً مسُمه ال يـٞق٣ُ٣ه "

 ،ي نٟٝى ال٣ؿامـوظىضي م٣اجل ٞ ،وهى ابً ؤلاؾالم ؟!!٠ُ٦ ال ًٟٗل طل٪ ،مً ظضًض

٤ُ صعبه )ٖلى الُٗما !؟٠ُ٦ ال ًٟٗل  .وي(وهى ٖلى ؤبىاب ط٦غي اؾدكهاص ٞع

 ٣  خه يذ ل  هُئت ؾُاعة جؼٍ   ٖلىوحك٩لذ  ،)ؤبي ٖلي( يي ًضـججمٗذ ٧ل زٍُى الشإع ٞ
 
ه ل

ي ًىم الٗغؽ ـٞو ،التي َا٫ اهخٓاعها وػاص الكى١ لها ،ى ٖغوؾه مً الخىع الٗحنـبل

ىصـال ل لٗام امىا٤ٞ ـهـ ال1415ٗام ة لً طي ال٣ٗض. ًىم ألاخض الخاؾ٘ م.مٖى لخاؾ٘ مً ببٍغ

ىت بلـاؾخ٣ل )ؤبى ٖلي( ؾُاعجه ال ،م1995 ي ـٞو ،مىخٓغة بكى١ وق٠ٛـى ٖغوؾه الـمٍؼ

 ٧اهذ الؿُاعة الـخىال
 
ىت جهُضم بمى٦ب ٖؿ٨غي لبني حهىص ـي الؿاٖت الشاهُت ْهغا مٍؼ

م( ،وؾِ ٢ُإ ٚؼة ىت )هدؿاٍع ضوي نضي الاهٟجاع وحهؼ ؤع٧ان  ،وبال٣غب مً مؿخَى ٍو

مؼ١ ؤقالء حهىص الٗضو    هٟؿه ي الى٢ذـٞو ،ٍو
 
 جىٟجغ ؾُاعة ؤزغي ٢غب )٦ٟاع صاعوم( لتٝز

ى خالت ـوحٗىص ألامىع بل ،ى الخىع الٗحنـبل هٟؿه ي الى٢ذـالكهُض )زالض السُُب( ٞ

 .ي الكُش عيىان(ـي )خـزغ الاهٟجاع ٞبالخىاػن 

ُغ١ باب آ٫ الكهُض )ٖماص(ـوبٗض ؾاٖاث ٢الثل مً عخُل الكهُض ال ًه  ،م٣ضام 

ِ ُٞضًى لى قٍغ خل٣ى ألاهل زبر اؾدكهاص ولضهم ٖبر مٓغوٝ به نىعة الكهُض ٖو  ،ٍو

 :ي ونِخهـ٢ا٫ الكهُض ٧لماجه ألازحرة ٞ
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 بؿم للا الغخمً الغخُم

ل بٗض ؤٖىط باهلل مً الكُُان ـالخمض هلل ال٣اثل ٞ الغظُم بؿم للا ي مد٨م الخجًز

  للا   ن  ب  الغخمً الغخُم "
 

 اق
 
 ا ً  ي م  ر  ت

 
  حن  ى  م  ا  مه ـل

 
 ؤ
 
 و   م  هه ؿ  ٟه ه

 
 ى  م  ؤ

 
 ب   م  هه ال

 
  ن  إ

 
  مه هه ل

 
 ى  ج  ال

 
 ًه  ت

 
 اج  ٣

ه
 ل

 ىن 

  للا   ُل  ب  ي ؾ  ـٞ  
 
 خه ٣  ُ  ٞ

ه
 ل

 خ  ٣  ٍه و   ىن 
ه
 ل

ٖ  ض  ٖ  و   ،ىن   
 
 ا

 
ٞ  ٣  خ   ه  ُ  ل  

 
 ـا

 
 ؤلا  و   اة  ع  ى  خ  ي ال

 
 و   ُل  ج  ه

 
 ً  م  و   ،آن  غ  ٣ه ال

 
 
 و  ؤ

 
  ،للا   ً  م   ه  ض  ه  ٗ  ى ب  ـٞ

 
 ٗ  ُ  ب  وا ب  غه ك  ب  خ  اؾ  ٞ

ه
  مه ٨

 
ٌ  ي ب  ظ  ال  و   ه  ب   م  خه ٗ  ا

 
  ى  هه  ٪  ل  ط

 
 ال
 
 ى  ٟ

  ػه
 
 "ُمه ٓ  ٗ  ال

 وال٣اثل: " ]الخىبت:[ـ
 
 وا ز  ــــغه ٟ  اه

 
ٟ 

 
 و  اٞ
 
 ز  ــا

 
 و  ـ٣

 
 وا ب  ضه اه  ظ  ـاال

 
 ال  ى  م  إ

ه
 و   م  ٨

 
 ؤ
 
 ؿ  ٟه ه

ه
  للا   ُل  ب  ي ؾ  ـٞ   م  ٨

 
 ل  ط

ه
 م  ٨

 
 
  ر  ح  ز

 
 ل

ه
  ن  ب   م  ٨

ه
  م  خه ى  ٦

 
 ٗ  ح

 
 مه ل

م  ونض١ ،"ىن  ال٣اثل:  [نلى للا ٖلُه وؾلم]عؾى٫ للا ال٨ٍغ

" 
 
 ل

 
 و  ض  ٛ

 
  للا   ُل  ب  ي ؾ  ـٞ   ة

 
 خ  و  ع   و  ؤ

 
  ت

 
 الض   ً  م   ر  ح  ز

 
ٞ  م  ا و  ُ  ه  م   ً  ا م  م  وال٣اثل: " ،"اه  ـُا 

 
٩ 
ه
 ًه  ىم  ل

 
٩ 
 
ي ـٞ   مه ل

  للا   ُل  ب  ؾ  
 
 ب
 

  ،ت  ام  ُ  ال٣   م  ى  ً   اء   ظ  ال
 و 

 
٧ 
 
  ،ىم  ض  ً   هه مه ل

 
 ى  الل

  نه
 
 ى  ل

  ،م  الض   نه
  و 

وال٣اثل  ،"٪  ؿ  م   ٍذه ع   ٍذه الغ 

ـي ن  ب  ما مٗىاه: "ُٞ  ٞ  
 
 م   ت  ى  ج  ال

 
 اث

 
 ظ  ع  ص   ت

 
  ت

 
 ل   ا للاه ه  ض  ٖ  ؤ

 
ً  ض  اه  ج  مه ل   ن  ح  ا ب  م   ،للا   ُل  ب  ي ؾ  ـٞ   ً

ه
٧  

 ل 

  ن  ح  خ  ظ  ع  ص  
 
 و   اء  م  الؿ   ن  ح  ا ب  م  ٦

 
 ."ى  ع  ألا

   ؤظل ؤحها ؤلازىة ألاخباب.. بن  
 ،خُاة الخُاة بجىاع عب الٗؼة لهي ؤًٞل وزحر مً ؤي 

  ،ؿخ٨برونـمـًخد٨م بها الُٛاة الجل٪ التي خُاة الوللا بجها لبئـ 
 
 وللا بجها ل

 
هاصة ال ك

 ـوال ًهل الخبِب بل ،ي لُلت.. ال جيخهيـ. ال جيخهي ٞ.ي ؾاٖتـجيخهي ٞ
 

 ؤو ى الخبِب بال
 
ضا  قٍغ

 
 
 .قهُضا

مجاهضون ٖلى زغي ٞلؿُحن الُاهغة.. ًا ؤبىاء ؤلاؾالم ـؤحها ال ..ؤحها ؤلازىة ألاخباب

اء ٞ.الُٗٓم   . بن  .ي ٧ل ب٣إ ألاعىـ. ؤحها الكٞغ
 

 صماء الكهضاء الظًً ؾب٣ىها ما هي بال

 .مىاعاث وؿدىحر بها.. وؿدىحر بىىعها
 

ٖلى  ..مدغومحنـ بؿماث جُب٘ ٖلى قٟاه ال. ما هي بال

 لُا٦ضوا للجمُ٘ ؤن   ؛ي ٧ل ب٣إ ألاعىـمؿخًٟٗحن ٞـقٟاه ؤَٟا٫ ؤلاؾالم.. ٖلى قٟاه ال

غ ال ..الخُاة خ٤ للجمُ٘  ـمسُم والـمضًىت والـولخدٍغ
 

صي مؿغي ألاؾحر مً ٢بًت ظال

 .مغخلتـال

  ،هي التي ج٣ىصها هدى ٞجغ ظضًض الكهضاءصماء  . بن  .ؤظل ؤحها ؤلازىة ألاخباب
ه
  ج

 
غ بك

  ..هُال٢تبا
ه
  ج

 
ي ٧ل ـها ظغاثم ه٨غاء جغج٨ب بد٤ ؤلاؾالم.. بد٤ ؤبىاء ؤلاؾالم ٞـُٞ ،غ بشىعةبك
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 هإحي هدً الكهضاء ألاخُاء بةطن للا عص   ،ب٣إ ألاعى
 
ا  ٢ٍى

 
ٖه  لجرص   ؛ا  ٖلى 

ه
  ل
بؾغاثُل بني  ى 

ٖه وبٞؿاصهم  .. ٖلى 
ه
  ل
ً والُٛاة ال ى  ًـال٩اٍٞغ ًإحي الكهضاء الظًً ؾب٣ىها  ،مؿخ٨بًر

هغزىن  ًهغر الكهُض ال٣اثض )هاوي ٖابض(.. ًهغر الكهُض ال٣اثض )ٖماص ٣ٖل(..  ..ٍو

٣ىلىن ال زُاع  ،ًهغر الكهُض )٦ما٫ ٦دُل(.. ًهغر الكهُض )ٖلي َالب الُٗماوي( لىا ٍو

  ،زُاع الضمؾىي 
 

غ لغقاف زُاع اال زُاع بال هغ والٗخُض هدى جدٍغ ألا٢ص ى .. السُاع ألَا

لؿُحن . .يء.. و٢بل ٧ل ش .. هإحي هدً الكهضاء بةطن للا لىبحن لؤلمت و٢بل ٞىاث ألاوان.ٞو

 وزىعة ،ؤن زُاع الكهاصة هى السُاع ألاؾلم
 
ُا  .وهجؿض ؤلاؾالم ٖو

 
 .. آًت وؾُٟا

 
. مصخٟا

 .وبىض٢ُت

ؾٝى هب٣ى الهىث الظي ًهغر بصجاٖت  ،. هدً ؤبىاء ؤلاؾالم.ؤحها ؤلازىة ألاخباب

وؾيب٣ى الغنانت والبىض٢ُت  ،مٟاهُم ل٩ي حؿد٣ُٔ ألامت مً هىمهاـي مىاظهت ٧ل الـٞ

غ ..التي ج٣اجل الاخخال٫ غ ومجاهضي الخدٍغ ت ..وؾيب٣ى قهضاء الخدٍغ . قهضاء الخٍغ

ت.. لِـ  ،(ٞلؿُحن) مى٣ُتـلاهظه ل مكغ١ ـالمؿخ٣بل ـو٧لىا ؤمل بال ومجاهضي الخٍغ

 ..بُا٫. مؿخ٣بل ألا .ىمحن بل مؿخ٣بل الكهضاءمد٩ـلِـ مؿخ٣بل ال ،مؿخ٣بل الجبىاء

. مؿخ٣بل الكهضاء الظًً ؾب٣ىها .مؿخ٣بل ألامت الىاُٖت ..مؿخ٣بل ألامت الىاهًت

  ..ي الكُش عيىانـي خـباألمـ ٞ
 

ضها به ـاٖت.. الج  مؿخ٣بل الخىاظغ الص مؿخ٣بل الظي ٖو

 .للا ٖؼ وظل

 ـمؿخًٟٗحن والـوهى الُىم الظي ؾ٣ُاجل ٧ل ال
 
 ًسخبئى ؤن ـبل ،الٗضو  مامىحن ظمُٗا

ى٤ُ اللــــهه الصجغ  والدجغ   ،هىصي وعاء الصجغ والدجـــــغـالُ ُه ًا ٖبض  ،ًا مؿلم :٣ُٞى٫  ،ٞ

 .ٞا٢خله حٗا٫   ،هظا حهىصي وعاجي ..للا

الم ـمخساطلىن ًىٓغون بلـ.. ال.ؤظل ؤحها ؤلازىة   الههُىهُتى ألٖا
ه
٘ ٞج ي ٖىانم ـٞغ

 ـهم جىٓغ بلـمؿلمىن ٞؿخٓل ؤُٖىـؤما ال ،الضو٫ الٗغبُت
ه
٘ ٞى١ ى عاًاث ؤلاؾالم التي ؾت ٞر

.. ها هدً ؤبىاء ؤلاؾالم ؤبىاء الجىاح هاـوعوابُ مسجض ألا٢ص ى ٞى١ جال٫ ٞلؿُحنـباخاث ال

ؤبىاء )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام(  ..م٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽـالٗؿ٨غي لخغ٦ت ال
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٤ الٗؼة  ،ٞضاء لئلؾالم الُٗٓم ٣ٖضها الٗؼم ٖلى بظ٫ ؤعواخىا  بضمىا ٍَغ
 
ولجرؾم مٗا

 و مجض الخلُض ـوههى٘ مً ظماظمىا وؤقالثىا ال ،وؤلاباء
 

 قهضاء هظه ؾاللم  ال ًغ٢اها بال

 .ؾاللم قهضاء هظه ألاًام الضامُت ،غخلتـمـال

 .."مجاهضة "٢ؿمـ. ًا ؤبىاء ال٣ىي ؤلاؾالمُت ال.. ًا ؤبىاء ال٣ؿام.ؤحها ؤلازىة ألاخباب

 :وصيتي لكم. .م٣اومتـًا ؤبىاء الجهاص وال

ى ـوبل ..ى ًىم ال٣ُامتـ. ٞهى الضم الكاهض بل.. ؤن حؿحروا ٖلى زُاه.ؤن جدٟٓىا صمىا"

  ،ي خ٣هـٞىا ؤو َغح ٖلُىا الؿالم ؤو ؤزُإها ٖٞغ   ً  ٧ل م  
 

ضٖى لىا ؤن ًخىال ها ؤن ٌؿامدىا ٍو

 بغخمخه
 
ي خغ٦تي ـى بزىاوي ٞـوبل ،في ؾبُل للا وؤن ًغػ٢ىا مغجبت الكهضاء، للا ظمُٗا

هم و م٣اـالجهاص وال  ـبل هماصٖى ؤومت ؤن ًىخض للا بحن نٟٞى
 
ٞالهجمت  ،ى الىخضة صوما

ٞال ٞغ١ ؤحها ؤلازىة ألاخباب بحن الكهُض  ،الٛغبُت ال جٟغ١ بحن خماؽ وبحن ظهاص

 للىخضة ؤلاؾالمُت ،والكهُض
 
 .وؤن ٌؿامدىوي وؤن ًخسظوا مً صمي عمؼا

ىُت الٟلؿُُيُت ؤن ًدٟٓىا بزىاجهم ٞـى بزىاهىا ٞـبلو  ي خغ٦تي ـي الؿلُت الَى

ولِـ  ،ى الىالض والىالضة ؤن ًلهمهم الهبر والشباثـالجهاص ؤلاؾالمي وخماؽ، وؤصٖى للا بل

 
 

 بىؾعي بال
 
 .هم باؾدكهاصي بن قاء للاـؤهىئ ن   ؤ

 ىا ب  ٖه اع  ؾ  و  بؿم للا الغخمً الغخُم " ،محنـوآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عب الٗال
 
ى ل

 م  
 
  ع   ً  م   ة  غ  ٟ  ٛ

 ب 
ه
 و   اثه و  ام  ا الؿ  ه  يه غ  ٖ   ت  ى  ظ  و   م  ٨

 
  ىه ع  ألا

ه
 ل   ث  ض  ٖ  ؤ

 
 " نض١ للا الُٗٓمحن  ٣  خ  مه ل

 ي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿامـؤزى٦م ٞ

 ٖماص مدمـــــىص ؾلُمـــان ؤبى ؤمىهت

 م9/4/1995         
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ِ الُٟضًىـالكهُض بل آ٫ه هٓغ  ٗ   ،ى ولضهم ٖبر قٍغ  ٞةجهم لً ًغوه وجم
 
ىىا به ظُضا

 
 

وعٚم طل٪ ما ٢الىا  ،٣ٞض ٧ان السبر مٟاظإة ٦بحرة لهم ،ي الجىت بةطن للاـ ٞبٗض طل٪ بال

 
 

وصٖا له الجمُ٘ بالٟىػ  ،اؾخ٣بلىا السبر ب٩ل نبر وزباث .)بها هلل وبها بلُه عاظٗىن(. بال

ال ه٩اص " :و٢ا٫ ق٣ُ٣ه ،٣ٞض ٧اهذ خلم خُاجه ،ظىت ٖغيها الؿمىاث وألاعىي ـال٨بحر ٞ

 
ه
  ه

٣تولم ه٨ً هخهى   ،٪ ٞاع٢خىا١ ؤه  هض   ."ع ؤن جٟاع٢ىا بهظه الٍُغ

اٞذ  ،و٢امىا بمؿامدخه والضٖاء له ..و٢ض اؾخجاب ؤهله ٖلى الٟىع لىنِخه َو

 وجظ ..الٗؼ والٟساع والكمىر همـٖليهم عوح الكهُض جل٣ي ٖلُ
 
 بؿمخه الهاصثت ٦

 
غوا ظمُٗا

م اٖخه ال٩املت وزل٣ه ال٣ٍى  ًٖ الضهُا ،َو
 
ُيُه اللخحن جغخالن ب٪ بُٗضا حرجه  ،ٖو ٚو

هم ـما ظمٗهم ًىػٕ ٖلُـي الظًً َالـو٢ض ب٩ى ؤَٟا٫ الخ ،الكضًضة ٖلى صًىه ووَىه

غوي لهم خ٩اًاث ألابُا٫ الكهضاء وخ٩اًت )ؤبي خمؼة( وؤٖماله البُىلُت ،الخلىي   .ٍو

٢ُم للكهُض ؾه 
ه
ها ؾغاص١ ـولم ٨ًً خُى ،١ ُٖٓم ٞىع ونى٫ هبإ اؾدكهاصهغاص  و٢ض ؤ

  ٌ  وظماٖاث بل ،طاجه مسُمـي الـٞ ٖؼاء )خاجم( ٢ض اهٟ
 
ى خٟل ـو٢ض جىاٞض الىاؽ ؤٞغاصا

 .م٣ضام وقهُض الىخضة ؤلاؾالمُتـي قٝغ وصإ بُل الشإع الـ٧ي حكاع٥ ٞ ،الٗؼاء

م٣اومت ؤلاؾالمُت ـالبُل )ٖماص( ؤ٢امذ خغ٦ت ال ي الُىم الغاب٘ الؾدكهاصـٞو

ي ؾاخت ـٞو ،جىاٞضث بلُـه الجماهحر مً ٧ل خضب ونىب ،)خماؽ( خٟل جإبحن للكهُض

اٝ الكهُـض )ٖماص( بلـي الـمُضان الكهضاء ٞ ى الخىع ـمسُــــم ؤ٢ُم الاخخٟا٫ السخامي لٞؼ

ج اليكُض ؤلاؾالمــي وآًاث الظ٦غ الخ٨ُـم مؿ٪ حٗب٤ ـوعاثدت ال ..الٗحن وؾِ ؤهاٍػ

اح مً مى٢٘ الكهاصة بلـبٗض ؤن ؾا٢خ ..م٩انـال  .ى مى٢٘ الخإبحنـهــــا الٍغ

 وط٦غي و٢ضوة ومضعؾت ل٩ل ؤهل ـعخل آلازغون بل
 
ى صهُاهم وب٣ي )ٖماص( َُٟا

ؼ وبباء ،الضهُا  ـمـل ،٢ا٫ لهم ٧لىا عاخلىن ٞلجرخل بكمىر ٖو
ه
ي ـون ٖلى الٛىم ٞغ  ه  اطا ج

ٓمه ٞ ،؟!والُحن والدكبض بالؿغاب ال٩اطبألاوخا٫   ي ٧ل بُضع  ـوػٕع لهم بضمه ولخمه ٖو

 
 
ل لظاجه ِمً ٌٗممؼ٢ت ٖلى ٧ل ال٣لىب "ـوعؾم بإقالثه ال ،للكهاصة ٧ي ٣ًخٟىا ؤزغه ؾيبلت

م  ٍو
 
 ى ٌِٗل نٛحرا

 
 ٦بحر  ٌِٗلومً ٌِٗل ل٨ٟغة ٞةهه  ،ث نٛحرا

 
م ا  ى ٍو

 
".. ه٨ظا ث ٦بحرا
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 حؿامى بكمىر لُخجاوػ خضوص  ،بًماهــــــــه ض )ؤبى ٖلي( ؤبجضًاثظؿ  
 
 ُٖٓما

 
 ٦بحرا

 
٩ٞان خ٣ا

 بىابت الؿماء بُض مًغظت بالضمجض  ولُٟخــــذ مه  ..٩ان والؼمانـمـال
 
وعوح وزابت ال حٗك٤  ،صا

 .وؤلاؾالم ٣ِٞ ..ؾىي ؤلاؾالم

 ٞخٗمل بةزالم ُ  وها ؤهذ ًا )ٖماص( جداو٫ ؤن ج٩ىن ٖل  
 
م ما  ..وجٟان  ا جبدؿم ٚع

. جىاْب ٖلى جالوة ال٣غآن ونُام الىىاٞل.. جدمل .ي صازل٪ مً همىم وشجىن ـجدمله ٞ

 بٗلي.. وجؼوع ٢بره ٧ل زمِـ
 
.. ها ؤهذ الُىم وجخمنى الل٣اء ..الخلىي لؤلَٟا٫ م٣خضًا

 
ه
 ؿدكه  ح

 
وؤه٪  ،ي الجىت بن قاء للا.. جمط ي و٧ل٪ ز٣ت بإه٪ ٖلى الخ٤ـ" ٞض.. ٞخل٣ى "ٖلُا

٤ ألانىبـحؿحر ٞ هغ مىهجُت ..ي الٍُغ ٤ ألَا  ..وجسخاع الجهاص الٍُغ

مت والهمذ  مباع٥ ٢ُام٪ ًا ٖماص يض الهٍؼ

 

  



 

 
384 

 

 

 

 الؿّٗس إبطاِٗــي مخٗؼ وضطفـٜ الٍفــاض )أبٕ خمٗـن(

الشالض ٖكغ مً  ،٧اهذ الؿاٖت ج٣ترب مً الخاصًت ٖكغة مً نباح ًىم ألاعبٗاء

ي ـخحن صوي اهٟجاع ٞ ،م1995لٗام قهغ ؾبخمبر 

مىـــؼ٫ )ؤخمض ؤبى ٖهغ( الىا٢٘ ٞــــــــي مؼعٖت 

ي ـي )خـمبٌُ( ٞـي )ق٠ٛ الـ)ؤبى عمًان( ٞ

 الخٟاح( بمضًىت ٚؼة.. ٧ان هظا الاهٟجاع

 مً ؾلؿلت ال
 
مخ٨غعة ـمىاظهت الـالجضًض ظؼءا

ت الـوال ٦خاثب )لـــ مؿخمغة ـمالخ٣ت الٗؿ٨ٍغ

الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( الجىاح الٗؿ٨غي 

ٖ  ـوالهضٝ هظه ال ،لخغ٦ت خماؽ  مغة 
 
مً  م  ل

بهه  ،ي ٢ُإ ٚؼةـها ٞـؤٖالم ال٣ؿام و٦خاثب

 .الٗلم الباعػ )ببغاهُم الىٟاع(

ٞم٘ الاهٟجاع جىازغث ؤظؼاء )ؤبي زلُل( 

وجض٤ٞ قال٫ صمه لحروي ألاعى التي ما ػالذ 

 .ُٞما ب٣ُذ ْغوٝ الاهٟجاع ٚامًت ،هغة الُٟايتْمأي للضماء الُا

تر٥ ٞ ُه مؿخمغة ـمالخ٣ت الـي ْل الـلم ٨ًً طل٪ الٗلم الباعػ مً مُاعصي ال٣ؿام ل

وهى الظي ًمشل الشباث  ،ي ٞلؿُحنـمىظه يض الٗمل الٗؿ٨غي ٞـوالخدضي السُحر ال

٤ الظي ؾل٨ه مىظ البضاًت  .والٗىاص وؤلانغاع ٖلى الٍُغ

ٞهى ؤخض  ،مٗاهاة الٟلؿُُيُت ب٩ل نىعها وؤق٩الهاـاعػ هى ابً الهظا الٗلم الب

٣تـغة مً ًاٞا الج  همه ـؤبىاء الٗاثالث ال واؾخ٣غث ؤ٢ضام  ،مضًىت الٟلؿُُيُت الؿاخلُت الٍٗغ
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ختى ال جبخٗض بهم الظا٦غة  ،بدغ ٚؼة قاَئٖلى  الكاَئي مسُم ـ)زمِـ الىٟاع( وؤهله ٞ

 ٣ً   ىـولُب٣ى الكى١ بل ،ًٖ بدغ ًاٞا
 
ً خُا  ٞالَى

 
م حٗا٢ب ألاظُا٫.ـٓا  ي الىٟىؽ ٚع

مىلىص ـًبهغ الم 1961لٗام ي الشاوي ٖكغ مً ًىاًغ ـٞو ..مسُم الهامضـي هظا الـٞو

 .لخاط زمِـ(ا)لـــ ل٩ُىن ٢غة ٖحن  ..الخُاة الضهُا هىع 

ُىن الباؽ د  ً  الظًً مسُماث ـمسُم ٦جمُ٘ ؤَٟا٫ الـي ؤػ٢ت الـهما ببغاهُم ٞ

 ـم هظه الخ  ع   ً  وم   ،مٗاهاةـوالوال٣دِ 
 
ت للكٗب الٟلؿُُني ٦ما ٧ل مٗاهاة جىل ضث الخٍغ

ا ؤوكإث ـول ،الكٗىب وألامم حن ي الكُش عيىان( ـمكغوٕ )خ ؾلُاث الاخخال٫م  لخَى

ي ـ٧اهذ ٖاثلت الىٟاع مً الٗاثالث التي اهخ٣لذ للِٗل ٞ ،ئظؼء  مً ؾ٩ان مسُم الكاَ

ُه  ولم ٨ًً طل٪ ،ي الكُش عيىانـخ  ي نى٘ـهم الغثِـ ٞيس ي الهاماث الٗالُت صوع  ل

 .واؾخمغاعها ماظضةـالاهخٟايت الٟلؿُُيُت ال

ل٤ ـمحزاث الٗضة ٞـؤصخاب ال ،ملتزمحنـ٧ان )ببغاهُم( مً ؤولئ٪ الكبان ال
 
ي الس

ل٤
ه
  ،والس

 
 م٣ضاما

 
 زلى٢ا

 
وعبما ٧اهذ الصجاٖت والجغؤة ؤ٦ثر ما  ،٣ٞض ٧ان ؤبى زلُل َُبا

 .و٢ض قهض له بظل٪ الٗضو ٢بل الهض٤ً ،ًمحز )ؤبا زلُل(

ت مً الهظا ٖضا ًٖ جمح    ،ي مجا٫ الٗمل الُضوي الٟنيـمىاهب زانت ٞـزه بمجمٖى

 ـبياٞت بل
 
 باعػا

 
ايُا والًٟ الظي  ،٣ٞض ماعؽ بمهاعة لٗبت ٦غة ال٣ضم والؿباخت ،ى ٧ىهه ٍع

ت بلـ)ؤبى زلُل( صٞٗه بٗض اه٣ًاء ال ٧ان ًخمخ٘ به ى مهىت الُىباع التي جخمحز ـمغخلت الشاهٍى

 )ألبي زلُل( ٧ي ًتزوطـو٢ض ٧ان الٗمل ال ،مهاعةـى الُٟىت والـبالخاظت بل
 
و٢ض  ،مب٨غ صاٞٗا

 ؤ ،وزالر مً البىـــــــاث ،عػ٢ه للا جباع٥ وحٗالى بشالزــــت مً ألابىـــــاء
 
مام ولم ٨ًً طل٪ ٖاث٣ا

ي ؾبُله وزىى ـالجهــــاص ٞ ؤماملـــــى وخــــــب عؾىلــــــه مخىهــــج بدــــــب اللـــــه جبـاع٥ وحٗاـال٣لب ال

 .ٚمــــــاع الٗمل الٗؿ٨ـــــغي ب٨ـــــــل ٢ـــــــىة ومًــــــــاء

ٍت مهىت الُىباع ٧اهذ ممخٗـــت ومخىا٣ٞت م٘ مىاهب )ؤبي زلُل( ومهاعجه الُضو  ن  ب

م ما ُٞ بت مً ؤؾال٥ ال٨هغباءـه ٌٗمل ٞه  بخُض  ،ها مً ؤزُاعـٚع  ،ي مىا٢٘ مغجٟٗت و٢ٍغ



 

 
386 

 

ٌه مم     ا ٢ض 
ؤبي زلُل( )بـــ م مغة ل٠ُ للا بٗىاًخه و٢ضعجه مهال٪، و٦ـى خمل الـيه بلٗغ 

 وهى ٞى١ ؾُذ ؤخض  ،وخٟٓه مً زُغ صاهم
 
٣ٞض ؤنابخه ؤؾال٥ ال٨هغباء ًىما

ع للا جباع٥ وحٗالــــى ؤن ٣ًـــ٘ ول٨ً ٢ض   ،ى ؤؾٟل البىاًتـو٢ض ؾ٣ِ هدُجت طل٪ بل ،البىاًاث

م ؤن بجىاعه ال٨شحر مً الدجاعة والبرامُـــــــل والخضًض ي خاصر ـو٢ض ؾ٣ِ ٞ ،ٖلى الغما٫ ٚع

ماء الكضًض اؾخم ،مىاػ٫ ـآزغ مً الُابــــ٤ الشاوي ألخــــــض ال غث و٢ض ؤنابخه خالـــــت مً ؤلٚا

 
 
 ٧امال

 
 آزغـٞو ،ًىما

 
سا هىٗه ٖلى  ،ي ٧ل الخاالث ٧ان ٢ضع للا ًغؾم )ألبي زلُل( جاٍع ٍو

٨غ ُٖىه لكهاصة ٚالُ  ــت ًدٟٔ بها وظهه ًٖ الىاع ٍو
ه
 ..ي الجىتـله ٞؼه م ه

وما ٧اصث )الاهخٟايت الٟلؿُُيُت( جاطن ببزوٙ ٞجغها بال و٧ان )ؤبى زلُل( مً 

ي ـ٢ض وكإ ٞو  ؟!م٣اومت.. ٠ُ٦ ال ًٟٗلـخد٣ىا بهٟٝى الؤولئ٪ الغظا٫ ألاواثل الظًً ال

 مً  ،مىاظهاث الٗىُٟتـوال ،مباقغـمسجض الغيىان ٣٦لٗت مً ٢إل الخدضي ال
 
لما ٖو

 .ؤٖالم الاؾخبؿا٫ والٟضاثُت والضٞإ

 ٧ي ًخ٣ضم الهٟٝى ٞ)لـــ مخمحزة ـو٢ض ٧اهذ الجغؤة ال
 
 ؤ٦ُضا

 
ي ـؤبي زلُل( صاٞٗا

 ٞ ،مجاهضًًـي الـي خـٞ ؤوػاعهاؿخٗغ هذ حالتي ٧امىاظهاث الخاصة ـال
 
ي ـ٣ٞض ٧ان صوما

 .مىاظهت السُغة والخؿاؾتـي مىا٢٘ الجهاص والـم٣ضمت ٞوـال

ى٠ ،وهدُجت ج٣ضمه ال٨بحر باججاه ظىىص الاخخال٫ ول٨ً  ،ؤَل٣ىا الىاع ٖلُه بٛؼاعة ٖو

زلُل(  ى م )ؤبمغاخل ٖمله الجهاصي ٣ٞض ج٣ضوزال٫  ..للا ل٠ُ ولم ًهب بإي عنانت

 لُدخل مى٢٘ )ه٣ُب( ٞـي نٟٝى )ظماٖت ؤلازىان الـٞ
 
ي ـمؿلمحن( التي الخد٤ بها مب٨غا

 .الٗمل الضٖىي 

ل للٗمل ٞـو٢ض الخد٤ ٞ ت )الها٣ٖت ؤلاؾالمُت( ٞـي مكىاع ظهاصه الٍُى ي ـي مجمٖى

ٖضا مسضعاث ـي عصٕ الٗضًض مً الٗمالء والؿا٢ُحن وججاع الـمجاهضًً( وقاع٥ ٞـي الـ)خ

 ل
 
 ؤؾاؾُا

 
وهدُجت مباقغة لظل٪  ،مُاعصي ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿامـ٧ىهه مؿاٖضا

ش الشالض ٖكغ مً ـ٣ٞض صاهمذ ٢ىاث الاخخال٫ مجز٫ ال  ؾبخمبرمجاهض )ؤبي زلُل( بخاٍع

مُاعص ـي خُاة الـوه٨ظا بضؤث مغخلت ظضًضة ٞ ،همـول٨ىه اؾخُإ الٟغاع مى ،م1993لٗام 
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٧اهذ خاٞلت باألخضار  ،مغخلت ٖامحن بالخمام وال٨ما٫ـل( لدؿخمغ هظه الال٣ؿامي )ؤبى زلُ

مغاؽ الهٗب والخدضي ـي ٧ل مغة عظل الـو٧ان )ؤبى زلُل( ٞ ،مىاظهاث والخدضيـوال

تـمغخلت ٞـو٢ض قاع٥ )ؤبى زلُل( زال٫ هظه ال ،الٗى٠ُ ٧ان  ..ي ٖضة ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ

ى٠ـها الـؤقهغها ٖملُت ظبالُا التي هاظم ُٞ ولم  ،مجاهضون ٢ىاث الاخخال٫ ب٩ل ٢ىة ٖو

  (و٢ض ٧ان )ؤبى زلُل، مٗغ٦تـي هظه الـًٖ زؿاثغها ٞ صولت ال٨ُانحٗلً 
 
في جل٪  مالػما

قاع٥ زال٫ جل٪ الٟترة  و٢ض ،لكهُض )٦ما٫ ٦دُل( )ظجرا٫ ٦خاثب ال٣ؿام(لمغخلت ـال

ً عنُض ختى اؾخُا ،ٖمالء الاخخال٫م٘ لٗضًض مً ٖملُاث الس٠ُ والخد٤ُ٣ با ٕ ج٩ٍى

 ٖلى الاخخال٫ ،مٗلىماث ألامىُت السُحرةـضسم مً ال
 
 خ٣ُ٣ُا

 
 ،و٢ض ٧ان طل٪ ٌك٩ل زُغا

 .ا صٞٗهم لخ٨ش٠ُ البدض ًٖ )ؤبي زلُـــــل(مم  

  ،مغخلت الخغظتـي جل٪ الـمجاهض ال٣ؿامي لخٟٛل ٞـلم ج٨ً ٖحن ال
 
٣ٞض ٧ان صوما

 
 
 خظعا

 
 ٞــــي اللُـــل  ،واخضةى ظىاعه ال ًٟاع٢ه لخٓت ـؾالخه بل ،٣ًٓا

 
ُىه ال حٟٛى عاهبا ٖو

 
 
 مجاهضا

 
 للا جباع٥ وحٗالى ومغابُا

 
 مً ٞغؾـــان الى ،جهاعهٞـي طا٦غا

 
عهبـان و هاع ـ٩ٞان خ٣ا

 .اللُل

ًٖ الخظع ألامني واهدكاع  مجاهضًًـالو٧ان ؤ٦ثر ما ًؼعج )ببغاهُم( جسلي بٌٗ 

  ..والاخخُاٍ ال٩امل ،جغ٦حزه ٖلى الجاهب ألامني ل  لظل٪ ٧ان ظه  ،نىعهم
 
و٧ان ًىص ي صوما

  ً  م  
 

ًه ًغاه ؤال  سب   
 
٣خيُ ،ر بظل٪ ؤخضا ي ـها ٞـولم ٌؿمذ ألخض ؤن ًإزظ نىعة شسهُت له ٍو

 ٖلى ص٢ت جدغ٧اجه ؛ٞترة مُاعصجه
 
ي ـي ٧ل مغاخل مُاعصجه للغخُل ٞـٞ و٧ان ٌؿخٗض   .خٟاْا

ي هٟؿه ًٖ ٖضم ـحؿاء٫ ٞ ..ى ظىاع عبهـمجاهضًً بلـهه الو٧لما عخل ؤخض بزىا ،٧ل و٢ذ

 بل
 
  ..ى هظه اللخٓتـازخُاع للا له قهُضا

 
 ٦بحرا

 
ؤبى زلُل( مً ؤظل )لـــ و٧ان هظا صاٞٗا

ض مً ؤلازالم والخٟاوي والهالة والظ٦غ والضٖاءـال  .مٍؼ

 ؤن الؿالحه ٧ان ًأله   ؛وما ٧ان ؤبى زلُل لُخسلى ًٖ ؾالخه
 
 ،همت٩ًىن م   غي صوما

و٧ان ًدغم ٖلى احؿإ ٢اٖضة الٗمل الٗؿ٨غي لخغ٦ت  ،والجهاص ظؼء مً مهمخه

ب ٖلى الؿالح م   يلظل٪ ٧ان ال ًبسل ٖلى ؤي قاب ًبػ ،خماؽ ب ٍه الخضع د  ى  م   ً  الخضٍع
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 ؤن الجهاص هى  ،مؿخمغـول٨ً طل٪ لم ًمىٗه مً الخظع الضاثم ال ،الالػم
 
٧ان ًغي صوما

 وال ؾ
 
 ٖلى اؾخمغاع زُاع الجهاص وال ،بُل ؾىاهالؿبُل خ٣ا

 
ها م٣اومت.. ـلظل٪ جغاه خٍغ

ا خضر الاهٟجاع ٞـول ي ـواعجٟٗذ ؤعواح )٦ما٫ وخاجم وؾُٗض( ٞ ،ي الكُش عيىانـي خـم 

ل بمُل٘  ي مى٢٘ ـزلُل( لترج٣ي عوخه ٞ اع للا جباع٥ وحٗالى ؤن ًدٟٔ )ؤب٢ض   ،1995بٍغ

 .مً اؾدكهاص بزىاهه ألابغاع ؤقهغ آزغ مً ؤعى الغباٍ بٗض زمؿت 

  هطاجٖلى الضعب  ما ػا٫وهى 
ه
ٞلم ٨ًً )ؤبى زلُل(  ،ض بزىاهه مً ؤظلهكه  الظي اؾد

مىاظهت ؤو ٣ًبل الاؾدؿالم ـطل٪ الىٕى مً الغظا٫ الظي حهغب مً ج٩ال٠ُ الخدضي وال

ٖذ ٖلى ٧ل وجىػ   ،ٍبتغ  ي ْغوٝ ٚامًت مه ـوجمؼ٢ذ ؤقالء )ؤبي زلُل( ٞ ..بؿهىلت

 بداظت بلـلخ٣ظٝ ٞ ،الضعوب
 
 ٦بحرا

 
 .ى بظابت ص٣ُ٢تـي ٧ل مى٢٘ ؾاالا

لم ؤهل الكهُض بسبر اؾدكهاص ولضهم الٛالي الخبِب  ،خمضوا للا وؤزـىـىا ٖلُه ،ٖو

 
 
 ًخى٢ٗىهه ٧ل ؾاٖت زال٫ ٖامحن ز

 
 ٣ٞض ٧ان هظا زبرا

 
 ،و٧اهذ ؤمىُت ولضهم الخبِب ،ذ  ل

 ألهله ًىم  ؛و٢ض جد٣٣ذ هظه ألامىُت ،؟!٠ُ٨ٞ لهم ؤن ًدؼهىا
 
ل٩ُىن ؤبى زلُل قُٟٗا

وما ٧ان الهبر ٖلى البالء بال مىدت مً  ،ي ٢لىبهم الهبر والؿلىانـ٣ٞظٝ للا ٞ ،ال٣ُامت

هم ط٦غي ـول٨ً ما ٧ان ًىاؾُ ،ىا٧يبٞلخب٪ ال ٞٗلى )ؤبي زلُل( وؤمشاله ،للا جباع٥ وحٗالى

  ،والصجاٖت الىمىطظُت ،هم الكهُض ناخب الجغؤة الٟاث٣تـابى
 
٣ٞض ٧ان همىطظا

ومداولت  ،ي وظه السُإـوال حهاب مً الى٢ٝى ٞ ،ي للا لىمت الثمـللمجاهضًً ال ًساٝ ٞ

 
 
ٖ  حُٛحره مهما ٧ل هظا ٖضا ؾحرجه الخؿىت الىُٟٓت البًُاء َىا٫  ،ذى  ٟه طل٪ مً مك٣ت و

 للغظل الكهم الُٛىع  ،خُاجه
 
ل الى٢ٝى م٨خٝى الُضًً ال ٣ًب ،٣ٞض ٧ان إلزىاهه همىطظا

بـٞو يٟاء ظى ببياٞت لخغنه الضاثم ٖلى  ،ي اؾخُاٖخه مؿاٖضة ؤر ؤو ظاع ؤو ٢ٍغ

 الضٝء والٗؼ وال٨غامت ،مغح والؿٗاصة ٖلى مً خىلهـال
 
 .٩ٞان ًمىدهم صوما

ى ظىت ٖغيها الؿمىاث وألاعى بةطن للا ـن للا جباع٥ وحٗالى له بالغخُل بلما ؤط  ـول

ها ؤو وما ٖلى ْهغها مً ًبػي مً )ببغاهُم( خاظت لم ًغص   ،هظه الضهُا الٛغوعحٗالى ٚاصع 

  ًه 
 
 .هاٞى
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 ـول
ه

مجاهضًً( عخُل ـي الــب٩ى )خ ،ى م٣برة الكهضاءـ٘ ظشمان الكهُض بلـــــــــــُ   ما ق

  
 
تـمٛغوعة ٞـر الاخخال٫ وظىىصه و٦ؿغ ٢ىاٖضه الصو   ٖمال١ ٞظ  يٞب٣ ..ي ألامً والٗؿ٨ٍغ

 
 
 ٞ مجاهضا

 
ُاثه ـُٞما اؾخمــــغ ٞ ،ولم ٌٗشـــــغوا له ٖلى ؤزغ ،ي ؾبُل للاـمغابُا ي ظهاصه ٖو

 .صون هىاصة ؤو جغاظ٘ ؤو ج٣اٖـ

ٖ  ـم٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽ و٦خاثبـو٢ض وٗذ خغ٦ت ال  ها ال٣ؿامُت 
 
 آزغ مً ل

 
ما

لحرخل عظل آزغ مً  ..وؤ٢امذ له اخخٟا٫ جإبحن بٗض اه٣ًاء ؤًام الٗؼاء ،ؤٖالمها ألاٞظاط

 ..بالُٗاء والجهاص ُئتولخُىي نٟدت هانٗت مل ،عظا٫ مغخلت الُٗاء الضامي الؼازغ

 و  ي ؤٖالها "ـم٨خىب ٞ
 
ً  ظ  ال ٞ  ضه اه  ظ   ً  ُى  وا 

 
 ض  ه  ـى  ا ل

 به ؾه  م  هه ـى  ً 
 
  للا   ن  ب  ا و  ى  ل

 
 ال ٘  م  ـل

 
 ،"حن  ى  ؿ  د  مه ـ

ٖ   ،ولُىانل )ؤبى زلُل( مؿلؿل الضم والكهاصة  وهى ٖلى 
 
ي صعب ـزىة ؾب٣ىه ٞبله  ؤن   م  ل

غ  ،والٟضاءالخطخُت  ل قاث٪ ٖو ٤ ٍَى ها ال٣اٞلت جمط ي ـول٨ى ،باألقىا٥ مليءٞالٍُغ

 .هاًخهـى هـوحؿحر بإمشا٫ )ؤبي زلُل( حؿٕغ السُى لخ٨مل الكٍى بل
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 جبالٗا

خذ الُاء وؾ٩ىن ألال٠ظبالُا،  ؾمها ا ولٗل   ،بٟخذ الجُم والباء وؾ٩ىن الالم ٞو

ت )الجزلت( الـمإزىط مً )ؤػالُا( البلضة الغوماهُت التي ج٣ىم ٖلُ و٢ض ٩ًىن  ،مجاوعةـها ٢ٍغ

اهُت بمٗنى )الجبا٫(  ل٩لمت )ظباالًت( الؿٍغ
 
ٟا ظبال( وعبما )الٟساعي( وهي مً ظظع ) ،جدٍغ

ُٖذ بهظا الاؾم وؿبت بلب :وهىا٥ عؤي آزغ ٣ًى٫  ،بمٗنى الٟساع والُحن لُت( ى )الجباـجها صه

ٖه  ،ي ؤوازغ الٗهض البحزهُيـالظًً ٢ض ٩ًىهىن هؼلىها ٞ ىا بهظا الاؾم وؿبت بلو٢ض   ىـٞغ

حن بٗض بهم )ًىؾخيُاهىؽ( ٞـوهم ؤزالٍ مً الغوم وال ،)ظبل الُىع( ي ؤواثل ـمهٍغ

إجهم ب٢ى٫ آزغ و  ،مُالصي لخماًت الضًغ الظي بىاه لغهبان َىع ؾِىاءـال٣غن الؿاصؽ ال

اؽ و٢ض ؤؾلمىا غ  الُىم هم ؾاللت هاالء الخه  (والجبالُى) ..الدجاػ٢ضمىا مً قما٫ 

 
 
 .ظمُٗا

  مكهىع ؤن  ـوال
 
هـ امخل٪ 711ى هُابت ٚؼة ٖام ـ)ؾىجغ ٖلم الضًً الجاولي( الظي جىل

و٢ض ػاعها الكُش ٖبض الٛني  ،ي ٚؼةـوؤو٢ٟها ٖلى ظامٗه الظي ؤوكإه ٞ ،ؤعى ظبالُا

ت لُ" :هاـو٢ا٫ ٖى ،الىابلس ي ظبت ال ،ُٟت الهىاء٢ٍغ ي ؤهلها الهالخت ومداؾً ـٞ ،ماءـٖو

 ."مالختـال

ـــــت نٛحرة ج٣ـــــ٘ ٖلى مؿاٞـــــت ؤمُا٫ ٢لُلت بل  ،ى الكما٫ الكغقي مً ٚؼةـوظبالُــــا ٢ٍغ

دض    بِذ الهُاٍو
 
و٢ض وكإث ٞى١ ؤعى مىبؿُت مً ؤعى الؿهل الؿاخلي  ،ها قماال

 ٖــــً ؾــُذ البدغ 35الجىىبي وجغجٟ٘ 
 
  .مترا

 
 بٗض الهجغة بؿبب بوكــــــاء و٢ض اح

 
ؿٗــــــذ ٦شحرا

ت الجزلــــت ،ي قـــــما٫ قغ١ البلضةـظبالُا ٞ مسُـــــم وحٛلب  ،وجلخدم ظبالُا آلان م٘ ظاعتها ٢ٍغ

وجسخو  ،وجيخج ظمُ٘ ؤنىاٝ الٟىا٦ه ،ـت ٖلى جغبت ظبالُا الؼعاُٖتالُبُٗت الغملُــــ

 .بإشجاع الجمحز

ً بِىـهم  ،ي حؿٗـــــت آلاٝ وؿمتـم خىال1980و٢ـــــضع ٖضص ؾ٩ان ظبالُا ؾــــىت  م 

 .خىالـــي ؤ٦شـــــغ مــــــً زمؿُـــً ؤل٠ الجىء
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 ٞ ثص  ؤو٢ض  ،ؤبغػ نٟاث ؤهلها الخٗاون والجغؤة ً  وم  
 
 باعػا

 
ي مىاظهت ـظبالُا صوعا

م 1987مباع٦ت ؾىت ـو٧ان لها قٝغ جٟجحر الاهخٟايت الٟلؿُُيُت ال ،الههُىويالاخخال٫ 

 .ها الٗضًض مً الكهضاء وألابُا٫ ألاٞــظاطـُٞ واعج٣ى

 خمٗي جبالٗا

وكــــ
ه
 1403و٢ض بلٛـــذ مؿاخخه ٖىض الخإؾِـ  ،م1954مسُـــــــم ظبالُا ٖام  ئو٢ـــــض ؤ

 زـــــم جىؾٗذ بٗـــــض طل٪
 
 .صوهما

  
م  ٣٘ ال ،مجاوعةـى بلضة ظبالُا الـبظل٪ وؿبت بل يو٢ض ؾه ى الكما٫ الكغقي ـمسُم بلـٍو

 55933و٢ض ؤ٢ام ُٞه ) ،مً مضًىت ٚؼة
 
 ،م1989خهاثُت الٗام بوطل٪ خؿب  ،( الظئا

ضوَه  و٢ض ؤ٢ُم لظل٪ مكغوٕ بِذ الهُا  ،مسُماث الٟلؿُُيُت ٦شاٞت ؾ٩اهُتـؤ٦ثر ال ٗ 

 مً ؾ٩ان الو  ،مسُمـى الكما٫ مً الـالظي ٣ً٘ بل
 
ب ٖضصا  .مسُمـاؾخٖى

ٗض  ،ماظضةـمسُم ظبالُا مسُم الشىعة والاهُال٢ت لالهخٟايـــــت الٟلؿُُيُت ال وَه

 مسُم زال٫ مؿحرجهـم الو٢ض ٢ض   ،وؤو٫ مسُم ؤٖلً خالت الخمــــغص الجماهحري ٖلى الاخخال٫

  ،ي ػمً الاهخٟايتـالخاٞلت ٧ى٦بت ٚالُت مً الكهضاء ألابغاع زانت ٞ
 
ل الكهُض و٢ض مش

 للكهـــــاصة
 
 ظضًضا

 
 .ٖماص ٣ٖل ابً مسُم ظبالُا همىطظا
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 الؿّٗس غػــاُ وضباح عبس احلىٗـس أبٕ ٌسٝ )أبٕ وضباح(

غيها ما و٧ل ًىم ًضٞ٘  ،ػالذ الاهخٟايت اإلاباع٦ت مخإججت هاعها ٖلى َى٫ البالص ٖو

غ٢ه وظهضه ت الشىعة مً صمه ٖو ٞما مً بِذ ٞلؿُُىـــي بال وػاعجه  ،قٗبىا زمً اؾخمغاٍع

ت وال٨غامت  للخٍغ
 
 ٚالُا

 
وبُلىــــا الُـــــىم ؤخــــــض ؤولئ٪  ،اإلادً وال٨غوب لُضٞــــ٘ ؤهلىــــا زمىا

ا بال الُٗاء  ..... بهه الــــضم والكهاصة.وؤي ُٖاء ،الظًً ؤبى 

خُض ؤػهغث وعوص الغبُ٘  ،م1991لٗام ًاع ؤىم الشالــــض مً قهــــغ ماًى/ ٧ان الُــــ

مؿــــاء ـوخحن صاٖبذ وؿماث ال ،الخالم

بت وظىه السلُت ال٣ؿامُت ألاولى ٞ ي ـالَغ

مى٣ُت ٚؼة الغابًت بحن ألاخغاف 

قما٫ ٚؼة جيخٓـــغ نُضها  الىا٢ٗت

تـألانٗب ٞ  ..ي با٧ىعة ؤٖمالها الخُهحًر

 
 
 بل لٗله ؤزُغ ،والهُض لِـ ؾهـــال

اث الاهخٟايتـمُلىبحن لـال   ؛مجمٖى
 
هٓغا

 الجُــــض وجدغ٦ه الض٢ُــــــ٤..لدؿلُده 

لم ًُل اهخٓاع السلُت ختى ج٣ضمذ 

الؿُاعة التي جدمل الهضٝ )مهُٟي 

مى٣ُت ـء المكلىح( ؤزُغ ٖمالـال

وجى٢ٟذ الؿُاعة بك٩ل َبُعي  ..الكمالُت

ً   ..ي٘ لهظا الٛغىؤمام الخاظؼ الدجغي الظي وه  ذ السلُت ال٣ؿامُت ٖلى الٗمُل ٞاه٣

ى خُض ـم٣ضام )ٚؿان( مً ػظاط الؿُاعة بلـبُلىا ال ل  َوؤخاَذ بالؿُاعة وؤ ،السُحر

ً  ص آم  م٣ى ـمكلىح زل٠ الـًجلـ ال  ب
 
مجغم ـي لخٓت ؤزغط الـٞو ..عياه بالجزو٫ الٟى غا

 ٖلى ألاعى  ،مؿضؾه
 
 وؤَل٤ الغنام ٖلى عؤؽ )ٚؿان( الظي ؾ٣ِ ٞىعا

 
 مًغظا
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 .بضماثه الُاهغة
 

.. ٧اهذ ى باعئهاـ ص٢اث٤ ختى نٗضث عوخه الُاهغة بل. ولم ًلبض بال

ي طهى٫ ـُٞما ب٣ي ألابُا٫ ال٣ؿامُىن ٞ ..ةها جىُل٤ وؾِ الخاظؼ ٞاع  ـالؿُاعة خُى

ها ـؤ٢ؿم خُى ،ي لخٓت وصإ ؤزحرة مازغةـهم الكهُض ٞـ. ؤخاَىا بجشمان ؤزُ.قضًض

 .مجغمحنـٖلى الشإع والاهخ٣ام لضماء )ٚؿان( الٛالُت مً ٧ل الم ألابُا٫ باهلل الُٗٓ

هُال١ هظه اللخٓاث الغهُبــــت ٧اهذ الضاٞـــــ٘ ألا٦بر لهظه السلُت ال٣ؿامُت لال 

  لخه  ؛ؤلابضاعي
 
 ـواخض مى ولُمشل ٧ل   ؛جـــــذ زالًا ال٣ؿام مً بهجاػاثل ؤبغػ ما ؤهخمش

 
هم ٖلمــا

 مً ؤٖالم الجهاص ال٣ؿامي ٖلــــــى ؤعى الغبـــــاٍ
 
 .باعػا

ت )بِذ ظغظا( الٟلؿُُيُت هاظغث ٖاثلت )ؤبى هضي( ٦ما هاظغ ؤبىاء  مً ٢ٍغ

بمؿاهضة ال٣ىي هىصًت الكغؾت ـي الضًاع بٗض الهجمت الُـى اللجىء ٞـبل ،ٞلؿُحن الخبِبت

البلضان  ٧لي ـخُض باث للكٗب الٟلؿُُني ؤبىاء ٞ ،وجساط٫ ال٣ىي الٗغبُت ،الٛغبُت

غةـهدُجت الجزوح الجماعي والهجغة ال  .مٍغ

ي مسُم الالظئحن ظبالُا ـى الجىىب خُض ٢ُإ ٚؼة ٞوـواججهذ ٖاثلت )ؤبى هضي( بل

 
 
ُ  خه

 
 ..ذ الغخا٫ وههبذ السُامألا٦ثر قهغة وألا٦بر ٖضصا

 
 
ل وقاب  ..ي ؤونا٫ ال٣لب الىاٝػـى بِذ ظغظا ؾا٦ىــــــت ٞـــذ ؤخالم الٗـــــىصة بلْو

 ٖلى خلمه
 
 هم ؤن  ـى وعزخه الظًً ٖلُـ. وه٣ل خلمه بل.)مهباح ؤبى هضي( وما ػا٫ ٢اثما

 ًدملىا هظا الخلم ختى ًخد٤٣ ؤو ًىعزىه ألبىائهــــــم..

ٞ 
 
ًٖ  ب  لشالض )ٚؿان( الظي ما ٧اص ٌك  ي طهً الابً اـ٧ان الخلم ؤ٦ثر عؾىزا

مبر ؾىت ـالُى١ ٞ  ،م.. ختى بضؤث ؤؾئلخه ج٨ثر خى٫ بلضجه ألانلُت1970ي بضاًت هٞى

وهى ٌؿخم٘  ،ى ظىاع والضجه الُٗٝىـ.. و٧ان ًجلـ ؾاٖاث بلهاـومى٢ٗها وظما٫ الخُاة ُٞ

بتـبل ل ًغصصى الخ٩اًاث ًٖ بِذ ظغظا الَغ ذ الهبا الىافي  ":.. ْو بن ػعث الخمى ًا ٍع

 
 
 ؤن وؤهلي هاثمى  ،سخغا

 
  ن  با و ه  بو٢ل له  ،الخمى مىــــي الؿالم ي غ  ٢

 
 ه
 
 ."لٗاثــضون  ث الضًــــاعه إ
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 ختى ال ٩ًاص ًٟاع٢ها
 
 وز٣ُا

 
 ،هاـؤو ًبخٗض ٖى ،وبظل٪ اعجبِ )ٚؿان( بىالضجه اعجباَا

 
 
 باعػا

 
ؿ٣ى مً مٗحن خىاجها ختى ٚضا الهضوء والؿ٩ىن مٗلما ٌه  .مهـمً مٗالوما ػا٫ 

 للضًاعـٞو ،ئلضافي هظا الخًً اـواعج٣ى )ٚؿان( ٞ
 
. .ي ٧ل ًىم ًؼصاص الٟتى قى٢ا

 لؿمإ ٢هو وؤخاصًض ألام الخىـــىن ًٖ هــــظه البالص وزحرهــــا
 
 .وقى٢ا

ت ختى اهُل٣ذ الكغاعة ألاولى ـو٧ان الٟتى ًخ٣ضم ٞ ي صعاؾخه وما ٧اص ًىهي الشاهٍى

٦ت لكٗب ًإبى مباع ـي هظه الاهُال٢ت الـقاع٥ ٞخُض  ،الخبِبلالهخٟايت مً مسُمه 

 .الًُم وال٣ُض.

ٕغ ُٞ التيْغوٝ اليكإة  م طل٪ ٞهى ـجٖغ .. ٚع
 
ها ظٗلذ هظا الٟتى الىؾُم زجىال

  
 ً ايت ٞ عاجُه( لًغوعجه لكٗب ؤٖؼ٫ االضٞإ ًٖ الىٟـ )ال٩ ٢ىي  نلب  مخحن ًماعؽ ٍع

 
 
 صاهما

 
هظا ٖضا الهضا٢ت  ..هىاًاث ؤزغي ٨٦غة ال٣ضم مماعؾخهـ. بياٞت ل.ًىاظه زُغا

  ..خمل ٦خابه الضاثمت لل٨خاب.. ٞدُشما خل  
 
 م٨ٟغا

 
ُٞما ؤَغبخه ألانىاث  ..ٞيكإ مخٗلما

وعي٘ خلُب  ،مسجضـي الـؤلاؾالمُت ووكُضها الٗظب الغاج٘.. وهى ٦كاب مؿلم وكإ ٞ

  ،ؤلاؾالم مىظ وٗىمت ؤْٟاعه
 
 ٧امال

 
 لوجُ ..ؤعاص ؤن ٩ًىن عظال

 
مىهج ؤلاؾالم ٧ان ـب٣ُا

 ٖلى الُاٖت أل 
 
ها  هله وبزىاهه ختى )ٚؿان( خٍغ

 
 ًمحز )ٚؿان( م   ث  ض  ٚ

 
 باعػا

 
 الهاصتٗلما

 ..الىصٌ٘

خُض والضه  ،مخىايٗتـحِٗكها الٗاثلت ال التيماصًت الهٗبت ـوعٚم الٓغوٝ ال

ُٞما ق٣ُ٣ه الشاوي ًىانل  ،الٗاَل ًٖ الٗمل وق٣ُ٣ه ألا٦بر ٌٗمل ٦ؿاث٤ ؾُاعة

٩اـصعاؾخه ٞ م طل٪ ؤ٦مل الٟتى ال ..ي ؤمٍغ  ـمجخـٚع
 
ً  هض صعاؾخه ٞخٗل  ،الٗالط الُبُعي م ٞ

مخٗضصون جًا٠ٖ ـمٗا٢ىن والجغحى الـي ْل الاهخٟايت خُض الـوهى ٖلم بضؤ ًىدكغ ٞ

مل )ٚؿان(  ..هم ٖىاء ؤلانابتـجمسر ٖى التيى الُض الخاهُت ـوهم بداظت بل ،ٖضصهم ٖو

ه آالم لـمهابي مضًىت ٚؼة.. ًس٠ٟ ًٖ اـألاهلي الٗغبي ٞ مؿدكٟىـالي ـبٗض جسغظه ٞ

 ً هاث )ٚؿان(.. و٧ان ؤ٦ثر ما ًٌٛب الكــاب ـها بخىظُحًاص التيبالٗالط الُبُعي والخماٍع

 .ههـى هصخه وجىظُـالُاٞ٘ عئٍخه ألخض ؤٞغاص قٗبه و٢ض جغ٥ الهالة ُٞباصع بل
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  ٞدغم ٖلى بىاء
 
 نلبا

 
ولم ٠٣ً ٖىض هظا الخض ختى ًبني بِخه  ،هٟؿه بىاء  بؾالمُا

 
 
مجخم٘ ـي الٗمل ؤلاؾالمي بها هخج الـٞ مهمتي البىاء مؿإلت ـٞالخضعط ٞ ،بىاء  بؾالمُا

ٌؿٗـــى )ٚؿان( وم٘ بزىاهه  التيمؿلم الظي ًمشل اللبىت ألاؾاؾُت للضولت ؤلاؾالمُـــــت ـال

مٟهىم الُاٖت الظي ـاؾخجابت ل ؛ي جلبُت ؤي هضاءـلبىائها، لظل٪ ٧ان ٚؿان ألاؾٕغ ٞ

ا هاصث خمــــاؽ ـلظل٪ ل ..مٗنى التربُت بال٣ـــــضوةـواؾخجابت ل ،حٗلمـــــه مىظ وٗىمت ؤْٟاعه م 

ــــم البًاج٘   .ى هٟؿه بك٨ـــــل ٢اَ٘م ٚؿان هظه البًاثــــ٘ ٖلٞدغ   الههُىهُتبخدٍغ

 الاعجباٍ هظاهظه ؤلاعاصة الهلبــــت ٧اهذ هاظمـــــت ًٖ الاعجباٍ ال٨بُــــغ باآلزغة.. 

 باججاه الكهاصة .ي بِذ للاـوالالتزام الخام ٞ ،مخىانل الٗباصةـال
 
. ٧ل هظا ٧ان ًضٞٗه صوما

ملُئت بالٓلم ـي الضهُا الؼاثلت.. الـه ًؼهض ٞهم ؤه  ـدب  ًه  ً  وآلازغة.. لظل٪ جغاه ًسبــــغ ٧ل م  

ض ؤن ٌٛاصعها بلوؤلا وبجىاعه  ،ى الجىت للخُاة م٘ ألاهبُاء والهض٣ًحن والكهضاءـجخاٝ.. ًٍغ

ـــــض للا للكهُـــــض  .الخىع الٗحن اؾخجابت لٖى

 ًدمل هظا الُاب٘ ؤلاًماوي
 
 ًضٞ٘ بزىاهه هدى  ،٧ان خضًشه صوما

 
بدُض ٧ان صوما

٧ل طل٪ لم ٨ًً لُضٞ٘  ،اص وهدى ؤصاء واظب الضٖىة ٖلى ؤ٦مل وظهالجهاص والاؾدكه

 -م٣اومت ؤلاؾالمُت ـي نٟٝى خغ٦ت الـٌٗمل ٞ ٞٓل   ،ل ال٣ضعهىع ؤو حعج  ـى الخـبل (ٚؿان)

 لٗمل ؤعقى  -خماؽ 
 
 ظضًضا

 
ت ـحرج٣ي به بللوهى ًيخٓغ ؤمغا ؿُغ بضمه زاَع ى الٗلى َو

 ول٩ُىن بظ ،ي الٗهغ الخضًضـؤلاؾالم ٞ
 
 ٦ما ٖل

 
٤.. جماما م ؤهله ل٪ ال٣ضوة لهظه الٍُغ

 و٦شحر 
 
  ..مً بزىاهه وهى نامذ ا

 
مٖل ٤ ال٣ٍى وؤعقضهم بةعاصجه  ،مهم خحن ؾل٪ الٍُغ

مخه اللخا١ به ٍؼ  ..ٖو

 .٧ان مً ؤ٦شــــــغ ما ٨ًغه )ٚؿان( الىجاؾـــــت الٗال٣ت بمجخمٗىا
 
. ًخمنى ؤن ًغي مجخمٗا

 
 
 هُٟٓا

 
ت ،َاهغا ٤ الخٍغ  ؤهه بظل٪ هبضؤ ٣ِٞ ٍَغ

 
غصص صوما . لظل٪ ٧ان صاثم الخضًض .ٍو

بكحر )لــ عبما ٧ان هظا هى الضاٞ٘ ألا٦بر و  ،همـًٖ الٗمـــــالء وزُىعتهم ويغوعة الخسلـــو مى

  ٌ ي ظبالُا ـى ؤو٫ زلُت ٢ؿامُت ٞـى ٖلُه الاهًمام بلٗغ  خماص( ٧ي ًخ٣ـــــضم هدى )ٚؿان( 

ها )مجضي ـى ظاهبـذ السلُت بلويم   ،خخال٫ وال٣ًــــاء ٖلى ٞلىلهـــــممالخ٣ت ؤطهاب الا ـل
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والكهُـض )ٖماص ٣ٖل(  ،خماص( الظي ٣ًب٘ زل٠ ألاؾال٥ الكاث٨ـــت ٣ًط ي مد٩ىمُت ٖالُت

٤ُ صعبه )ٚؿــــان( بٗض ؾىىاث  ،لخىُل٤ السلُـــــــت ألاولى ألصاء ٖملها البُىلي ..الظي ؤصع٥ ٞع

خاصها ٞ  .الخحن السىاظــــغ والؿ٩ا٦حن ٣ِٞ ي طا٥ـٖو

٤   ،و٧ان ٖلى ؤبىاء ؤلاؾالم صٞ٘ مهغ الجىت مً بضاًت الٍُغ
ه
٤ صم )ٚؿان( خُض ؤ ٍع

ت لُٗلً هظا الضم الُاهغ الؼ٧ي بضاًت الهٗىص ال٣ؿامي الكامش ـٞ ي ؤو٫ مداولت جُهحًر

ال٣ٗاثـــــضي الخ٣ُ٣ــــي لِـ ٖبر ها ض  ٗ  ٖلى ؤعى الغباٍ لخإزـــظ ال٣ًُـــــت الٟلؿُُيُــــت به 

 ..٧ان قهُضها ؤخض عواٞضه ،قٗاعاث بل ٖبر قال٫ صم هىعاوي لم ًخى٠٢

ما ونلها زبر اؾدكهاص ـوهي جً٘ ًضها ٖلى وظهها ل ،اهخهبذ ؤم ٚؿان وا٢ٟت

 )ٚؿان( وهي جغصص ٦ىذ ؤهخٓغه لخىاو٫ َٗام ؤلا 
 
ا  لً حٗىص زاهُت ًا . هل خ٣  .ُٞاع ؾٍى

 
ا

 ْو؟! ولضي
 
 ل

ه
  ذ ه٨ظا ج

 ،وؤزظث جغصص خؿبىا للا ووٗم الى٦ُل ،ها عقضهاـص ختى ٖاص بلُغص 

ًه  ،مسًب بضماثهـُٞما و٠٢ الىالض ؤمام ولضه ال   وهى 
٘ "بها هلل وبها بلُه غص  ص بك٩ل ؾَغ

 ."عاظٗىن 

واهُل٣ذ مؿُـــغة خاقـــــضة وهــــي جدمــــل ظشمان عمــــؼ الُٗاء ال٣ؿامي ألاو٫ )ٚؿان( 

 ..الترابه  الُاهـــــغ   الجؿــــض   ىاعي لُ

٧الىجم   ي م٣برة ظبالُا ًيخهب ٢بر الكهُض ٚؿان مهباح ٖبض الخمُض ؤبى هضيـٞو

ت.. و٧اهذ ـالالم٘ حهضي الخُاعي بل ٤ الصخُذ هدى آلازغة.. هدى الٟساع والخٍغ ى الٍُغ

غة التالضماء ا  م٘ الٗمالء  يلٍٛؼ
 
 ٦بحرا

 
 للجىت والخىع الٗحن جً٘ خاظؼا

 
صٞٗها ٚؿان زمىا

هم.. و٧اهذ طاث الضماء ـوزانت ؤولئ٪ الظًً لم ًخىعٖىا ًٖ ٢خل ؤبىاء قٗب ،والسىهت

 ؤ٦بر للسلُت ال٣ؿامُت لالهُال٢ت ٞ
 
ي خغب الخُهحر مً صوـ الٗمالء وعظـ ـصاٞٗا

 ..ؤؾُاصهم اليهىص

موطاث الضماء ٧اهذ ؤ٦بر  ض مً الالتزام ؤلاؾالمي ال٣ٍى  ،صاٞ٘ لٗاثلت ٚؿان هدى مٍؼ

٤ـهم وؤزُـوهم ٌٛكاهم ٠َُ ابى ػالىا ًظ٦غون ج٣ىاه ونالجه  وما ،هم ًخ٣ضم الٍُغ

٣ُضجه حرجه ٖلى صًىه ٖو  ػالىا ًظ٦غون خ   وما ،ونُامه ٚو
 
الالتزام ٖلى ه الضاثم لهم ش
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ىم ال٣ُامت  ًغصصون  ..وعبُهم باآلزغة ٍو
 
ىعا  ،ب لُدؼن ـــــــــــال٣ل ن  بو  ،٘ــــــــــــالٗحن لخضم ن  ب ..ٞو

 ..مدؼهىن ـا ٖلى ٞغا٢٪ ًا )ٚؿان( له  بو 

 ،و٢ض وٗذ خماؽ ٖلى الجضعان قهُض ٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٚؿان ؤبى هضي

 الاؾم ألا٦ثر قهغة  ..و٧ان هظا ؤو٫ بغوػ ظماهحري الؾم ٦خاثب ال٣ؿام
 
ي يمحر ـٞ ووظىصا

 .ي الٗهغ الخضًضـالٟلؿُُني ٞالكٗب 
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 ج

 

 الؿّٗس حػـَ حمىـس حمىـس محــٕزٚ )أبٕ أمحــس(

ؤعى الى٣ب  ٥  الكمـ الخاع٢ت جضه 

وجلٟذ بدغاعتها وظىه الكبان  ،الشاثغ

 ى  الٟلؿُُيُحن الظًً ؤب  
 

 ، الخدضيا بال

وصاؾىا ب٩ل ٢ىة ٖلى مٟغصاث الخىاػن 

ألاؾال٥  مبرع..ـالاؾتراجُجي والسًٕى ال

 
ه
 الكاث٨ت جل

 
وجدانغ ٧ل ش يء  ،م٩انـال ٠

. وها هي ؤبغاط الخغاؾت الٗالُت .ختى الهىاء

.. وعٚم طل٪ ٧ان )خؿً .جغ٢ب ٧ل مخدغ٥

به يمً الٗكغاث  ط  خمىصة( الكاب الظي ػه 

ي خملت اٖخ٣االث َالذ ظمٕى الٗاملحن ـٞ

م٣اومت ـي م٣اومت الاخخال٫ يمً خغ٦ت الـٞ

ًبدض  ،م1989ي الٗام ـٞؤلاؾالمُت )خماؽ( 

ً ال ي الى٣ب ـٞ ،(٦دؿُٗىث)٦ما مٗخ٣ل  ،مدانغـال ،ى بالٛغبتـمسجـًٖ سٛغة هدى الَى

  ،باألؾال٥ الكاث٨ت
 
 ل ..ل٨ً الخىحن ٧ان ٦بحرا

 
ي ـمىانلت صعب الجهاص ٞـوالكى١ ؤ٦ُضا

ي طهً )ؤبي ؤخمض( ًم٨ً ؤن جُب٤ يمً ـوها هي ؤ٩ٞاع ظضًضة جتراوص ٞ ،ؾبُل للا

 ..مباع٦تـٞٗالُاث الاهخٟايت ال

 جغاه ٌؿعى .لم ٨ًـــــً )خؿـــــً( مً ؤولئ٪ الظًــــً ًسًٗـــــىن للىا٢٘ وؤخضازـه
 
. بل صوما

 ..مجــــــض بُضًــــــهـى نىاٖت الخُــــاة وبىـــــاء الـبل
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 .مجاوع ــ لؼمُله الهم  
ه
  . هل ج

 
 وهل ،هٓغ بلُه بضهكت ،؟!!ي ٢ًاء مد٩ىمُخ٪ـغ ٨ٟٞ

٤ُ ال. الهغب.وٗم :؟! ؤظاب خؿًلضً٪ خل آزغ ؟! ؤخ٩امىا ماطاـول :مدىتـ!! اؾخٛغب ٞع

ض ؤن جلخ٤ ب٪ ٢ًُت ظضًضة؟ ،ٞد٨م٪ زالر ؾىىاث ،بؿُُت  !هل جٍغ

ٞب٣ي ًبدض ًٖ سٛغة  ،ه زًٕى لالخخال٫لم ٨ًً )ؤبى ؤخمض( ٣ًخى٘ بما ٌٗخ٣ض ؤه  

مترامُت ـي هظه الصخغاء الـٞ ـئ. وألاهم مً طل٪ ؤًً ًلخج.مس٠ُـي ظضاع الى٣ب الـٞ

 
ه
غاٝ بطا ٢   ألَا

 .؟!ع له السغوط مً ؤؾىاع هظا ال٣ُض اللٗحنض 

 
 

٤ السُغوب٣ي نض٤ً خؿً ٣ًىٗه ؤال ٣ط ي مد٩ىمُخه ٞ ، ٨ًٟغ بهظا الٍُغ ي ـٍو

السجً ختى ٌٗىص ألبىاثه ألاعبٗت الظًً ًيخٓغون ٖىصجه ٖلى ؤخغ مً الجمغ، ٧ي ٨ًمل 

غبُبهم مؿحرة الخُاة ٌٗلمه با٫ )خؿً( هظا . لم ٨ًً ًسُغ ب.هم ٖلى الٗلم والجهاصـم ٍو

 ـ٧ان ًخجه ب٩لُخه بل ،الخ٨ٟحر بك٩ل ؤؾاؽ
 
. ٣ٞض ٧ان )خؿً( .ى ش يء آزغ مسخل٠ ٧لُا

ٞ 
 
 ـهجما

 
ما  .ي هظه الصخغاء ال٣اخلت، وظضه بزىاهه خُض ؤعاصوا ٦ٍغ

 
 .. مُٗاء  .. زضوما

 جغاه ٌٛضو 
 
مً ٣ًضم الُٗام ؤو٫  ..ى بزىاههـبلي بٖضاص الُٗام وج٣ضًمه ـٞ مؿهما

غ  ،مجاهضًًـمئاث مً الـال ًإوي مى٢٘ الظي ـ. ٌكٝغ ٖلى هٓاٞت الوآزغ مً ًدىاوله. ًٞى

ٌه  ،بظل٪ الجى الهخي الُُب مدايغاث الش٣اُٞت ـمىاؾب إلل٣اء الـم٩ان الـال ض  ٗ  زم جغاه 

ُت انلت صعب مجاهضون مً ٖلىم الضًً ما ٌؿاٖضهم ٖلى مى ـ٧ي ًتزوص ال ؛والكٖغ

 .م٣اومت والجهاصـال

 ؤمى  
 
 جغاه خاعؾا

 
 ُ  ولُال

 
 ؤمُىا

 
ي مىاظهت ؤمىُت ـمغخلت ألاولى ٞـو٧اهذ جل٪ ألاًام ال ،ا

خُض ًداو٫ ؤطهابه  ،)الكابا٥( الههُىويمسابغاث ـمجاهضًً وظهاػ الـوؽ بحن الغه ي  

و٧ان ٖلى )خؿً( ؤخض ؤبغػ ؤًٖاء الجهاػ ألامني لخغ٦ت  ،مجاهضًًـازترا١ نٟٝى ال

ًه ـال ٌؿد٣ُٔ  ،و٧ان )خؿً( لها ،الههُىويىاظه زُِ الكابا٥ م٣اومت ؤلاؾالمُت ؤن 

 ًدٟٔ ألامً بغنض الخغ٧اث ال
 
والتي ج٨كـــ٠ ًٖ ؤطهاب  ،مكبىهتـَىا٫ اللُل ؤخُاها

 .ل ؤزباعهـــــممجاهضًً لى٣ـي نٟٝى الـالاخخال٫ الظًً ػعٖهم الاخخال٫ ٞ
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  ٞبٗــــض ؤن جم   ،ولم ٨ًً طل٪ ٧اُٞا

ه
٣ت جدغ   ،ؤ٦ثر مً خالت يبــــــِ ٥ خؿً بٍُغ

 
 
 وبضؤ بةظغاء جد٣ُ٣اث مه  ،ظاصة ظضا

 
ٟت ٦كٟذ زباًا مٗلىماث زُحرة خى٫ الضوع ٨ش

اص  ..السُحر الظي جاصًه ألاطهـاب ٞـــــي زضمـــــت ألاؾــُـ

اجهم٪ )خؿً(  ،يبُهم مً ؤولئ٪ الظًً جم   ي   لم ٨ًً ٢ض نضع ٢غاع بخهُٟت ؤ

ٌ   ،مهمت الٗؿحرةـبهظه ال   ًه  ض  ٗه ولم 
 
وها هى ًاصي  ،طل٪ ٧ي ًجاهض ص  ٞهى ًى   ،ي السغوطـغ ٨ٟٞ

 
 
 ُٖٓما

 
 ظهاصًا

 
 .ؤن ٨ًمل هظا الضوع  و٦م ٧ان ًىص   ،صوعا

 
غا هظا  ... ول٨ً طل٪ لم ٨ًً مخٞى

 ي مىاظهت مسُِ ٧امل ـ. ٞ.الجهض الساع١ 
 
ث ال٨شحر مً ظهضها ومالها ض  ٖ  مً صولت ؤ

 .للجاهب ألامني

 ٖلى هُا١ واؾ٘ بإهه )ؤؾض الى٣ب(
 
بك٩ل ٦بحر  ؤؾهمخُض  ،ختى ٚضا خؿً مٗغوٞا

الٟغنت   (ؤبى ؤخمض)وعٚم طل٪ لم ًتر٥  ،مجا٫ ألامنيـي الـمباقغة ٞـمىاظهت ألاولى والـي الـٞ

 ،٩ٞان صاثم الاجها٫ باهلل جباع٥ وحٗالى ،السجًي ـي زلىجه التي ؤعاصها للا له ٞـالظهبُت ٞ

لت مبخ  ؤن  ـججضه ٠٣ً الؿاٖاث الٍُى
 
 بحن ًضي للا جباع٥ وحٗالى صاُٖا

 
ًدٟٔ ٖلُه  هال

ل ،صًىه ٨خب له ألاظغ الجٍؼ  ..ما٫ـي الىلض وألاهل والـوؤن ٩ًىن وٗم السلُٟت ٞ ،ٍو

ى آًاث ـ٧ي ًلجإ بل٣ًخىو الى٢ذ  ،ولم ٨ًً ًى٣ُ٘ ًٖ ٦خاب للا جباع٥ وحٗالى

ماث ًتزوص بها ل ٤ والخطخُاث الٛالُت الالػمت للؿال٨حن صعب ـ٦ٍغ مىاظهت جبٗاث الٍُغ

 .الخدضي

 
 
ٗا   ،ًاصي صوعه ٖلى ؤ٦مل وظه (ؤؾض الى٣ب)و ،٧اهذ ألاًام جمط ي ؾَغ

 
٩ٞان خ٣ا

٘ه . ؤخب  .ي ٧ل م٩ان ججضهـٞ ،هجم الى٣ب الخمؿاوي  ا ًمل٪ مً ٢ضعة م  ـل   ؛بزىاهه ه ظمُ

 ؾ  ا ًمل٪ مً ٢لب ٦بحر و  م  ـول   ،ٖالُت ٖلى مؿاٖضة بزىاهه
 
. ال ججضه ٢ض خمل .ٗهم ظمُٗا

 
 
٩ٞان هظا ال٣لب ال  ،. ؾامذ الجمُ٘ صون اؾخصىاء.ؤو ٢اَ٘ ؤخضهم ..ٖلى بزىاهه مى٢ٟا

 لؤلخ٣اص والًٛاثً
 
 ..ي ؾبُلهـل٣ض امخؤل بدب للا وخب الجهاص ٞ ،ججض ُٞه م٩اها
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ت   ٍ  و  ج٣ترب عه وها هي ؤًام الخٍغ
 
.. ضا

 
ضا  ٍ و  . .ى هىا٥ـوبضؤ زاَغ )ؤبى ؤخمض( ًغخل بلعه

ىام زانت وؤه   ،خُض ٣ًًُ ؤهله ًيخٓغوهه بٟاٙع الهبر ،ى )ظبالُا البلض(ـبل ه ٢ط ى ألٖا

اعة واخضة مً ؤهله  صون ٍػ
 
٠ُ٦ ؤخىالهم؟  ؤبىاثهى ـو٦م عخل زاَغه هظه ألاًام بل ،ظمُٗا

ى والضه الخاط ـوعخل بسُاله بل ،ًٖ الُى١  وقب   ،ض ٢ض ٦بربالخإ٦ُ ،؟وما هي ؤزباع ؤخمض

٦م هصخه ؤن ٨ًمل جدهُله  ،ما ٧ان الىاصر ألامحن لىلضه الخبِب )خؿً(ـالظي َال

ضاصًت ول٨ً  ،ع ؤن ًخٗلم مهىت )الُىباع(و٢غ   ،الٗلمي بٗض ؤن خهل ٖلى قهاصة ؤلٖا

 ـي ٢ضعاجه الـ)خؿً( ٧ان ًغي ٞ
 
ْغوٝ ؤهله الا٢خهاصًت لم  زانت وؤن   ،مهىُت ؤ٦ثر بغوػا

ض مً ؤلا ـج٨ً جدخمل ال م اؾخٗضاص والضه ال٩امل.هٟا١مٍؼ وعٚم طل٪ ٣ٞض ؤجـ٣ًـ  ،. ٚع

 بإماهخه ومهاعجه ،مهىخه الجضًضة
 
 مكهىعا

 
ضا عظال ٣ٞهضه ال٨شحرون ٧ي ًبني لهم  ،ٚو

 .بُىتهم

 
 
 هاج

 
  :ه)خؿً( هٟؿ   ٠

 
 ،ي ٣ٖض ظضًضـٞ بضؤثه و  ،ها هى ٖمغي ٢ض ججاوػ الشالزحن ٖاما

ٖلى الضهُا  ؤَل  خؿً و٧ان  ،ٖلى الضهُا ًُل   وازىان وحؿٗىن ٞها هى الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت 

 
 
 عوٍضا

 
ت جضهى عوٍضا  .في الٗام ؤل٠ وحؿٗماثت وواخض وؾخحن.. وها هي بكاثغ الخٍغ

ظ٦غ خؿً ٦م هصخه والضه ؤن حهـــــضؤ  ،وهى ًىاظه ٢ـــــىاث الاخخال٫ ب٩ل ٖى٠ و٢ىة ،ٍو

ًه    والىالض 
 به   :ر ولضهدـــض 

 
ٌ   ،ــ٪ لم حٗـــــض نٛحرا  ها هم ؤبىائ٥ 

 
عوح  ول٨ـًـ ،ون ٞــي الُــغ٢اثــــضه ٛ

ًه  ،وال ًى٢ٟهــــــا بال الالخهــــا١ باألعى ..خُاجه (ؤخمض يؤب)الجهاص جمؤل ٖلى    وهى 
 ص ٖلى والضهغص 

 " ٢ىله حٗالى:
ه
  ن  ب   ــــل  ٢

 
 آب   ان  ٧

ه
 ائ
ه
 و   ـــــم  ٦

 
 ى  ب  ؤ

ه
 ائ
ه
 ب  و   ـــــم  ٦

 
 ى  ز

ه
 اه

ه
 و   ـــم  ٨

 
 اظه و  ػ  ؤ

ه
 حر  ك  ٖ  و    م  ٨

ه
 ج

ه
 و   م  ٨

 
 ا٫  ى  م  ؤ

 
 
 ا٢
 
 ر  ت

 
 اع  ج  ج  ا و  ىه  مه خه ٞ

 
 ج

 
 ة

 
 س

 
 ــــى  ك

  ن 
 
  ًه ا٦  ؿ  م  و  ا ه  اص  ؿ  ٦

 
 ه  ج  ى  ي  غ  ج

 
 ب   ب  خ  ا ؤ

 
 ُ  ل

ه
  للا   ً  م   م  ٨

  ه  ىل  ؾه ع  و 
 ظ  و 

 اص  ه 

  ،ه  ُل  ب  ي ؾ  ـٞ  
 
ٞ 
 
ً  ت  ــىا خ  هه ب  ر  ت  ى 

 
 ب   للاه  ي  ح  إ

 
  للاه ، و  ه  غ  م  إ

 
 ض  ه   ح  ال

 
 ي ال
 
  م  ى  ٣

 
 ال
 
ً  ٣  اؾ  ٟ  ."ُـ

  ،ه هظا الاهضٞـــإمىًغوي له والضه ؤهه ٧ان ًخى٢ـــ٘ 
 
٣ٞض ٧ان ٞــــي َٟىلخه شجاٖا

غيه  ٖلى صًىه ٖو
 
 ًٖ الجِل  ،ُٚىعا

 
دضزه والضه ؤهه ٧ان ٌؿإ٫ صوما و٢ىاجه  الههُىويٍو

ٌه ـ  ول؟ هاالء ً  ٌؿإ٫ م   ،مغ٦ؼ ظِل ظبالُاي ـخحن ًمغون بهم ٞ  ٗاملىن الكباب  ماطا 

ًغبىجهم ،؟ه٨ظا ٗىن ؤًضحهم ٍو ٞغ سبره والضه ؤن   ،ًى٢ٟىجهم ٖلى الجضعان ٍو هاالء هم  ٍو
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 ،و٢امذ بترخُلىا ؤهلىا مً مضن ٞلؿُحن ،ُاي ظبالـ٢ىاث الاخخال٫ التي صاهمذ ؤعيىا ٞ

ي ـ٢ىاتهم جالخ٤ ؤبىاء قٗبىا ٞ وما ػالذ .مجاوع لىاـي مسُم ظبالُا الـوها هم ٌؿ٨ىىن ٞ

  ،هظه البُىث ال٣غمُضًت
ه
  ج

 
ٖلى هظا الكٗىع بالٓلم  (ؤبى ؤخمض)وكإ  ،ل بهم ٦ما جغي ى٩

 ـوالٛبن ويغوعة مىاظهت ال
 
 مٗاهاة الُىمُت بس
 
 ـمٗاهاة ل ٤  ل

 
 مً ز
 
 ىا هظا الٓلم..٣ه ل

خه ض مً  ،ومىظ الُىم ألاو٫ الظي مل٪ ُٞه )ؤؾض الى٣ب( خٍغ اهُل٤ هدى مٍؼ

اث .الكمىر لُاصي صوعه الجهاصي الُلُعي  بهٟٝى مجمٖى
 
. خُض الخد٤ ٞىعا

 مً ؤظل مىاظهت ؤًٞل لٗمالء الاخخال٫..
 
 )الها٣ٖت ؤلاؾالمُت( التي جم حك٨ُلها خضًشا

 ع 
 
ضا  جدىلذ هظه الوعٍو

 
اث بلـوٍضا  ،الٗؿ٨غي )٦خاثب ال٣ؿام( الجىاحى ـمجمٖى

  ًه  وي٘ )ؤبى ؤخمض( زاللها ههب ُٖيُه ؤن  
  ،غ ألاعى مً ؤصعان الٗمالءُه 

 
ٞاهُل٤ مؿخمضا

ول٨ً  ،ي الخد٤ُ٣ م٘ الٗمالءـواؾخمغ ٞ ،صوعه الظي اهُل٤ به ٖلى ؤعى الى٣ب الشاثغ

ـــــت مً ؤلا هظا الضوع جهاٖض آلان لُىٟـــــظ ) ٖضاماث بدــــ٤ ؤولئ٪ الظًً ؤبى ؤخمض( مجمٖى

ى عنض جدغ٧اث ـباإلياٞت بل ..زبذ بد٣هم اعج٩اب ؤٖما٫ زُُــــغة بد٤ الكٗـــب الٟلؿُُني

ت ال٣ؿامُت ي ظلب ـمخمحز ٞـوالضوع ال ،٢ىاث الاخخال٫ مً ؤظل جىُٟظ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ىه ظا٫ ال٣ؿام ٌؿخٗضون لسىى ملخمت ع و  م..1992لٗام ي )صٌؿمبر( ـٞو ،الؿالح وجسٍؼ

ماظضة لخغ٦ت ـي ط٦غي الاهُال٢ت الـهم ٞـ" خُض ٌصخظون َا٢خ"خغب ألاًام الؿبٗت

 .م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـال

والتي لم ججض  ،ى مجز٫ )ؤؾض الى٣ب(ـي طل٪ الى٢ذ خًغث ٢ىاث الاخخال٫ بلـٞ

(خؿى)
 
)ؤبى ا ٧ان م  ـول ،ي الُىم الشاويـع ٞٞتر٦ذ له وع٢ت جُلب مىه الخًى  ،ي بِخهـٞ ا

٤ التي ازخاعهاـاهُل٤ بل ،ي هظا الل٣اءـالسُىعة ال٩امىت ٌٞٗلم ؤخمض(   ،ى خُض الٍُغ

وبؿُم  ،زانت وهى ًضع٥ ؤن ٢ىاث الاخخال٫ ٢ض اٖخ٣لذ بزىاهه )مدمض ؤبى ُٖاًا

مُاعصًً ـجاهضًً الـمـؤؾض الى٣ب( الالخدا١ بغ٦ب ال٩ٞان زُاع ) ،مٛحر(ـوزالض ال ،ال٨غص

دت ،ل٣ىاث الاخخال٫  مباقغة واضخت نٍغ
 
ضا ًسىى خغبا  ..ٚو
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مىا٤َ  ظمُ٘ي ـ. ٞ.مىاظهت الخدــضي الٗلني للٗمالءـو٧ان ؤزُغ ما ٞـي هظه ال

و٢ىاث الاخخــــال٫ جهاٖض خملت  ،ي جل٪ ألازىــــاء ًبلٜ الظعوةـالخدضي ال٣ؿامي ٞ ،ال٣ُإ

و)الى٣ُب خؿً( م٘  ،مجاهضًًـو٢ه٠ بُىث و٢خل ال ،بٗاص ظماعيبالغص باٖخ٣االث و 

ي ظضاع ـًبدشىن ًٖ سٛغة ٞ ،مصخـىن ـي هــظا الجى الـبزىاهه ًهٗضون هجماتهـم ٞ

 .م٨شٟتـالاخخُاَاث ألامىُت ال

ٞلم ًسً٘ للخهاع  ،همت الىبُلتم  ـوعٚم طل٪ لم ٨ًً )ؤبى ؤخمض( لُتر٥ ال

ًبدض ًٖ نُض ٌكٟي للا به ُٚٔ  ..ٞاهُل٤ ًدمل ؾالخه ،ي ٧ل م٩انـمٟغوى ٞـال

 ٞ ،هم ال٣غحمامىحن الظًً مؿ  ـال
 
 ـُٞهِب خؿً وبزىاهه مً ظىىص الاخخال٫ م٣خال

ه
  ي ٧

 ل 

والضه الظي  ىوخؿً ًل٣ ،مجاهضًًـ. ول٨ً السىا١ ٤ًًُ خى٫ ال.مى٢٘ ًىاظهىجهم ُٞه

  ..ًا بني :ًغصص ٖلُه بةلخاح  
ه
٤ للسغوط ؤو ٢ بدؿلُم هٟؿ٪ بطا ٧ان خ٨م٪  م  ابدض ًٖ ٍَغ

 
 
غصص )ؤبى ؤخمض( بش٣ت ،٢هحرا   ..ًا ؤبي :ٍو

 
ض بال  ال ؤٍع

 
 واخضا

 
بوي ؤؾحر  ،ًا ؤبي ..الكهاصة .. قِئا

٤ للا ٖؼ وظلـٞ  ..ٞال جدؼن  ،للا ٖلى ههغها ل٣ضًغ وبن   ،ي ٍَغ

و٢ُاصة )٦خاثب ال٣ؿام( جغي ال٤ًُ والًى٪ ٌؿُُغ  ،ول٨ً ؤلالخاح لم ًخى٠٢

تـى ألاعاض ي الـعث ؤن جسغط صٞٗت بل٣ٞغ   ،مُاعصًًـغ٦ت الٖلى خ  .مهٍغ

ي مضًىت ٚؼة مً ـمجاهضًً ٣ًىصهم الكُش/ خؿحن ؤبى اللبن ٞـًخجم٘ ٖضص مً ال

والضمٕى  ،الخكض ال٣ؿامي ٌؿُُغ ٖلُه وظىم ،ؤظل الاهُال١ هدى البىابت الجىىبُت

  مه 
 ،نمذ ال٣بىع ٌُٛي ٖلى الل٣اء الؿاب٤ للغخلت التي ٦غهها الجمُ٘ ،مأقيـي الـغة ٞخذج 

. ظؼاع الٗمالء الظي ما ٖٝغ ٢لبه الغخمت ٖلى ؤولئ٪ الظًً باٖىا .و٧ان ؤؾض الى٣ب

ً، ها هى ٠٣ً مىُٟغ ال٣لب ه ٖلى السغوط ،الضًً والَى   بن   ،الضم٘ ال ًُاٖو
 
ه مً ٖ  ؼ  ه

 
 
 ..بجها مٛامغة زُحرة ،؟!دُا زاعط هظه الخضوص٠ُ٦ ً ،ضٕ  للغوح مً الجؿؼ  هظه ألاعى ه

اًت الـًتر٦هم ٞ ..ًجب ؤن ًىُل٤ لُىصٕ ؤهله ؤبىائه ًىٓغون  ..مىلى ٖؼ وظلـي ٖع

  ًه  ،الضمٕى التي جىدضع ٖلى وظىدُه بٛؼاعة غ  ال ًضع٧ىن ؾ   ،بلُه
 بدغاعة ٣ب 

 
لهم ظمُٗا

  مه ـال
ىٓغ بلُ ،ٕىص   ـٍو

 
ى الجهاص ـبىظىصه ألهه ٚاصعهم بلهم بك٣ٟت ٖلى ؤَٟا٫ ٖاقىا ؤًخاما
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 مه ـي الـو٢ط ى مٗٓم و٢خه ٞ ،ي ؾبُل للاـٞ
 
  ،لٗخ٣

ه
  م  ز

 
مىٟى وال ـى الـوها هى ًخجه بل ،مُاعصا

  ،مهحر الظي ًيخٓغه وبزىاههـًضع٥ ما هى ال
 
ًيخٓغ  ،ها هى ًغخل وولضه الؿاصؽ ظىِىا

 مغة واخــضة.ـي ال٣ضوم للخُاة صون ؤن ًغي ؤباه ولى لـصوعه ٞ

، ؤٌٛاصع ألاهل  
 
 و٦مضا

 
والىلض وألاعى صٞٗت  ًغخل )ؤبى ؤخمض( و٢لبه ًخمؼ١ خؼها

  م٣اومت؟ وماطا ؾِب٣ى لىا بن  ـالجهاص وال !! ؤًتر٥ ؤعى  ؟واخضة
 
ىا البىض٢ُت  !ؤًضًىا؟ ً  م   هٖؼ

 خ   ؛وعٚــــم طل٪ ًغخل م٘ ظمٕى الغاخلحن
  
ًغخل وطاجه  ،مك٩لت الٗمل ال٣ؿامي بإؾغهـ لال

ذ الباؾلت ٢لٗت الجىىب ٣ًب٘ ـٞو ،جظوب ب٩ل طعة جغاب مً ؤعى ٞلؿُحن الُهىع  ي ٞع

 ..)الى٣ُب خؿً( وبزىاهه مً ؤظل بٖضاص الترجِباث ألازحرة للهجغة

 باججاه م.. 1993لٗام  ٞجغ الشامً مً ماًى
 
 عوٍضا

 
ًبٙز والسُىاث جخ٣ضم عوٍضا

  ٗ  مه ـالى٤ٟ ال
ماص( جخ٣ضم  ؤ٢ضام )خؿحن ،للسغوط ض  وبؿام وخؿً وؤهىع وزالض ٖو

٣ٞض جغ٧ىا ؾالخهم ٧ي  ،ًضاٞٗىن به ًٖ ؤهٟؿهم ءوما في ؤًضحهم ش ي ،مى٢٘ـحؿخ٨ك٠ ال

  ،ي ؤعى الغباٍـمجاهضون ٞـٌؿخٗحن به بزىاجهم ال
 
 وما حؿل

 
 باإلًمان والخى٧ل ٖلى خىا بال

. .اجئ الغهِ الُاهغًٟ الههُىويول٨ً ال٣ه٠  ..للا وبٌٗ ألاؾلخت البًُاء السُٟٟت

ش جىُل٤ بد٣ض   ي ألاعى ـ. حٛغؾها ٞ.. حكُغها.الُاهغة جمؼ٢ها مهدى ألاظؿا الهىاٍع

 ..هاوي مً ٧ل م٩انـوالغنام ًخ ..مباع٦تـال

 
 
ًه  ،ها ؤؾض الى٣ب٢ظًٟت ناعوزُت اؾخ٣ل   وهىي ٖلى ألاعى 

. .ي وصإ ؤزحرـلها ٣ٞب 

ىُل٤ بل  ى الؿماء ًبني ؾه ـٍو
 
 للمجضل

 
 للجهاص ،ما

 
 للسلىص وصعبا

 
٣ا ٍغ مخٗب مً ـال مالجؿ ،َو

شاء الؿٟغ  ذ ب٣ظًٟت حكُغه ،ولُالُه الخال٨ت ٖو دتر١ الجؿ ..ٌؿتًر ي طاث للا ٧ي ـٞ مٍو

 
ه
 ؤبٌُؤصعان الخُاة الى٨ضة ل  ٌٛؿل ٧

 
ل٣ى للا هانٗا ًه٠ُ م٘ السالضًً ًضزلىن  ،.. ٍو

بٗض ؤن اعجىث  ،همـوؤخبابهم ٌكٟٗىن ُٞى ؤهلهم ـٌكحرون بل ،ظىت عبهم بؿالم بةطن للا

ؿلذ الضماءه  ،ألاعى وؾ٨ىذ باخخًاجها هظه ألاظؿاص الُاهغة ً ما ٖل٤ باألعى م   ٚو

 وامخؤل وظه هظه ألاعى بده  ،وا السُاهتؤنغ   ٢ىم   ؤوؾار  
 
مؼ٧ى ـت ٢كِبت مً الخىاء الل
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ؤلاًمان قٗاعها و ..و٧اهذ الخطخُت ٖلمها ألاوخض ،باألعواح الُُبت التي ؤبذ الى٩ىم

 ..ألاه٣ـى

 
 

ًـعخُل زلت الٟغؾان ال ـيمكاع٦ت ٞـ الوها هي الؿماء جإبى بال جددكض  ،مهاظٍغ

هاـالُٛىم وجخ٣اَغ ال . حٛؿل ألاعى وجدِ السُاًا ًٖ ال٣لىب التي .مُاه جظٝع صمٖى

  الٟغا١ؤوظٗها 
 
ل ي مهب ـختى ٚضا مهحرها ٞ ..وؤُٖاها جٟغ١ ؤلازىان ،ٟها الاهخٓاعٚو

اح ي ػمً ـلىال الخٟاٝ هظه الشلت الُاهغة مً عظا٫ ال٣غآن وامدكا٢هم الؿالح ٞ ..الٍغ

ماامغة ـؤنبدذ ٢ًُت الكٗب الٟلؿُُني ضخُت ؤ٦ُضة لبرامج ال ..الٛغبت آلاؾً

ضه مً والثه  مخىاجغةـال مً ٢ىي ال حٟٛل ًٖ اؾخالب ألاعى وخهاع ؤلاوؿان وججٍغ

 ..ىاجهواهتزاٖه مً طاجه عهُىت ألهىاثه وقه

 ..ى خُض م٣برة الكهضاءـوعخل هىا٥ بل ،)ؤؾض الى٣ب( ال٣ظًٟت الهاعوزُت اؾخ٣ل  

هاع المً ى ظىاع زلــــت ـبل . و٢بل ؤن جدخًً .م٣اومت ألاٞظاطـمجاهضًــــً مً عظا٫ الـألَا

م ل ،ى بىىع ال٣ُحن ٖلى للا بالكهــــاصةـمسجـها ؤل٣ى الجمــــ٘ هٓغة ٖلى الجؿض الـألاعى خبِب

  ُ غ بٗض ؤن يإ ق٩له بال٣ه٠ الهاعودي ٦ما يإ ً  ـــــً ال٨شحرون مٗالــــم الىظه الى  ًخب

خ وظه ٞلؿُحن ألازًغ وحٛحر ق٩له  ج وألازاصًضـها بٗض ؤن ٦ثرث ٞـزاَع  .ي وظهها الخٗاٍع

  ً  اخخًيذ ألاعى م  
 
  هه خ  ب  خ  ؤ

 
هه م  ً  ٞ ها ٞغواها بضمه ـوؤخب   ،مكخا١ـى نضعها الـبل خ 

ي ٧ل مى٢٘ ـوجغ٥ ٞ ،الظي ًىبذ صسغها الجامض وؾ٣اها بدباث الٗغ١ مً ظبِىه الىياء

لى ؤعى  ،ي الى٣ب الشاثغ ٚغؽ ؤقخا٫ الهبرـ. ٞ.ٖالمت لئلًمان والخدضي الؿاَ٘ ٖو

لى البىابت الجىىبُت ٚغؽ ؤقخا٫ الكهاصة  ،ظبالُا ؤهبذ ػعٕ الخدضي والخُهحر ٖو

 مض( ل٣ض وه والسلىص.. ووالضه ًىاصي ًا )ؤبا ؤخ
 
كذ   ،لضث خغا   ٖو

 
 ًا ولضي.. غ  خه  ومذ   ،خغا

 
ا

 خمخ٪..ي مؿخ٣غ ع ـاللهم اظمٗني به ٞ

)لُٗلم  :٣ٞالذ ،ا ػوظه الهابغة ٣ٞض جل٣ىذ صعوؽ الخدضي مً )ؤؾض الى٣ب(ؤم  

 ما في بُني ،الههاًىت ؤن خؿً لً ًمىث
 
با ؤل٠  نزمؿحهم ـوؾ٩ُىن ٖلُ ،وؾإي٘ ٢ٍغ

 (.خؿً
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 بٗض ؤقهغ 
 
ٗال ًه  ٞو ال٣ؿام(  خؿً( و٧ان )خؿً)لــ الؿاصؽ  بؿُُت ػاع الضهُا الاب

 
 
ُا  قٖغ

 
 ،مدًـؤما بزىان )ؤؾض الى٣ب( الظًً ٖاٌكىه ال ..خؿً الكهُض()لـــ الىلُض وعٍشا

 ؤو 
 
 ؤو ظباها

 
ٞما ٞخئىا ًغصصون ٖباعاث الشىاء ٖلى الٗلم الكامش الظي ما ٖهضوه متراظٗا

 ٖلى صًىه وخغ٦خه
 
اع وهم ًظ٦غون ؤؾض الى٣ب وظؼ   ،ىا بلُه جدُت الىصإٞإل٣ ،بسُال

 الٗمالء..

 ًا 
 
ً  اوصاٖا ً وابً ال٣ؿام ب  الَى

 للخدُــــت جددكــــض الجمٕى ٞ
 
لخل٣ي جدُت الغظــــا٫ للكهضاء  ؛ي خٟل الخإبحنـواؾخ٨ماال

 ل ،ألاخُاء الظًً ما هاهىا ؤو زاهىا
 
مىهج ـبل ؾُــــغوا ؤؾُـــــىعة الخدضي والجهاص اؾخمغاعا

 ..قُسهـــم ٖؼ الضًً ال٣ؿام

 
ه
ي هــــضوء بٗض ؤن ؤوصٕ ؤماهت ـو٢ام ٞ ..ي ظٗبخهـما ٞ ل  ه٨ظا ؤل٣ــــــى )ؤؾض الى٣ب( ٧

محن الٗهض وؤبغ   ،ي الضمـالضم ٞ اء وهمىطط الُٗاء.. ..ب٣ؿم البُٗــــت ٍو  ٩ٞان عمؼ الٞى
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 الؿّٗس بػــاً حمىـس ؾطٖـح الهــطز )أبٕ حمىــس(

ً ال ُ  مه ـ٧ان الغ٦ب ال٣ؿامي ؤلاًماوي ًخ٣ضم هدى البىابت الجىىبُت للَى ب بحن ٛ

 ألولئ٪ الظًً ؾغ٢ىا 
 
ألاؾال٥ الكاث٨ت والٛغبت ًٖ ؤبىاثه الظًً ٖاقىا ُٞه ٖبُضا

ُ   ،ألاعى ىاثـمضن والـوا الضه وق ًـت ٧ٞي جب٣ى مىٛغؾ ،مؿخَى  .ي ٢لب الَى

 ٌؿغي ٞـ٧اهذ هظه ال
 
اها ىاث ؾَغ ٌكٗغ به ؤولئ٪  ،م٣ضؾتـي ٢لب ألاعى الـمؿخَى

٧ي  ؛الغظا٫ الظًً امدك٣ىا الؿالح

 ًب  
ه
ي ـٞ ي مؿدكغ ـمغى الـروا الت

جٗلىا م  .ألاعى ً صمهم ؤصاة . ٍو

 هظا البتر.

 ..مى٦ب الىىعاهـــــي ًخ٣ضمـال

و٧ل لخٓـــــت جغي )بؿام ال٨غص( 

ؤخض ؤبغػ م٣اجلي ٦خاثب الكهُض 

ًٖ ًتراظـــــ٘  ،ٖؼ الضًً ال٣ؿام

 ً ى الىعاء ـبلالسغوط مً الَى

ٌ الخ٣ضم مه  ،زُىاث ٞغ  ٣ؿ  ٍو
 
 ألا

 
 مه ـال ان  م  ً  ما

 
ٛ 
 
ٗت بلل ى ؤعى ـٓت ٖلى الٗىصة الؿَغ

ً   مه  ،الَى
 ٖلى ؤن  هم 

 
مت ؾٝى ًداؾبىا للا جباع٥ وحٗالى ٖلُ ما  ٢غاع   وؤن   ،هاـالســــغوط ظٍغ

  ً  ٧ان مهــــضع ال٣غاعالسغوط زاَئ  ؤ
 
 بل ،ا

 
٣ٟل )ؤبى مدمض( عاظٗا ذ الهمىص(ـٍو  ر  ل  ًه  ،ى )ٞع

الًغوعي  ً  ه م  وؤه   ،ٌٗلم بٗىصجه ال ؤخض   هزانت ؤه   ،ي زُـــــغـه ؾ٩ُىن ٖٞلُه بزىاهه ؤه  

ــــــ٤ مٗهمؤن ًىا  .نــــــل الٍُغ
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 ٧اللُل
 
 ٧الصسغ ؾا٦ىا

 
هل  ،ًظٝع الضم٘ ٦إمىاط البدغ ،٠٣ً )ؤبى مدمض( ظامضا

 
ه
 ،ن للسغوط بةعاصجىاخب ٖلُىا ؤن وٛاصع ألاعى؟ هل هظا هى ٢ضع للا لىا؟ بل بهىا وؿحر آلا ٦

 .ولً ٌكٟ٘ لىا ؤخض ؤمام للا جباع٥ وحٗالى

هغب مً ـ)ؤبى مدمض( لُ لم ٨ًــــــــً ،ًغجج٠ السُى ..ٌؿاٖضون ؤبا مدمض ٖلى الخ٣ضم

ها ـُٞ خُض ًغي ؤن   ،ى مىا٢٘ الجهاصـًخ٣ضم بل ،بل ٧ان ًبدض ٖىه لُل جهاع ،مىثـال

  ض زُىاث مىه ٣ًب٘ ٢ضعه ٗ  ه ٖلى به م ؤه  ولى ٖل   ،الكهاصة
 

ب ًيخٓغ خُض ج٣ب٘ للا الٛال

ؾخت هٟغ مً زحرة مُاعصي ٦خاثب الكهُض ٖؼ  ،زٟاِٞل اللُل جيخٓغ الهُض الشمحن

ألاولى  ي الؿاٖاثـمىث ًيخٓغهم ٞـ. وها هى ٦محن ال.الضًً ال٣ؿام جمؿهم ٖحن الٛضع

 .م1993 لٗاملٟجغ الشامً مً ماًى 

والؿماء  ... ومالث٨ت الؿماء حؿخٗض لخدخًً ألاعواح الُُبت.الغ٦ب الىىعاوي ًخ٣ضم

 ً خُض الٗهاٞحر  ،بؿالم آمىُــــً لخٓت الهباح الهامخت ٧ي ًضزلىها ؛جٟخذ ؤبىابهاو جتًز

 
ه
ش الخ٣ض ألاؾىص مً ٧ل م٩ان حؿخ.ٛغصح . جخمؼ١ .هضٝ الغ٦ب الُاهغـ. اهُل٣ذ نىاٍع

. .ي الؿماءــجدل٤ ألاعواح ٞ ،. ال جخماًؼ ًٖ بًٗها البٌٗ.جدىازغ ،مجاهضًًـؤقالء ال

 ،مجضـًمخُي )ؤبى مدمض( نهىة ال ..ي خىانل َحر زًغـ. جؼعٖها ٞ.مالث٨تـجخل٣اها ال

غج٣ي بل لى هىا٥ خُض ـٍو ُ  ى الٟــــغصوؽ ألٖا    ن ى الىب
 ؛والهالخىن  والكهضاء ن ٣ًى والهض 

ٓم وقهاصجه الٗلُا ى ل٣اء للا جباع٥ وحٗالى ـي قى١ بلـام ٦ٞم ٧ان بؿ   ،لُىا٫ خلمه ألٖا

  ،الضًً ال٣ؿـــــامها بغ٦ب ٦خاثب الكهُـــض ٖؼ ـمىظ اللخٓت ألاولى التي الخد٤ ُٞ
 
 :هؤزبر ٢ُاصج

 
 

  له ظه الغ   م  ٗ  و   :٣الىاٞ ..مىث(ـ. )ال. ٖلى ش يء واخضال ؤباٌ٘ بال
 
 ؤ
 
  ً  م   ذ  ه

 
 د  ب  ه

ه
 .هى  ٖ   ض

ٌه    لم ٨ًً 
 
  ال ؤبُٗ

ه
 ه الظًً بلٜ ٖضصه مدمض ًٖ مكغوٖه الاؾدكهاصي ُٖال

 
 ،هم ؾخت

 .وهى آلان ٖلى ؤبىاب ٣ٖضه الشالض ..ه الؼمنيوال ٖمغه 

ل ي الشامً ٖكغ مً ببٍغـي ظبالُا ٞـي مى٣ُت الجغن ٞـلض قهُضها ٞوه  ٣ٞض

٧ان والضه الخاط )مدمض ال٨غص( ٩٦ل آلاباء الٟلؿُُيُحن ًسغط مً بؼوٙ  ،م1963لٗام

  ً  هاع وال ٌٗىص ختى اللُل م  ـٞجغ الى
 
  ًه  ن  ؤظل ؤ

 
ي ـغ ل٣مت الُٗام ألبىاثه الظًً ٣ًبٗىن ٞٞى
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ى 
ه
  ع بُتهم ال٣غمُضي الظي َ

 
مىها مً و٧الت ٚىر وحكُٛل الالظئحن ًٖ السُمت التي حؿل

ت )بِذ  ،م1948الٟلؿُُيُحن بٗض الغخُل ألا٦بر ٖام  خُض هاظغث ٖاثلت قهُضها مً ٢ٍغ

ً بلـَُما( والخد٣ذ بؼخٝى ال ٨بر  ،ى )مسُم ظبالُا( الشىعةـمهاظٍغ ٧ان ألابىاء ٨ًبرون ٍو

و٧ان مً ألابىاء بؿام وبؿُم  ،ًَ ألاظضاصى و ـمٗهم الخلم الٟلؿُُني بٗىصة ألابىاء بل

 ـاللظًً الخد٣ا بغ٦ب ال
ه

٤ الٗىصة٣  م٣اومت ٧ي ٌك ل بؿُم ٣  ٖخه ا٩ٞان ؤن  ،ا بإْاٞغهم ٍَغ

 بالسجً
 
 ٢اؾُا

 
  ،وها٫ خ٨ما

ه
 ض بؿام وهى ًُاعص ؤٖضاء للا.كه  واؾد

  ٧ان ؤبى مدمض ًخمخ  
م ؤه   ،٘ بظ٧اء خاص  مغخلت ـخُض ؤههى ال ،ه لم ٨ًمل صعاؾخهٚع

ضاصًت ي ـي بٖالت آ٫ بِخه ٞـ٧ي ٌؿاٖض ٞ ؛والخد٤ بؿى١ الٗمل لُخ٣ً مهىت )ال٣هاعة( ،ؤلٖا

 .مسُم ٢اَبتـْل الٓغوٝ الساه٣ت التي ًدُاها ؤهل ال

 بالصجاٖت والجغؤة
 
ي ـو٧اهذ جل٪ الهٟاث ؤو٫ ما بغػث ٞ ،٧ان قهُضها ممحزا

 ،ي اله٠ ألاو٫ الابخضاجيـو٧ان ٞ ،مضعؾت الابخضاثُتـشسهُت )بؿام(، ٞٗىضما الخد٤ بال

ت ت  ..خُض ؤل٣ى الٟضاثُىن ٢ىبلت ٖلى مغ٦ؼ قَغ ؤخضزذ بناباث ٦شحرة وججمٗذ الكَغ

  ،بك٩ل ٦ش٠ُ
 

 ٞما ٧ان مً الُٟل الهٛحر بال
 
 ٞإمؿ٩ىه وجم   ،ؤل٣اهم بالدجاعة ن   ؤ

ت مً  ى مغ٦ؼ ـوالضجه ٢غاع خًىع ًىمي بلؼامي بل بد٤اؾخضٖاء ؤهله خُض نضع  الكَغ

 
 
ًه  ،وختى الؿاصؾت مؿاء   الؿاٖت الشامىت نباخا هم الظي ًغظم دًغوا مٗهم ولض  وؤن 

  هظا الخا٫ه  واؾخمغ   ،الدجاعة
 
 ٦شحرة ٧اهىا ٌؿخجىبىهه ٞ ،ؤعبٗحن ًىما

 
ي ٚٝغ ـوؤخُاها

مٗالم ـً الظي صٞٗه إلل٣اء الدجاعة.. ٧اهذ هظه الصسهُت بخل٪ الالخد٤ُ٣ خى٫ م  

ً   ط يالؼاهُت لم ج٨ً جـىـ٣ــ  .ذ ُٞهفي ٚحر طاث الضعب الظي اه٣

 بل
 
 ـو٦م ٧ان هظا الُٟل خبِبا

ه
  ى ٢لب ؤ
اه ٞ ،ه بك٩ل زامم  ي ٧ل ـوالتي ٧اهذ جٖغ

مب٨غة، و٧ان مً ؤبغػ مٗالم هظه الغظىلت ـزُىة مً زُىاجه، و٦م قٗغث بغظىلخه ال

 صون اه٣ُإ خ
 
٘ ببُىث للا جباع٥ وحٗالى ًاصي الهلىاث ظمُٗا تى ًٖ الالخدا١ الؿَغ

٘ نىجه مه  ،نالة الٟجغ   ٦ما ٣ًىم بٞغ
 
 الىاؽ للهــــــالةاط

 
 مىاصًا

 
 ًٖ  ،ها

 
وال ًى٣ُ٘ مُل٣ا
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ى ـو٧ان ؤظمــــل ألاو٢اث لضي )بؿــــــــام( ًىم ًىُل٤ بل ..٦خاب للا جباع٥ وحٗالى جالوة وخٟٓا

جىب البدغـي ؤٖما١ الـقاَئ البدغ ٌٛىم ٞ  .مُاه ٍو

 .. عبه ًمسغ ٖباب بدغ الخُاةي صـ)بؿام( ٞ اؾخمغ  
 
 ه٣ُا

 
ًغحك٠ عخ٤ُ ؤلاؾالم ناُٞا

الظًً  ،وعٖاًخـهم مؿلمحن(ـؤلازىان الظماٖت )ي ٦ى٠ ـٞو ،مً بُىث للا جباع٥ وحٗالى

(ـي ع٦بـط ٞوجضع   ،م1986هم في الٗام ـي ع٦بـالخد٤ )بؿام( ٞ
 
 ،هم الضٖىي ختى ٚضا )ه٣ُبا

 ما ًهل بلى هظا ال
 
ول٨ً بؿام ٧ان ٢ض  ،هى ٞــــــي مؿخىي حٗلُمي مىسٌٟ ً  مى٢٘ م  ـوهاصعا

ه ٧ان ٣ًىص ه  بختى  ،٣ضةخ  مه ـخه الوط٧اثه الخــــاص وهم   ،ججاوػ جل٪ ال٣ٗبت بمىانٟاجه السانت

 .ي مسجـــــضهـاليكاٍ الضٖىي ؤلاؾالمي ٞ

ي الخاؾ٘ مً صٌؿمبر ـماظضة ًبٙز ٞجغها ٞـوما ٧اصث الاهخٟايت الٟلؿُُيُت ال

)خُض اهخ٣ل وؤهله للؿ٨ً  ،ي مى٣ُت بِذ الهُاـختى ٧ان بؿام الغاثض ألاو٫ ٞم 1987

مسجض مىظ ـُىُل٤ هدى الل؛ ي خُاجهـٞال ج٩اص جلخٔ ص٣ُ٢ت هضوء ؤو ؾ٩ىن ٞ ،هىا٥(

ومؿاء  جغاه ًغجضي ػي  ،مسجضـى الـى ٖمله زم ٌٗىص بلـالٟجغ، ومً هىا٥ ًىُل٤ بل

 
 
ً٘ الخىاظؼ والـٖلى الجضعان قٗاعاث ال الاهخٟايت )اللشام( ًسِ ــم٣اومت ٍو  ،مخاَع

 ًى٨ب  
 
غ ألامىُت الالػمت لخىانل ال ولُال ولم ٨ًً طل٪  ،مؿحرةـٖلى ألاوعا١ ٨ًخب الخ٣اٍع

حن التي جغنض خغ٧اث ال ىًسٟ خ٣ا٫ ألاو٫ ٞ ،م٣اومحنـًٖ ألٖا ي ـي خُاة )بؿام( ٞـ٩ٞان الٖا

 ٞخُض ٢ط ى زماهُت ٖ ،م1988مىخه٠ ٖام 
 
وزغط بٗضها بخجغبت  ،ي الخد٤ُ٣ـكغ ًىما

 ـؤياٞذ بل ،ظضًضة
 
 .ى عنُض )ؤبي مدمض( عنُضا

  ً  مه ـسغط مً الوما ٧اص ؤبى مدمض 
 
 ٗخ٣

ه
ضاهم مجزله ل ختى ٧اهذ ٢ىاث الاخخال٫ ج

ى ظهاػ ألامً والضٖىة ـ٤ مٗلىماث خى٫ اهخماثه بلوحٗخ٣له مغة زاهُت، ول٨ً بٗض جد٣  

وهي م، 1988ي الٗام ـو٧ان طل٪ ٞ ،م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ(ـ)مجض( الخاب٘ لخغ٦ت ال

خم الخ٨م  ..ولم ج٨ً ٖلى هُا١ واؾ٘ ،الًغبت ألاولى التي حٗغيذ لها خغ٦ت )خماؽ( ٍو

 ـٖلى بؿام بالسجً ل
 
لى ؤعى الى٣ب الشاثغ ًىانل بؿام صوعه  ،مضة زماهُت ٖكغ قهغا ٖو

و٧ان مً ؤواثل  ،لخغ٦ت خماؽ خُض ٌٗمل يمً ظهاػ ألامً الٗام ،الجهاصي وألامني
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ًدهل  ،م٣ضؽ ًغنض الٗمالءـلُىانل صوعه ال ؛ي الى٣بـؿىا الجهاػ ألامني ٞالظًً ؤؾ  

ؾىاء ٖلى ؤعى  ..مؿخمغة م٘ ٢ىاث الاخخال٫ـمٗلىماث الالػمت للمىاظهت الـهم ٖلى الـمى

 .ي )٢ُإ ٚؼة(ـهىا٥ ٞ ،ي الساعطـ)الى٣ب( ؤو ٞ

ٗت بل ًٖ (ؤبى مدمض)ولم ٨ًً ًى٣ُ٘  ولم ًغ   ،مٗغ٦تـى ؤعى الـخىِىه للٗىصة الؿَغ

  ي الٗمل ألامني ٖلى ؤعى الى٣ب ؾىي مه ـٞ
 
مُضان الٗمل الخ٣ُ٣ي هىا٥ ٖلى  وؤن   ،ىاثؿ٨

ي ظىض الاخخال٫ ـٖاث ٞمجا٫ مٟخىح لسل٤ ٞجىاث وجهض  ـخُض ال ،ؤعى )ٚؼة هاقم(

 .مخُٛغؽـال

خ٣ا٫ جى٣ط ي ٞالخجإ  ،ها بؿام بسحر الؼاص )الخ٣ىي(ـُٞص والتي جؼو   ،وما ٧اصث ؤًام الٖا

٣ىم اللُل ،ى ٦خاب للا جباع٥ وحٗالى ًخلىهـبل ٍدؿً صخبت بزىاهه، وزغط مً و  ،ٍو

 بل
 
ٗا ٞالخد٤ ب٨خاثب الكهُض ٖؼ الضًً  ،م٣اومتـى خلبت الجهاص والـالسجً لُٗىص ؾَغ

ذ الىىاة ألاولى ٣ٞض ٧اه ،خماؽ(-م٣اومت ؤلاؾالمُت ـال٣ؿام )الجىاح الٗؿ٨غي لخغ٦ت ال

 ٞ لل٨خاثب
 
ي ـً الظًً ٢اومىا الاخخال٫ ٞم   و٧ان ٦شحر   ،ي ظبالُا الشىعةـجىُلـ٤ بُُئا

اث  ولم ٨ًً )ؤبى مدمض(  ،هم الظًً باصعوا بخإؾِـ الجهاػ ولجاجها خغ٦ت خماؽمجمٖى

مل ٣ٖل( ًسىيىن مغخلت ـبزىاهه الظًً ؤخب   ل  ظه و  لُُٛب  هم ؤمشا٫ )بكحر خماص ٖو

  ..م٣اومتـللجهاص والظضًضة 
 
حر  الضئوبمغخلت الؿعي ـي هظه الـؼ صوع )بؿام( ٞوجغ٦ لخٞى

 و٢ضًم ،مغخلتـي جل٪ الـهمت ألانٗب ٞم  ـو٢ض ٧اهذ جل٪ ال ،الؿالح
 
 ،ٞالؿالح شخُذ ظضا

 ه  خ   ن  بلظل٪ ما  ،ٖلُه الخهى٫ه  غاص  مه ـم٘ الؿالح ال وألامىا٫ ال جخ٩اٞإ بدا٫  
 
ذ ل

ـــت ٖلى ٧اع٫ ممجـال ث ظمٕى ي ؤخُان ٦شحرة ختى ؤٖض  ـٞ ٚىؾـــخاٝ ٢ضًـــــم ال ًُلــــــ٤ الىـــاع ٖى

 بهظا الٟخذ الجضًضـال
 
 خ٣ُ٣ُا

 
مخىانل ـٖضا ًٖ صوع )بؿام( ال٨بحر وال ..مجاهضًً اخخٟاال

غ خى٫ الٗمالء وخغ٧اتهم ٞـٞ  ـي ٦خابت الخ٣اٍع
 
ت  ي ٖملُت عنض قامل َالذ بزغ طل٪ مجمٖى

 ٢اؾُت يض الكٗب الٟلؿُُنيً باٖىا يمام  م  
 
ث وامخض   ..ثغهم للكُُان واعج٨بىا ؤٖماال

مى٣ُت الكمالُت مً ٢ُإ ـٖملُاث الغنض لدكمل صوعٍاث ٢ىاث الاخخال٫ التي ججىب ال

 .ٚؼة
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  اؾخمغ  
 
ًٟخذ آلاٞا١  ،مىاحي والضعوبـال مسخل٠ي ـمٗالم الجهاص ٞ )ؤبى مدمض( ًسِ

 .ةظاص  زت ؿخدض  ل٩ل ٖمل ظضًض ؤو عئٍت مه 

 مً للا جباع٥ وحٗالى مه 
 
با  ؤن ٩ًىن ٢ٍغ

 
 بلُه مه ه  ـبخخغم صوما

 
 ٖلُه ختى ٚغؽ ٣ب  ال

 
ال

ًه  ،ي ٢لبه الهاوئ بدب للاـؤلاًمان ٞ  
 
ًه  ،مىثـال ب  د  ٩ٞان م٣ضاما   اؽه الى   ب  د  ٦ما 

 
 ،الخُاة

 
 
 " :٣ًى٫ ألهله صوما

 
 بل.وصاٖا

 
٨ُم ؤن جلتزمىا ؤون ،ي ْل ٖضالت الؿماءـى الل٣اء ٞـ. وصاٖا

  
 بالؼي 

 
  ،ؤلاؾالمي صوما

 
 ،غوا مٗاهُهواخٟٓىه وجضب   ا٢غؤوه ، جتر٧ىا ٦خاب للا مً ؤًض٨ًموؤال

  ً  ،مجا٫ـي هظا الـو٧ان ًمشل لهم ال٣ضوة الخؿىت ٞ ،"ا٦م وجغ٥ الهالة ؤو بهما٫ ٍٞغًتوب

ي طل٪ ـٖلى ما ٞى بُىتهم ًى٢ٓهم للهالة ـبل ٧ان ًظهب إلزىاهه بل ،ال ًتر٥ نالة الٟجغ

ٖه  ،وال ٩ًاص ًيس ى نالة الًخى ،تمً مك٣    )بــ ٝغ بحن بزىاهه ختى 
 
 .ال٣اهذ( صوما

 ،ٞدكٛلهم ًٖ آلازغة ،ي الضهُاـ٧ان ؤزص ى ما ًسكاه ٖلى ؤهله ؤن ًىٛغؾىا ٞ

ضٖىهم بل ٧ان طل٪ الىهج  ،ً الظًً ال ًخ٣ىن للا ٖؼ وظلى الاختراؽ مً الٗمالء وم  ـٍو

م والهغاٍ ال  لٟتى قم  ـال٣ٍى
 
 مخىانال

 
 .وال مل   ٞما ٧ل   ،غ ًٖ ؾاٖض الجضمؿخ٣ُم صًضها

مت الهلبت صوع  خ  مه ـًاصي بهظه الغوح ال اؾخمغ     ه ب٩ل ؤماهت وؾ  ٣ضة والٍٗؼ
ٍت غ 

ُٛٔ ُى اؾخىث ٖلى ؾى٢ها حعجب الؼعإ لومىظ ؤن ٚغؽ البظعة ال٣ؿامُت خت ،وبزالم

دٟٓها ٞا وبؿام ٩ًل ،ال٨ٟاعبها  اًخه ٍو  ـها بٖغ
 
 وبُٗت و٢ؿما

 
ضاء ٢لبه ٖهضا  .ي ؾٍى

ًه    وها هى اؾم )ال٣ؿام( 
ب ل٣لىب جدمل الجبن  ،ي ؤعظاء الضهُاـي ٞضو  ًدمل الٖغ

مت ،٩ٞان الىهغ ٢بل الىهغ ،والسىع  مت ٢بل الهٍؼ ختى و٠٢ ٖؼ الضًً  ..و٧اهذ الهٍؼ

 ٌُٛي بحن الؿماء وألا 
 
مامىت ـً مىجه ٖلى ًض هظه الشلت الهب  م   ،عىال٣ؿام ٖمال٢ا

ش ٌ   ،لخُٗض الخاٍع ها ـو٦خاثب دماؽٞ ،ي ٞلؿُحنـض حُٛي ٧ل طعة جغاب ٞب  ٗ  وجمخض ؤخغاف 

 ـي ٧ل م٩ان جمؤل ٣ٖى٫ الُـٞ
 
ا  وزٞى

 
با   .هىص و٢لىبهم ٖع

ه
  وها هي ٦خاثب ال٣ؿام ج

 ٟ ٖملُت ظ ى

ٛلي صماٙ   ها.ـخُى الههُىويعابحن عثِـ الىػعاء  ١ابسخالصجاُٖت وج٣خل زالزت ظىىص، َو
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ج٣خدم ٢ىاث مٗؼػة مً ظىىص الاخخال٫ مجز٫ الخاط )مدمض ال٨غص(  هاطاتي اللُلت ـٞو

واجسظ ٢غاعه الاؾتراجُجــــي ؤن ًُاعص ٢ىاث  ،جبدض ًٖ )بؿام( الظي ازخٟى ًٖ الُٗىن 

ض الاخخــــال٫ ختى ٗؼ للا بها ظىض ،ًُغصها ؤو ًىا٫ ما ًٍغ ٌه ٦ما ٧ان  ،بها ٖضوه ٫  ظ  ه وٍه قهاصة 

 
 
 ،مُاعصة ًٖ الُٗاء ال٣ؿامي الالمدضوصـي مغخلت الـولم ًى٣ُ٘ )بؿام( ٞ ..ًضٖى صوما

 ٞ ،مىا٢٘ـى ٧ل الـبل ٞخىانل ظهاصه وامخض  
 
ضا )بؿام( ٖلما ما ـمُاعصًً لـي نٟىٝ الـٚو

ت ي زٟت الخغ٦ت والاجهاالث وقغاء ألاؾلخت ـًخمخ٘ به مً مىانٟاث زانت ٞ والؿٍغ

ها بؿام ب٩ل ٢ىة ًضٞ٘ ـو٠٢ خُى ..مخىاهُت ختى ٧ان ال٣غاع بالسغوط مً ٢ُإ ٚؼةـال

ً جل٪  ،باججاه الب٣اء ٖلى ؤعى الجهاص ختى ٧اهذ الكهاصة ٖلى الخض الجىىبي للَى

ا َاع السبر بلـها، ولـالكهاصة التي هالها بٗض ؤن بظ٫ ٧ل ش يء مً ؤظل الىنى٫ بلُ ى بِذ ـم 

 ،٧اهذ الىٟىؽ ٢ض اؾخٗضث ..وػوظه وؤوالصه الؿختلض بؿام ووالضجه الهُا خُض وا

 ٧لماث الخمض 
 
 ."ا هلل وبها وبلُه عاظٗىن به" و ""ال خى٫ وال ٢ىة بال باهللو ٣ٞالىا ظمُٗا

ي ـوإن شاء للا هلخلي ف ،الحمذ هلل الزي ششفني باظدشهاد ولذي بعام" هص والضه وعص  

ًه  ،٢ض ٧ان وٗم الؼوط" :ػوظـــــهصث وعص  ، "الفشدوط ألاعلى  و٢ـــــــضوة 
 
دخظي بـــه ٞــــي ٧ان مشاال

 ."٦ــــل قــــيء

 ظمُ٘ بزىان بؿام وظحراهه ٧اهىا ٌٗتز  
 
هاون بهظا  الكهُض الظي َل  ،٤ الضهُا وػزٞغ

 وصخبه ..ألاخبت ـيو٧اهذ جدذ ٢ضمُه ٧ي ًال٢
 
٤ الجهاص والكهاصة  ،مدمضا ٞازخاع ٍَغ

 ؤو ًدمل ٞ ً  الضهُا وما جغ٥ ٖلى ْهغها م   ًٖ لٞغخ ،لظل٪
 
ض مىه قِئا ي ٢لبه ٖلُه ـًٍغ

 
 
 .قِئا

 
 

، ـًضًٞ ظشمان الكهُض ال ،ها هى الجم٘ ًه٠ُ
 
مكُىع ب٣ظًٟت ناعوزُت لُال

ُاء    ٖو
 
ه.. آلاالٝ جل٣ي جدُت السخام لغظل مؤل الضهُا ظهاصا وبدًىع ٖضص ٢لُل مً طٍو

ضاء  وجطخُت ض ـؾالم الٗٓماء.. الجمُ٘ ًددكض ٞ ٞاؾخد٤   ،ٞو ي الىصإ ألازحر لٗمال١ ٍٞغ

ٖ   ..ي ٧ل مى٢٘ ؾيبلت لل٣ؿامـبٗض ؤن ػعٕ ٞ   ،هاغاؾ  ٚ   ٠ للاه يا
 
  ذ  ٞإهبد

 
 ..خبت ؤل٠
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وشجغة الجهاص هًغة الٛهىن بهظه  ..مجض ال٣ؿامي ًدؿامى ٖلى الجغاحـوها هى ال

ٌه  ..الضماء الُٟايت   ها هى )ؤبى مدمض( 
 
ي ظىباث ـي ألاماهت وؤوصٖها ٞالغوح بٗض ؤن ؤص  م ؿل

 ـال٣لىب ال
 
 وهاعا

 
 مً الؼمًص  . ها هى ًغخل بٗض ؤن خمل الغاًت ع  .مامىت هىعا

 
ختى بتر  ،خا

لى ٢ظٝ الغاًت ـما حؿامذ عوح الكهُض بلـول ،ًضًه ٞدملها بًٗضًه الٗضو   ى الٟغصوؽ ألٖا

للا  وخاصي الغ٦ب آًاثه  ..جًِٛ ٖلى الؼهاصػالذ جمؿ٪ البىض٢ُت  ما ،ا٢تجى   ى ؤعواح  ـبل

وبٗض مكهض  ،ي خىانل َحر زًغـٞ ها هي الغوح حؿخ٣غ   ..مً )ألاهٟا٫ والخىبت وؤلاؾغاء(

ٞالضعب الظي ؾل٨ه  ،مخىانل لً ٩ًىن هىا٥ زخامـي خٟل جإبحن ال٣ؿامي الـالسخام ٞ

ٌه  ب٣ى  ،ل ٖاع الؿىحنخٛؿلال٣ىاٞل جيخٓغ ٧ي جمط ي  بل بن   ،ٛل٤ باؾدكهاصهبؿام لً  ٍو

 ـالجؿض مسج
ه
  ى والغوح ج

 
الذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ٞض ه ،باؾمت هاهئت اءثــــــــــــــــــــــــــــــــــض قـــــــــــــخُ ي الجىتـ٤ ٞدل

  .ي الازخباعـاصة وهجخذ ٞــــــالكه
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 اهلٍــسٙ )أبٕ حمىــس(الؿّٗس حمىـس أمحـس حػَ 

 ً ٧ان الٟتى الُاٞ٘ الىؾُم ابـــــً الٗكٍغ

 ٣ًٟؼ مً مى٢٘ آلزغ
 
لىي٘ اللمؿاث  ،عبُٗا

الظي ج٣ُمه  ،ألازحرة لخٟل الٟخىخاث ؤلاؾالمُت

بط ٧ان  ..ي )ظامٗت ألاػهغ(ـ)ال٨خلت ؤلاؾالمُت( ٞ

ايُاث ٞ ٧ان  ..ي الجامٗتـؤخض َالب ٢ؿم الٍغ

 ،ال٨خلت ؤلاؾالمُت التي ال جسبى قٗلـــــت ()مدمض

ملل ـ.. ال ًهِبه ال٩لل ؤو ال.مدغ٥ الظي ال حهضؤـوال

جغم٣ه هٓغاث ؤلاعجاب وهٓغاث  ..ؤو الخ٣اٖـ

ٞدُشما اججهذ ٧ان  ،الٛحرة بحن الُٟىـــت وألازغي 

خه الضاثبتـ٢بالخ٪ بٗؼمه ال ًماعؽ  ،مًاء وخٍُى

 .ؤلىان اليكاٍ ونىٝى ال٨ٟــغ

ايت  زانت ٞ ٟٞي خ٣ل الٍغ
 
 باعػا

 
ايُا ي ٦غة ال٣ــــضم وؤلٗاب ال٣ىي ـججض ٍع

 ٞـٞو ،مُضانـوال
 
 باعػا

 
٤ الٟـــً ؤلاؾالمي ؾىاء  ٞـي خ٣ل الًٟ ججض ًٖىا ي اليكُض ؤو ـي ٍٞغ

ٌه  ،مؿغحـال ي ط٦غي ؤمجاص الٟخذ ـي )ظامٗت ألاػهغ( ٞـالٗضة الخخٟا٫ ضســــم ٞ ض  ٗ  وها هى 

 .عوه٣ه البهي ومٟازغه الىيـــــــــاءة ؤلاؾالمي التي حُٗض لئلؾالم

ي مؿغخُت ـمؿغح لُمشل صوع البُىلت ٞـوبٗض ٢لُل جغي الكاب ٌٗلى زكبت ال

جؿض شسهُت البُل )ماهغ ؾغوع( الظي اؾخضعط يابِ  ،)م٣خل خاًُم هدماوي( ٍو

لم ٨ًً ٌٗٝغ )مدمض(  ..ي ال٣ضؽ مىظ ٞترة وظحزةـ)هدماوي( و٢خله ٞ الههُىويمسابغاث ـال

 ها )ماهـــــغ ؤبى ؾغوع( ؤـُىخ
 

ب ًغؾم زُىاجــــه بٗىاًـــــت ل٣ُــــىص و الخ٣اه ل٨ً ٢ــــضع للا الٛال

ؼة قامستـ)مدمــــــض وماهغ( بل مكهـــض الخمشُلـــــي الظي ـ. ٞبٗض ؤًام مً ال.ى جهاًت مكتر٦ــــت ٍٖؼ
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ي مكهض خ٣ُ٣ـــــي ـٖشمان( ٞ .. ٌكاع٥ )مدمض وماهغ ونالحصوع ماهــــــغ (ل ُٞه )مدمضمش

 .عاج٘

ؤعى ؤلاؾغاء .. ى ألا٢ص ىـ. بل.م٣ضؽـى بِذ الـمجاهضون الشالزت بلـ٣ٞض اهُل٤ ال

اهُل٣ىا بٗض ٢ؿم البُٗت والٗهض  ،الٗٓماءو٦ًٟ الكهضاء  ..ومهبِ الىبىاث ..ٗغاطـمـوال

اض ي الخلُض ٖبر مـمٗب٣ت بإوؿام الـٖلى الخىانل الضامي ختى الغم٤ ألازحر مً ؤهٟاؾهم ال

غاث )ؤبي ٖبُضة ٖامغ بً الجغاح  ،وزالض بً الىلُض( ونىالث )ؾ٠ُ الضًً ٢ُؼ ،ٞػ

بض للا ٖؼام( وؾلؿلت )لــــ ي ـالضًً ألاًىبي( والخىانل الخ ونالح ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٖو

 .السلىص التي ال جيخهي باه٣ًاء الخُاة الٟاهُت

لى بىابت البام ع٢م )م.. 1993لٗام ٞم٘ مكغ١ قمـ ألاو٫ مً ًىلُى  ي ـ( 25ٖٞو

   ..الشالزت البام الٟضاثُىن  اؾخ٣ل   ،)الخلت الٟغوؿُت بال٣ضؽ(
ت اته هـم بؼ  ـىه جـؼٍ  هم الٗؿ٨ٍغ

ؼةـمهُبت وؤؾلخخـال ًه  ،مىظ اللخٓت ألاولى ٖلى البام بإ٦مله هم الٍٗؼ ض  ل  ٣  والظي  ما ًٍؼ

 
 
خ٩ى   ،ٖلى الؿبٗحن عا٦با  هدى َاب٣حن ونضعث ألا  ً  ن م  ٍو

 
وامغ للؿاث٤ بالخىظه قماال

 مٗلىحن قغوَهم لئلٞغاط ًٖ الغ  ـ. وؤنضع ال.الخضوص اللبىاهُت
 
 مجاهضون بُاها

 
 ،اب٧

م ٖبُض( ،ي ؤلاٞغاط ًٖ )الكُش ؤخمض ًاؾحن(ـمخمشلت ٞـوال وؤلاٞغاط  ،و)الكُش ٖبض ال٨ٍغ

 ًٖ زمؿحن مه 
 
 مً )٦خاثب ال٣ؿام وخماؽ(ٗخ٣

 
ً ٖكغة مه  ،ال  ٖو

 
 ،مً )ٞخذ(لحن ٗخ٣

كغة مً )الجب كغة مً )الجهاص ؤلاؾالمي(، ٖو كغة مً )ال٣ُاصة  ،هت الكٗبُت(ـٖو ٖو

 .الٗامت(

مضاثً الخدضي ألا٦ثر ظغؤة وألازُغ ـي ٢لب ػهغة الـمباٚذ ٞـ٧ان هظا الهجىم ال

ت ها الـٟٞي ٣ٖغ صاعهم ال ،لخ٩ىمت عابحن الٗؿ٨ٍغ ت ال٣ؿام بإطٖع ىمت جىبذ ؤلٍى  ،مهىلتـمٖؼ

ً عهً خضوصهم الىهمُت وؤؾال٦هم التي ظؼ   م  وهه  ..غهاثً وحؿاومجس٠ُ ال ؤث الَى

ي ـمخُٛغؽ ٞـال وظِكه الٗضو ٧اهذ جل٪ بهاهت ٢اؾُت ولُمت قضًضة ؤنابذ  ،الؿلُب

  
ًه  م  ه  ى  ٖاءاجه الؼاثٟت ب  ٢لب اص   .غ(٣ه  )الجِل الظي ال 
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ي ـٞ عهاثىه ٣بل بس٠ًُٞلم  ،ٗهض مشل هظا الخدضي ال٨بحرٌلم  ٞالٗضو الههُىوي

ىضا تـهم ٞؾغاخ   وؤَل٤ ..)ٖىدُبي( بإٚو ل الُىم بهظا الخدضي ٣ب  ً  ٞهل  ..ي ٖملُت ٖؿ٨ٍغ

 .؟!مجىىن ـال

مىاظهت الخدضي ـوبِىما ٧ان الهىؽ الٗؿ٨غي لجِل عابحن وظجرالاجه ًخٟاٖل ل

ٖ   ..س٠ُمه ـال٣ؿامي ال   والظي ًدمل بهمت 
ساع ظضًضة  ؼ  . خـضر .آزغ لىن مخمحز ومظا١  بٞو

 ،ي البامـمخ٨ضؽ ٞـمسخ٠ُ هدُجت للٗضص ال٨بحر الـما ٌكبه الاعجبا٥ صازل البام ال

  ـم٣اجلىن ٞـوجٟغ١ ال
 ألي 

 
 .ت َـــــاع  ي ظىباجه اؾخٗضاصا

مجاهضًً ؤنابذ عؤؽ ـوؾاصث خالت الٟىض ى واهُل٣ذ عناناث مً ؤؾلخت ال

مؿدكٟى ـي الـى بزغها ٞع٢ض ٖل ..البُل ال٣ؿامي )نالح ٖشمان( بنابـــــــت بالٛت السُىعة

غي ـٞ ى٣ل بل ،ي خالت مىث ؾٍغ ٌه  ،ً قٟاثهى ٚؼة بٗض الُإؽ م  ـٍو ه كب  لُبضؤ بٗضها ُٞما 

 .ي ؤَغاٞه الؿٟلُتـمعجؼة ؤلالهُت م٘ ب٣اء بنابخه بكلل ٞـال

ول٨ً ٧ان  الغ٧اب،وجهِب بٌٗ  ..هضثت الىي٘ـوجىُل٤ عناناث )ماهغ ومدمض( لخ

  ،ل  ج  ٞٛاصع الٟضاثُان )ماهغ ومدمض( البام ٖلى ع   ،٢ض ٞلذ الؼمام
 

 ؾُاعة واؾخ٣ال

ىاثـج٣ىصها بخضي ال  ..مؿخَى

 
ه
باججاه  نهُىهُتمالن٤ لل٣ضؽ جىُل٤ ٢ظًٟت ـغب مٟغ١ )ظُُلى( الٗؿ٨غي الو٢

  ؛الؿُاعة
 
ىــــــت ـوج٣خل ٢ىاث ظِل الضٞــــإ ال ،لخدغ٢ها جمامــــا غقى  ..الههُىهُتمؿخَى ٍو

لى ٞـن )مدمض وماهغ( بلالكهُضا   ي ملخمت بُىلُت خ٣ُ٣ُـــــت زالــــــضة صه ـى الٟغصوؽ ألٖا
هذ و 

 
 
ش الـصم وهاع وهىع ٞ ً  م   ٝ  غه خ  بإ  .م٣اومت الٟلؿُُيُت الخضًشتـي جاٍع

لخاث لؿاهه عوح الُٗاء والجهاصـ٧ان )مدمض( ًدمل ٞ ٣ٞض وكإ   ،ي ز٣ٟاث ٢لبه ٞو

ي ـ. وؤ٢ؿم والء البُٗت والاؾدكهاص ٞ.وصعط زل٠ ألاؾال٥ الكاث٨ت ،ي ؤخًان الدجغـٞ

لى زغي  ،هاهُحره  ي ملخمت بُىلُت ٖؼ  ـٞ واعج٣ىزُام الغباٍ ٖلى ؤعى الى٣ب الشاثغ..  ٖو

ظوبت  ،مىاظهتـ٢ىا خالوة ال. ٣ٞض ٧ان مً ؤولئ٪ الظًً جظو  م٣ضؽ الُهىع.ـبِذ ال ٖو
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ي ـمباع٦ت و٧ان )مدمض( ٞـقغاعة الاهخٟايت ال خُض اهُل٣ذ ..الخدضي مىظ وٗىمت ؤْٟاعه

 مً ٖمغه ٖكغ  السامـ
 
   ..عبُٗا

ؤخض ظجرالاث الدجاعة وؤخض  وعٚم طل٪ ٣ٞض ٧ان بد٤ 

ى البِذ ًدمض ألاهل ـها بلـي ٧ل مغة ٌٗىص ُٞـه ٞه  بختى  ..ي )مسُم الشىعة(ـمٟجغي الشىعة ٞ

 والجىىص ٌٗخ٣لىن ؤمشاله مً ؤَٟا٫ى ظىاعه ـبل ٞالغناناث جمغ   ..للا ٖلى ؾالمخه

ي مىاظهت ؤزغي ؤنابخه ـٞو ،ى ظىاعه الكهُض قاهغ ؤبى خُتـبل اعج٣ى وطاث ًىم   ،الدجاعة

ً   ي عؤؾهـعنانت )مُاٍ( ٞ  ٞع٢ض ٖلى ؤزغها ؤ
 
 ٟى.مؿدكـي الـاما

ش مه لت ظاص  داو  ي مه ـٞو اصة نُاٚت خغوٝ الخاٍع  جض  ة إٖل
 
ها زالر ل قهُضه ٣  اٖخه  ،صا

( بخ ..م1989اث ٧اهذ ألاولى ٖام مغ  
 
همت ـخُض ٢ط ى مد٩ىمُخه البالٛت )زمؿت ٖكغ قهغا

لى عماله  ،ي ظى الى٣ب الشاثغـوهىا٥ ٞ ،"م٣اومت ؤلاؾالمُت "خماؽـالاهخماء لخغ٦ت ال ٖو

  هب ٢لب الٟتى ابً الؿبٗت ٖكغ ـالخ ٣ضةخ  مه ـالؿازىت ال
 
 لُيكإ ؤنلب ٖىصا

 
وؤ٢ىي  ،عبُٗا

غسض ٞ ،وؤٖم٤ ؤنالت ،ق٨ُمت  ..ي طهىه الكٗاع الظي باٌ٘ للا ٖلُه )الجهاص ؾبُلىاـٍو

ت والُٗاء خ  مه ـو٧ان لخل٪ ألاًام ال ،ي ؾبُل للا ؤؾمى ؤماهِىا(ـمىث ٞـوال ٣ضة بالخٍُى

ٜه  والتربُت والخمدُو ألازغه  ي التي ٖاقها م٘ ـزانت جل٪ ألاًام واللُال ..ي خُاة ٞخاهاـٞ البال

لى وال٣ضوة ألاولى ـي والـؤبى مٗاط( الىمىطط الخ -اثض )ًاؾغ الىمغوَي الكهُض ال٣ مشل ألٖا

٤ ال ٌؿخم٘ مىه صعوؽ  ..ى ؤؾخاطهـو٦م ظلـ الٟتى بل ،م٣اومت والاؾدكهاصـٖلى ٍَغ

ىىن ال٣خا٫ والبىض٢ُت ؤبى ـــ )ل (ٞغوي )مدمض ..ٞظابذ ألاعواح وجإلٟذ ،ال٣غآن والخٟؿحر ٞو

 مٗاط( ٢ه  
 
وخضًض الخؿغة وألاس ى  ،ى )مٗؿ٨غ ظبالُا(ـمجض٫( بلـالغخُل ألاو٫ مً )ال ت

وبحن  ،مًُٗت بحن الجبن والسىع ـي ط٦غي البالص الـي ٢لب الىالض والىالضة ٞـمؿ٩ىبت ٞـال

و٦م ٧اهذ ٢لىب الىالضًً  ،مخدضة والخمُحز الٓالمـوبحن ٢غاعاث ألامم ال ،السُاهت والتراظ٘

 ُ  خ  ٖ  اللظًً بلٛا مً الٗمغ 
 
 ج

 
 .مهجىع ـى التراب الـبل ً  د  ا

  وٍه 
و٦م ٧اهىا  ،مضعؾت ومدبت ؤهله وؤنض٢اثه وظحراهه لهـي الـزه ًٖ جٟى٢ه ٞدض 

  وٍه  ،ٌؿٗىن للخضًض مٗه مً ؤظل الخٗل٤ُ ٖلى لؿاهه
هم بى٤ُ خٝغ ـعون ٖلُه َلب٨غ 

 
 
ًه  ،الغاء مغاعا ٛل   ،هماػح ٖم  و٠ُ٦ ٧ان  ه َو هاٖع غوي الاقدُا١ بل ،ي ٧ل مغةـه ٞبه ٍو ى ـٍو



 

 
419 

 

ى ـؤ٦ثر قى٢ه بل .. وبن  م1972لٗام ي الؿاصؽ مً ماعؽ ـلض ُٞه ٞمسُم ظبالُا الظي وه 

ً ًغظمهم بذجاعجه  ..عظم الدجاعة ومالخ٣ت ٞلى٫ الٟاٍع

ذ ٖلى وجغب   ،جدىى ٖلى الٟتى وجىاؾُه ،ؿغب بحن ق٣ى١ السُمتد٧اهذ ؤهىاع ال٣مغ ج

ً  هت ط  ا  وجغخل مه  ..٢لبه الهٛحر ً  ؛٨بر ُٞه مدمضببزوٙ ٞجغ ظضًض.. ٞجغ  لُُٛي الَى

 بسخابت ٦بحرة وخه 
 
ـــــٝغ ٞ ..ت بًُــــاءل  ًٞغ

 
لؿُحنـلُٛــــضو ٖلما ولً  ،ي ؾـــماء ال٣ـــــضؽ ٞو

ا اعج٣ى )ؤبى مٗاط( وعخــــل ٞـول ،ًُى٫ الاهخٓاع ي ٢ىاٞــــل السالضًـــــً ؤ٢ؿم )مدمض( ٖلى ـم 

 ..هاـالٛالُت ولؤلهٟاؽ الُاهـــــغة التي ؤخب  الشــــــإع للضماء 

  
ال٣ؿامُت الٗاق٤ لٟغؾان  ٣ٞض ٧ان )مدمض( ومىظ الاهُال١ ألاو٫ ل٣ىاٞل الٗؼ 

خه ش وظهخه وللكٗب خٍُى وؤ٣ًٓىا الٗالم مً ؾباث ؾُىة  ،الغظىلت الظًً ؤٖاصوا للخاٍع

وها هي مغخلت الهبٍى  ،٢ض جى٢ٟذ الههُىويمغخلت الهٗىص  وؤهبإهم ؤن   ..الٓلم والٓالم

خه ال وؤن   ،ثؤ٢ض بض مؿخ٣بل ـال وؤن   ..ماظضةـالبكاعة ألاولى لها ٞغؾان ال٣ؿام وؤلٍى

ه الـال ض للا الظي ال ًدبــــض٫ـمكغ١ الىاٖض لجُل ؤلاؾالم الٗخُض وػخٞى  .مىُل٣ت هدى ٖو

 م  ـ٧ان هظا الٗك٤ ال
 
 ً ٖك٤ الجهاص والكهاصةمخىامي لٟغؾان ال٣ؿام مؿخمضا

بت بٟغؾان الٗؼ الوم   خه ال٣ٍغ   ،مُامحنـً مٗٞغ
ه
 .هم )ًاؾغ الىمغوَي(ته غ  ٚو

 
 
ي ؤجىن صخغاء الى٣ب ب٩ل الٗؼم وؤلانغاع ٖلى ـت ُٞ  ى  وزغط  )مدمض( مً ججغبخه الٛ

اء ٤ ختى النهاًت التي ٧ان ًلمدها ب٩ل ٖؼ وقمىر و٦بًر  .مىانلت الٍُغ

ي ـال٩املت التي ؤبضاها قهُضها ٞو٧ان ٌكهض ٖلى طل٪ الاهًباٍ الخام والجىضًت 

هل الٗلم وؤلاًمان ختى ؤُٖى ـاصه ما اه٣ُ٘ ًٖ مىو  )مسجض الىىع( الظي ٧ان ؤبغػ عه 

 هلل ٞجض  البُٗت مه 
 
و٢ض ٧ان  ،مؿلمحنـوالخد٤ بغ٦ب ظماٖت ؤلازىان الم 1990ي ٖام ـصا

 للغظا٫ الظًً نض٢ىا ما ٖاهضوا للا ٖلُه
 
 همىطظُا

 
 .مشاال

 ـ٪ الي جلـ٩ٞان ٞ
 
 مغخلت ًماعؽ صوعا

 
ُت اليكاٍ الُالبي الخاب٘ مؿاولي ـٞ مهما

  ؛و٢ض ٧ان )مدمض( زحر مً ًاصي هظا الضوع  ،)لل٨خلت ؤلاؾالمُت(
 
 ه

 
 ل  ٓ

 
٘ به مً ا ًخمخ  م  ـغا

ُ  ومً ابدؿامت ٖظبت ال جٟاع١ مه  ..ظهض صٖىي ُٖٓم ٧اهذ مهضع ظظب  ،اه الىياءد
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وطل٪ ٖضا ًٖ ال٩لمت الُُبت الخاهُت الساعظت مً ال٣لب  ..والٟخُتزام لٗمىم الُالب 

و٦م هم ؤولئ٪ الظي الخد٣ىا  ،جالمـ ؤٞئضة بزىاهه وجضٞٗهم لاللخدا١ بال٨خلت ؤلاؾالمُت

ًلــ و٧ان ًا٦ض هظا ال٣بى٫ الضاثم  ،بال٨خلت إلًماجهم بصسهُت )مدمض(  يٟ)مدمض( ٍو

 ٧لي ـٞو ،ي صعاؾخهـ.. ٞيءي ٧ل ش طل٪ الخٟى١ الضاثم ف ،٢خىإٖلُه ظى الخبُٗت والا

ايُت التي ٧ان ًماعؾها ت والش٣اُٞت والٍغ   ..ألاوكُت الضٍٖى
 
 باعػا

 
ختى ٚضا )مدمض( ٖلما

 
 
 ٞظ

 
 وهمىطظا

 
 عا٢ُا

 
مضة ؤؾبٕى واخض ٢ًاها ـة ؤزغي لٞإٖاصث ٢ىاث الاخخال٫ اٖخ٣اله مغ   ،ا

ً الخد٤ُ٣ ٞـٞ  .(2ي مٗخ٣ل ؤههاع )ـي ػهاٍػ

خ٣االث التي َالذ آلاالٝ بزغ ازخُاٝ الجىضي ـٞو م1992ي ٖام ـٞو ي خملت الٖا

 ـ( ل2ي مٗخ٣ل ؤههاع )ـ.. م٨ض )مدمض( ٞو٢خله جىلُضاهى 
 
٧اهذ جمشل  ،مضة زماهُت ٖكغ ًىما

ٞ 
 
 خ٣ُ٣ُا

 
ي ج٨ٟحر )مدمض( الظي ؤ٢ام جل٪ اللُالي ال ٩ًاص ًظ٦غ ؾىي الكهاصة ـاه٣البا

ولم جى٣ُ٘ هظه الخالت بٗض زغوظه مً  ،ي(وزانت )الكهُض ًاؾغ الىمغوَ ،والكهضاء

ى ظىاعه ٣ًغؤ ـوبطا ؤعاص الىىم ٧ان ال٩اؾِذ بل ،٣ٞض ٧ان ٣ًىم اللُل صون اه٣ُإ ،مٗخ٣لـال

 آًاث ٖظبت لٟىىن الجهاص وهىامِـ ال
 
 .م٣اومت مً ؾىعة ألاهٟا٫ـٖلُه صوما

ُضة بالكهُض )ٖمـوالكهُض ٞ اص ٣ٖل( ي جل٪ الٟترة وما ٢بلها ٧ان ٖلى ٖال٢ت َو

٤ُ صعبه ً  ٣  ٣ٞض اٖخه  ،ٞع  ،وهما ؤبىاء ظُل واخض ومسجض واخض ..ي ال٣ًُت ألاولىـاه ٞل وب

ى بخضي زالًا ال٣ؿام الٗاملت ـ)مدمض( بل لكهُض ٖماص( اهًم  ــ )المُاعصة ـٟٞي مغخلت ال

 .ظبالُاي مسُـــــم ـُخه ًٖ ظهاػ ألاخـــضار ٞمؿاولى ـباإلياٞت بل ..مى٣ُت الكمالُتـي الـٞ

ت و٦خمان و  ولم ٌكٗغ به  ن..جـ٣ـاب٧ان )مدمض( ًماعؽ صوعه ال٨بحر والُٗٓم ب٩ل ؾٍغ

ً مً قهغ عمًان الـٞو ،ؤخض اهذ م 1993٧/ 20/3مىا٤ٞ ـال مباع٥ـي الؿاب٘ والٗكٍغ

ي ٖملُت )لُلت ال٣ضع( ـم٣برة ٞـي )مسُم ظبالُا( ٢غب الـعناناث الٗؼ ال٣ؿامي جىُل٤ ٞ

 ..الاخخال٫ نغعى الكهحرة لِؿ٣ِ ظىىص

 مجزله ومسُمه
 
 ، ُٞماو٦ٗاصجه صون ؤن ٌكٗغ به ؤخض ،اهُل٤ بٗضها )مدمض( مٛاصعا

خى٢٘ ؤهه ٧ان ؤخض ال ئتـًه . عخل ًٖ ؤهله صون ؤن ًساَب .مسُُحن لهظه الٗملُت الجٍغ
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 ي خه ـولم ًغوه بٗض طل٪ بال ٞ ..ؤخضا

 
 ـت الكهاصة البل

ه
م ؤهه ٧ان ًساَب ؤ ه ًٖ م  هُت ٚع

غؾاجها الـمُاعصًً والجهاص والـمُاعصة والـال مُامحن الظًً ـمجاهضًً و٦خاثب ال٣ؿام ٞو

 .ىىا الٗالم صعوؽ الصجاٖت وؤلا٢ضامل٣  

مٛاصعة.. ٧ان ًسص ى ؤن ًمىٗه يِٛ ـوالضجه لم جغم٣ه ٢بل ال وعٚم طل٪ ٞةن  

٤ التي ؤخب  مً الٗاَٟت  ال٣لب ي ـوالضجه مهابت بمغى ٞ زانت وؤن   ..مىانلت الٍُغ

سص ى و٢ٕى م٨غوه لها ٞأزغ السغوط الهامذ  .ٍو
 
 . وعبما ٧ان ؤ
 
 بياٞت بل غه ز

 
ى ـطل٪ واضخا

ت ٞ  صون الـمٛاصعة بلـي ٢غاع )مدمض( بالـالخمحز ال٩امل بالؿٍغ
 
م٩ىر ـى الًٟت الٛغبُت ٞىعا

مُاعصًً مً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ـي ٢اثمت الـ. لظل٪ لم ًترصص اؾمه ٞ.ي ٢ُإ ٚؼةـٞ

 .ال٣ؿام(

 ،وماعؽ هىاًخه التي ٌٗك٣ها ..وظا٫م٣ضام ـالبُل الي الًٟت الٛغبُت نا٫ ـٞو

ي ٢خل ازىحن ؤو زالزت مً ـٞكاع٥ ٞ ،مؿلختـم٣اومت الـوزانت ٞىىن الجهاص وال

ىحن و ـال ي ٢خل ٖضص ـمكاع٦ت ٞـوال ،زابخت ومخدغ٦ت نهُىهُتَال١ الىاع ٖلى ؤهضاٝ بمؿخَى

 .مً ٖمالء مى٣ُت السلُل

ًخمنى ؤن  ..م٣ضؽـال بِذ ول٨ً ٖاق٤ ال٣ضؽ وألا٢ص ى ٧ان ًغخل ٧ل ًىم بلى زغي 

ُٗغه بٗب٤ الكهاصة ٖلى ؤعيه  ٞ.ًغوٍه بضمه َو
 
  ـ. و٧ان لخىخا

 ٟ ظ ٖملُت ي ٧ل مغة ؤن ًى

  اعج٣ىو٧ان له ما ؤعاص خحن  ،م٣ضؽـي بِذ الـاؾدكهاصًت ٞ
 
ؼا  ٍٖؼ

 
 قهُضا

 
بضماثه  مًغظا

 .بُىلُت ٖلى زغي ال٣ضؽ الُهىع ( ال25ي ملخمت البام )ـٞ

 ـٞو
 

ي ٢ل٤ صاثم هدُجـــت ُٚاب ولضهم ـمدضصة ٧ان آ٫ الكهُـــــض ٞـغ الــــهه ي جل٪ ألاق

  الضافئالخاهـــــي الخبِب والهضع  الابً. ٣ٞض ٦ــان ًمشـــــــل )مدمض( .مخىانلـال
 
ألهله ظمُٗا

 ..وبزىاهه الشالزــــــــت وؤزىاجـــه الؿبٗـــــت

ما ػاص ٢ىلهم ًٖ )بها هلل  ..ما جىا٢لذ ألازباع اؾدكهاص ٢غة ُٖىجهم ومدِ آمالهمـول

ه ٧ان ًيخابهم قٗىع م٘ ؤه   .وبها بلُه عاظٗىن.. وال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل الٗلي الُٗٓم(.



 

 
422 

 

( ال ؤ٦ُض ؤن  
 
 م٘ للا ٞ ،هاًتـى هظه الىـل بلًه   ؤن   ض  به  )مدمضا

 
ي َلب ـ٣ٞض ٧ان ناص٢ا

 .ٞىا٫ مدمض ؤؾمى ما جمنى ،ؤن ًهض٢ه للا ض  به  وال ..صةالكها

  ٧ان٣ٞض  ،وجظ٦غ ألاهل الٟسغ والكمىر الظي ؤؾبٛهم به ولضهم
 
ما  ٦ٍغ

 
ؼا  ٍٖؼ

 
عظال

بل ٖاف خُاجه لضًىه ووَىه  ؛.. لم ٌٗل لخٓت لىٟؿه.في مُاصًً اإلا٣اومت والٟضاء

 .وقٗبه

 لظل٪ ٞةن مدمـــــض
 
ومدٟىع  في ز٣ٟاث ٢لىبهم  ،اؾمه وعؾمه مى٣ىف في نضوعهم ا

وحٗلمهــــم الهبر والشبـــــاث وخؿً البالء  ،ط٦غي جمىدهم ؤلاباء وال٨غامــــت والٗــــــؼ والكمىر

 .ونـــــض١ الٗهـــــض مـــــ٘ اللــــه

 ـال وجىاصي ؤهل ظبالُا ومسُمها الشاثغ ؤن  
 
 مسُم ٞ
 
 .اعؤخض عظاله ألابغ  ض  ٣

 
. ٧ان قهما

 
 
 ظؿىعا

 
 ٖىُضا

 
ً   ،م٣اجال اء لم   ع   ً  د  ٣ٞض ٢اجل بكمىر و٦بًر

 
 ؤ

 
 بال

 
    هلل  ؾا

و٢ض  ،محنـالٗال عب 

 
ه
و٢امذ ٢ىاث الاخخال٫ بهضمه ؤ٦ثر مً مغة زم  ،مهىئحنـ١ ُٖٓم الؾخ٣با٫ الغاص  ٢ُـم ؾه ؤ

 ٖلى يغباث )مدمض( الؤخغ٢خه عص  
 
ٖلى بِذ  وعٚم طل٪ ٣ٞض ج٣اَغ الىاؽ ،مىظٗتـا

و٢ض خغم ؤبىاء  ،ي و٢ٟت واخضة جًامىُتـمسُم صون اؾخصىاء ٞـوقاع٥ ؤهل ال ،الٗؼاء

ي بُىتهم ـوعٞٗها ٞى١ الغئوؽ ٞ ،اهخماءاتهم ٖلى ا٢خىاء نىع الكهُض ب٩لمسُم ـال

ىض  ،ومدالتهم ٌه بٖو  خًاع ظشماهه بٗض زمان  وؤعبٗحن ؾاٖت مً اؾدكهاصه لم 
 

 ؿمذ بال

 .ؤٞغاص ٖاثلخه بضٞىهلٗضص مدضوص مً 

٘ه  ا ؤَــــل  م  ـول  ..ى ٧ان وظهه ًُٟذ بالىىع ـمسجـمدضوص ٖلى ظؿــــض الكهُض الـال الجمــــــ

ً   ..٨ـــــانـمـالؼ٦ُـــــت حٗبـــــ٤ ال هوعاثدخ م ؤن   ،ضه ٗ  ب   ذ  مه و٦إهــــه هاثم لم   كى  ظؿـــــضه ٧ان مه  ٚع
 
هــــا

 ..الاهٟجـــــاع بك٨ــــل ٦بُـــــغ هدُجـــــت

ي ال٣لب الؿ٨ُىت ـول٨ـــــً ما ٣ًظٝ ٞ ،ي لخٓت وصإ مازغةـالشـــــغي ٞ عي الجشمان  اوو 

ًه ؤج    ٞ ،ظشمان قهُض م٣ضام ون  ىاعه هم 
 
ي ـٞو ،ي نمىصهـٞو ،ي خُاجهـٞ ..ش يءي ٧ل ـ٧ان ممحزا

 .ي ٖؼاثه الظي خىي ٧ل ال٣لىبـٞو ،قهاصجه ٖلى ؤعى ال٣ضؽ الُُب



 

 
423 

 

ت ٞ ..م٣ـــــضامـقهُضها ال للاه  م  خ  ع   ٤ الجهاص ـالكمٗت الخــــي ؤياءث ػاٍو ي ٍَغ

 ـوال
 
٤ مضعؾــــــت ٧املت ٖب   ث  ض  م٣اومت ختى ٚ ضهـــا )مدمض وبزىاهه( بضمائهم هظه الٍُغ

ــ٘ لم حٗٝغ لها ال و  ي مغخلت تهاـالؼ٦ُت ٞ  ـوجغاظـــــ
 
 .مى٣ُت مشُـــال

  ،الٛالـــــيعخـــــم اللـــه الكهُض 
ه
 غ  ٖ   ً  م   ل  ٣ٞــــض ب٨ــــاه ٧

 
. وب٩اه .والصجغ ب٩اه الدجغه  ،ــهٞ

  مسجضه 
ه
 ـول٨ى ،مسجـــــضـي هظا الـه الظًـــــً ٖاقــــــىا مٗـــــه ٞالىىع وبزىاه

ه
٤ ح ضها ٗب   ها الٍُغ

ً  مـــ   ض  وال به  ..الضماء بــــت للٗؼ وال٨غامـــــــت ـــ  .يٍغ
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 الؿّٗس عىـاز حػـَ إبطاِٗـي عـكــن )أبٕ حػـني(

ي ـؤن ًترظل ٞاعؽ مً ٞلؿُحن ٞ

 ،ؾاخت الكٝغ لِـ بالخضر الجضًض

 ٤ ٞل٣ض ؤنبذ الاؾدكهاص ٖلى ٍَغ

الجهاص ٢ضع الكٗب الٟلؿُُني مىظ 

ه بالضٞإ ًٖ صًىه سظ ٢غاع  ؤن اج  

خه ىضما ًترظل الٟاعؽ  ..ووَىه وخٍغ ٖو

  م٣ضام ٖماصـال
 
 ٣ٖل ٢
 
الؿاخت التي  به ل

 
 

ه٩ىن ٢ض  ، ألابُا٫ال جدخًً بال

 مً الىهغ والٗؼة
 
 ،اػصصها ا٢ترابا

ٌه  ٤ ال   ٗب  ٞالٍُغ
 

 ، بضماء الكهضاءض بال

 
 

ً  ـ ببُىلخوال ًًاء بال ها حره ً  هم التي ال 

زُاهــت زاثــــً ؤو ٚضع مىاٞـــــ٤ ؤو زظالن 

 به   وللا   ..ظبان
 
ٖلى ال٣لم  به ٗه ه  ُ  ه ل

 
ه

ك  ً   ؤن   بىانالٖلى  ٤  َو
 
  اعج٣ىمـــضاصه ًٖ مجاهض ب   ـب  خه ٨

 
٤ الخ٤ وؤلاًمان قهُضا   ،ٖلى ٍَغ

 ٠ُ٨ٞ بالخضًض ًٖ ٞاعؽ مشل )ٖ
 
 ومجاهضا

 
 و٢اثضا

 
لً  ،؟؟!!ماص ٣ٖل( عمؼا

ٌه ـٌؿخُُ٘ ال ُ  مضاص ؤن  م ً  ه م  ه خ٣  ُ  ٗ  -٦ةزىاهه ؤبُا٫ ال٣ؿام-وهى الٟاعؽ  ..الخ٨ٍغ

 ٌ الم والضٖاًتًٞغ خجىب ؤلٖا  ههب ُٖيُه ،الخضًض ٍو
 
 الههاًىت)٢خل الجىىص  :وايٗا

 .ٖباصة هخ٣غب بها بلى للا(

ى الضهُا ـًُل )ٖماص خؿً ببغاهُم ٣ٖل( بلم 1971ٗام لي الخاؾ٘ ٖكغ مً ًىهُى ـٞ

  و٧ان الىالض الظي ٌٗمل مه  ،ي مسُم ظبالُاـٞ
 
 لاط

 
 ٢ض.. ي مسُم ظبالُاـمسجض الكهضاء ٞـها
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 بحن الظ٧ىع هظا الاؾم )ٖماص(
 
 بال٣اثض ال ؛ازخاع البىه الظي ظاء زالشا

 
مؿلم )ٖماص ـجُمىا

  ُٞه ي الى٢ذ الظي ٧اهذـٞ ،الضًً ػه٩ي( الظي ٢إع الهلُبُحن
ه
 .ال٣ُاصاث مخساطلت ل  ٧

وبضا  ،مخضًً الٟسىع ب٣ُٗضجهـي هظا البِذ الـى ٖلى َاٖت للا ٞوكإ )ٖماص( وجغب  

ت  مىظ وٗىمت ؤْاٞغه جمخٗه بالظ٧اء والٗب٣ٍغ
 
ًه م والضه ٖلى ولهظا نم   ،واضخا ل ىان  ؤن 

و٦ما ٧ان  ،١ بدهىله ٖلى مغجبت مخ٣ضمت بحن ألاواثلخُض جٟى   ..مؿحرجه الخٗلُمُت

 مه 
 
 ؤخغػ )الكهُض ٖماص ٣ٖل( الترجِب ألاو٫ ٖلى مؿخىي الخى٢

 
مضعؾت وبِذ خاهىن ـٗا

ت الٗامت )الخىظُهي(ي قـمسُم ٞـوال ى ـبٗض طل٪ ج٣ضم بإوعا٢ه وقهاصاجه بل ..هاصة الشاهٍى

  ،ي مضًىت ٚؼة لضعاؾت الهُضلتـمٗهض ألامل ٞ
 

 بظــــغاءاث الدسجُل وص   ؤجم   ن  به ما ه  ب بال
 
ٞ  ٘ 

  م وٍه 23/9/1988ي ـختى وظض ظىىص الاخخال٫ ٌٗخ٣لىهه ٞ ،عة٣غ  مه ـال ىم  ؾه الغ  
ى ـىهه بلمه ٣ض 

 .مباع٦ــــتـي ٞٗالُـــاث الاهخٟايــــت الـمكاع٦ت ٞـهمت الاهخماء لخغ٦ت )خماؽ( والـمد٨مت بخـال

 مخضًىتـي ؤخًان ٖاثلخه الـى ٞخُض جغب   ..)الكهُض ٖماص ٣ٖل( ٢لب   غ ؤلاًمانه ٖم  

بت مً م٩ان ؾه ـوال مً  ٨ىاه التي اٖخاص اعجُاصها مىظ ؤن بلٜ الشاهُت ٖكغةمؿاظض ال٣ٍغ

ب مً ي مسجض الـوظض ٞو  ،ٖمغه  ىىع ال٣ٍغ
 
ٞه ؤخض ؤلازىة بط ٖغ   ،هخ  مضعؾت الٟالىظت يال

ٟه   .ه للجهاص والاؾدكهاصب  خه ٞاػصاص  ..ًالء ٖلى صٖىة ؤلازىانال

ٕغ ٞ مسجض وعي٘ لبن الٗؼة وال٨غامت مً زال٫ الضعوؽ ـي عخاب الـهما وجٖغ

ت ختى هطجذ ٞ الجهاص والاؾدكهاص  ي مكاٖغه ظظوةـالٗلمُت والخىُٓمُت والخٗبٍى

ُ   ،ء الاهخٟايتض  واؾخىث ٖلى ؾى٢ها م٘ ب   ما ـل ؛الضئوبـــــؼ الكهُض عخمه للا بٗمله ول٣ض جم

 
 
ي مسُم ظبالُا الظي ٧ان ـم٨ش٠ ٞـؤلاؾالمــــي ال الخجم٘مغخلت مً يغوعة ـه هظه البه جخُل

 ،ُٞه وخًىع ا للخىُٓمــــاث ألازـــــغي مً ٢ىة م  ـل   (؛مسُم الشىعةبــ )ى ُٞما ؾب٤ ؿم  ٌه 

 .هــــمـهاى همت الكباب وججمُ٘ الهالخحن مىـي اؾدىـٞكاع٥ بزىاهه ٞ

  وا٦بذ خغ٦ت )ٖماص( ووكاَه و٢ىة خه 
هىص اقخٗا٫ الاهخٟايت ـه للجهاص و٢خا٫ الُب 

ً الـالٟلؿُُيُت ال ن بوما  ،لمدخـمباع٦ت وجهاٖض وجحرتها وامخضاصها ٖلى َى٫ ع٢ٗت الَى

ي ٢ُإ ٚؼة لكبابها وؤههاعها الٗىان ل٣ُاصة ـ( ٞمؿلمحنالـؤَل٣ذ )خغ٦ت ؤلازىان 
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ختى  م1987ٗام لالشامً مً ٧اهىن ؤو٫ )صٌؿمبر( وجىظُه الجماهحر مىظ  ،مٓاهغاثـال

  م الكهُض الهٟىٝ مه ج٣ض  
 
 الك٨

 
اث مً الكباب الـال مالخ٣ت ـمسُـــم لـي الـمؿلـــــم ٞـمجمٖى

 ـالاخخال٫ و٢ُٗان الظىىص 
 
با  وجسٍغ

 
ىحن الظًً ٧اهىا ٌُٗشـــــــىن ٞؿـــاصا  .مؿخَى

ت يض الٗضو الههُىويـ٦ما قاع٥ الكهُــــض عخمه للا ٞ  ،ي ٦خابـــــت الكٗـــاعاث الجضاٍع

ٖه  ٗه غ  و ي ال٨شحر مً ـٞكاع٥ ٞ ،مؿحراث الاخخجاظُـــــتـمٓاهغاث والـه الكضًض بالٝ ٖىه ول

ــــاث الؿىاٖض الغامُت التي ج٩ىهذ ٞٞٗالُاث الاهخ مسُم بٗض ـي الـٟايــــــت يمــــً مجمٖى

 م٣اومـــــت ؤلاؾالمـاهبشا١ خغ٦ـــــت ال
 
 ياعبا

 
مؿلمحن( ـظماٖت ؤلازىان ال)لــــ ُت )خمــــــاؽ( ظىاخا

 .ي الًٟـــــت الٛغبُـــــت و٢ُـــــإ ٚــــؼةـٞ

ت ٦بحرة مً ٧ىاصع وق ٌه ـباب خماؽ ٞوباٖخ٣ا٫ مجمٖى ى يغبت آب ؿم  ي ما 

ً مً ـى )ٖماص( وق٣ُ٣ه )ٖاص٫( لالٖخ٣ا٫ ٞ، حٗغ  م1988)ؤٚؿُـ(  ي الشالض والٗكٍغ

 بزغ نضوع الخ٨م هٟؿه، ؤًلى٫ )ؾبخمبر( مً الٗام 
 
خُض ؤوصٕ السجً زماهُت ٖكغ قهغا

ت ْال  ،ٞٗالُاتهاي ـمكاع٦ت ٞـوال ،همت الاهخماء لخغ٦ت خماؽـمت بخـٖلُه مً مد٨مت ٖؿ٨ٍغ

اث مجاهضة وبل٣اء ػظاظاث خاع٢ت ً مجمٖى ن زغط الكهُض عخمه للا مً بوما  ،وج٩ٍى

هذ بلُه ؾلُاث بط وظ   ..ختى ٖاص بلُه مغة ؤزغي  م1990ي آطاع )ماعؽ( ـمٗخ٣ل ٞـال

ي ـي جىُٓم خماؽ، ٣ٞط ى الكهُض ٞـمجاهضًً ٞـالاخخال٫ تهمت ججىُض ؤخض الكباب ال

 آزغ بٗض ؤن ج٣ُ  مغة قـمٗخ٣ل هظه الـال
 
ي ـه اٖتٝر ٞؤه   الههُىهُتمسابغاث ـىذ ؤظهؼة الهغا

 .همت التي وظهذ بلُهـمغة الؿاب٣ت بالخـال

٤ الجهاص وهُل الكهاصة  وزغط مً السجً بٗؼم وجهمُم ال ًلحن ٖلى مىانلت ٍَغ

ً  [نلى للا ٖلُه وؾلم]الغؾى٫ خُض ٧ان صاثم الخضًض ًٖ ظهاص  ،ي ؾبُل للاـٞ ٖو

الكهاصة والكهضاء وبُىالث )زالض بً الىلُض وؤبى ٖبُضة بً الجغاح ونالح الضًً وؾ٠ُ 

حرهم مً ٢اصة الٟخذ ؤلاؾالمي  ًٓل   ولظل٪ لم ًغ١ لكهُضها البُل ؤن   ،الضًً ٢ُؼ( ٚو

ٞ 
 
م   ،بل عاح ًبدض ًٖ صعظت ؤٖلى مً طل٪ ،م٣إلـي ظهاصه ٖلى الدجغ والـم٣خهغا ا ٖو

ض مً بلخا١  ىحن والٗمالء وججاع ـي نٟٝى ظىىص الاخخال٫ والـالسؿاثغ ًٍٞؼ مؿخَى
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 بالجىاحمٗخ٣ـــل لاللخدا١ ـٞبضؤ اجهاالجه وجدغ٧اجه ٞــــــىع زغوظه مً ال ،سضعاثـمـال

مٗغوٝ باؾم )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( الظي ًلبي ـالٗؿ٨ـــــغي لخغ٦ت خماؽ ال

ت مىخاجه الٗؿ٨ٍغ باجه َو   ..ا ؤعاص٩ٞان له م ،ٚع
ه
ت )الكهضاء(ـٞغػ ٞبط ؤ وهي مً  ،ي مجمٖى

اث ألاؾاؾُت ألاولى التي بضؤث الٗمل ٞـال مى٣ُت الكمالُت مً ال٣ُإ ـي الـمجمٖى

ً وجهُٟت بًٗهم  ٞ ،بمالخ٣ت الٗمالء السٍُغ
 
ي ٦خاثب ال٣ؿام وبضؤ ـزم اهضمج جل٣اثُا

 .بمماعؾت مهامه الجهاصًت ٖلى ؤًٞل ما ٩ًىن 

م مً  لى الٚغ  وؤ٢ضم مىه ٖٞو
 
 ـي الـوظىص مً هى ؤ٦بر مىه ؾىا

 
 ن  ب مغجبت الخىُٓمُت بال

ُىت وزٟت خغ٦ت بل ى ظاهب خظعه ـما ًخمخ٘ به الكهُض )ٖماص ٣ٖل( مً ط٧اء ٞو

ت ًسخاعوهه يابِ اجها٫ ـظٗلذ ٢ُاصة ال٨خاثب ومجاهضي ال ..واؾخٗضاصه الضاثم مجمٖى

ت مً ـا ًخٗل٤ بكإن الًى٣ل الخٗلُماث وألاوامغ والسُِ و٧ل م ..لهم  ال٣ُاصةمجمٖى

 .وبلُـها

ي قبا٥ ـمجغمحن الؿا٢ُحن ٞـى نضوع الـهم وزىاظغهم بلـعاخىا ًهىبىن ؾ٩ا٦ُى

ئت ؤزاعث ظىىن الُ ُت ظٍغ ملُاث هٖى ص وعٞٗذ لىاء هى ـالٗمالت والسُاهت بخسُُِ مخ٣ً ٖو

ت جس٠ُ الٗمُل وجد٣ـؼة وبباء، ٣ٞض ٧اهذ الٗ  ب ٖؼ الضًً ال٣ؿام  ..٤ مٗهمجمٖى

ت حسجُل ٧ىزاث٤ لئلصاهت  ..ا لضًه مً مٗلىماثمؿخُٟضة مم   ومسجلت اٖتراٞاجه ٖلى ؤقَغ

  ،وؤصلت ال ًم٨ً به٩اعها
ه
ٌ الخىبتزم ج و٧ان لهظه الٗملُاث  ،ىٟظ ُٞه خ٨م للا بطا ٞع

 الىاجخت و  
 
مجخم٘ مً الٗىانغ ـي جُهحر الـما لها مً ؤزغ واضر ٞـل ؛بالٜ ٖىض الجماهحر ٘  ٢

ل   ،الههُىهُتمسابغاث ـها الـمخالٟاؾضة التي ؾم   ٖملُاث  ك٠ٛ  بالىاؽ ًخابٗىن  ْو

ت ٞ و٦م ٧ان اؾخٛغابهم  ،ئم الكاَـــــي ٚؼة وظبالُا والكُش عيىان ومسُـال٨خاثب الخُهحًر

ـــــىن بل ً ؤو ـٖىضما ٌؿاٖع ى م٨ــــان الازخُاٝ ؤو بٖضام الٗمُل بن ٧ان مــــً السٍُغ

 .ي الجــــــىــــــغوا ٞمجاهضًً و٦إجهم جبس  ـٞال ًجضون ال ،ــً بك٨ــــل ظلي ال لبـ ُٞهمٗغوُٞـــال

ض م٘  (مجضي خماص ومدؿً الٗاًضي)مجاهضان ـي لُلت مٗخمت ٧ان الـٞ ٖلى مٖى

هما ٖبىع زِ الخضوص الضولُت بحن ـؤزىاء مداولخ ي ألاؾغـمجاهضان ٞـ٣ٞض و٢٘ ال ،ال٣ضع
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ذ ٞمدخلت ومهغ ـٞلؿُحن ال ً مً ٧اهىن ؤو٫ ـبال٣غب مً مضًىت ٞع ي الؿاصؽ والٗكٍغ

 بلرؾ  لحه  ،م1991)صٌؿمبر( 
 
ى ٢لٗت ألابُا٫ )سجً ؾغاًا ٚؼة( خُض ًماعؽ ـال ٞىعا

ختى جبضؤ  ،،مجاهضًً البُلحنـالخٗظًب البك٘ والخغب الىٟؿُت وؤلاعهابُت يض ال

ؾماء ؤمام ُٖىن الجالصًً وجبرػ ال٩لماث والسٍُى وألا  ،ي الٓهىع ـمسخُٟت ٞـالهٟدت ال

  ،الههاًىت
ه
ى ال٨ك٠ ًٖ ؤؾماء ؤًٖاء ـمجاهض مجضي جدذ هظا الخٗظًب بلـال غ  ٞايُ

ُٞ 
 
ت )الكهضاء( التي ٧ان ًٖىا   ،هاـمجمٖى

 
ش ؤنبذ قهُضها البُل مُلىبا مىظ طل٪ الخاٍع

 .مؿخٗغبتـل٣ىاث الاخخال٫ وؤظهؼة مسابغاتها ووخضاتها السانت وال

هؼم السٝى مىظ ؤن باٌ٘ ٖلى الكهاصة عاح ًىاظه وا٢ٗه الجضًض  ل٨ً قهُضها الظي

  -ٞ٪ للا ؤؾغه  -بصجاٖت وب٢ضام، وبطا ٧ان مجضي 
ه
تراٝ بإن )ٖماص ـبل غ  ٢ض ايُ ى الٖا

تـ٣ٖل( هى يابِ اجها٫ ال بل ػاصه  ،الكهُض ال٣اثض لم ًغحٗب ولم ٠ًًٗ ٞةن   ،مجمٖى

غى ٖلُه ٞ   ؤن ًٓل  هٟؿه ي الى٢ذ ـهظا ألامغ شجاٖت ٞو
ه
بت الاؾخٗضاص ًدمل ه  ٖلى ؤ

 وعٌٞ ؤن   ،٣ٞض ٖؼم ٖلى الجهاص ختى الكهاصة ،عوخه ٖلى ٦ٟه وبىض٢ُخه ٖلى ٦خٟه

ًـًيسخب مً ال سغط زاعط الَى   ..مُضان ٍو
ه
 ل٣ؿمه، بط ه

 
ُا  -ه للا عخم -٣ل ٖىه وب٣ي ٞو

 ٞإها مُاعص لالخخال٫ و ٖىض بضاًت مُاعصجه ٢ىله: "
 
ٖلُه ؾٝى ؤط٣ًهم مً آلان ٞهاٖضا

 .الٗل٣م بةطن للا"

مُاعصًً خُاة ألازىة بمٗىاها ـٖاف قهُضها البُل م٘ بزىاهه السمؿت ال

ىهـا ٌسجل للكهُض ما ًغوٍه ؤخض ؤلازىة الومم   ،الخ٣ُ٣ي ٣ى٫ بط ً ،مجاهضًً الظًً ٖٞغ

ً   ،٦ىذ وؤخض ؤلازىة مٗه ٣ٞمىا ههلي ..ي ؤخض م٩امىهـ: ٞهظا ألار  يـل الب٣اء ٟٞٞ

  ..خغاؾدىا
 
ٚ  زم نل ت ؽ٧ان زال٫ طل٪ ًدغ  ،ةغ  ى بٗض طل٪ ختى ال هازظ ٖلى خحن   الٛٞغ

 
 
  طهابا

 
جىاو٫ ؾىي ٞما  ..وي٘ بٗضها لىا الُٗام ،ي ؤمغ ٌكٛلهـو٦إهه ٨ًٟغ ٞ ،وبًابا

  ،ل٣ُماث
 
ض ؤلا٦شاع ختى ال ؤجشا٢ل بل ..٢اثال ت  ..ى ألاعىـال ؤٍع ِٞكٛلني طل٪ ًٖ م٣اٖع

 .ؤٖضاء للا
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ت الكهضاء ٣ٞض اهًم ٖكغة ؤزىة مجاهضًً  ،يا٢ذ مضًىت ٚؼة بمُاعصي مجمٖى

والسٝى مً ؤٖما٫  ،مُاعصًً الجـــــضصـى ٢اثمت الـمً )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( بل

 ًخمل٪ الـوال مالجئـوالالخمكُِ الٗؿ٨غي للبُاعاث 
 
ي ـمُاعصًً ٞـمىاػ٫ ؤنبذ هاظؿا

 .ي طل٪ الى٢ــــذـب شر الؿالح ٞى ظاهـبل ،هظه الب٣ٗت الهٛحرة

 ٖلى ؤلازـــــىة ال ،وؤمام هــــظا الىيـــــــ٘ الجضًض
 
 للجهض الـوخٟاْا

 
حرا ني ً  مه ـمُاعصًً وجٞى

حر الـٞ ضاص ،ملجــــإـي جٞى الخسُُِ لســــغوط مُاعصي  جم   ..وحؿهُـــــل الخغ٦ـــت لهظه ألٖا

ت الكهــــضاء( مً ٢ُإ ٚؼة والاهخ٣ـــــا٫ بل خُض جم حك٨ُل  ،ى الًٟــــت الٛغبُتـ)مجمٖى

 اؾم  ..الٗؿ٨ـــــغي لخغ٦ت خمــاؽ هىا٥ الجىاح
 
)٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً وخمل ؤًًا

  ؛ال٣ؿام(
ه
 ؤ

 
 .ي ٢ُإ ٚؼةـبما هى مٗمى٫ به ٞ ؾىة

ت الكهضاء الاهخ٣ا٫ بلو٦ظل٪ ظاء ازخُاع   ـمجمٖى
 
٣ا  مٞى

 
 ،ى الًٟت الٛغبُت ازخُاعا
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  ٟ ً  ،ًٖ ٢ُإ ٚؼة مً ظاهب ء  الٗب  ٠ ٣ٞض ز وؤُٖى صٞٗت ٢ىة للًٟت الٛغبُت بخ٩ٍى

 .مؿلخت الخابٗت ل٨خاثب ال٣ؿام مً ظهت ؤزغي ـالسالًا ال

ت الكهضاء بل ٝى م٘ مً الى٢ ض  به  ال ..ى الًٟت الٛغبُتـو٢بل الاهخ٣ا٫ م٘ مجمٖى

  ..ي جل٪ الٟترةـي سجل ٖماص ٣ٖل ٞـالخضر الباعػ ٞ
 

ت له يض ؤال  وهى ؤو٫ ٖملُت ٖؿ٨ٍغ

م ؤَلــــ٤ ٖمـــــاص ٣ٖــــل عنانه 1992 لٗام )ماًى( ًاعؤٟٞي الغاب٘ مً  ،ظىىص الاخخال٫

ت ٞ  بىض٢ُت ٧اعلى ٚىؾخاٝ يض ٢اثض الكَغ
 
ي ٢ُإ ٚؼة الججرا٫ ـال٣ؿامي مؿخسضما

ت ٞـؤن ؤو٢ٗخه ال بٗض ض()ًىؾ٠ُ آٞىِبٛ الكُش )ٟتر١ ي ٦محن ههبخه له ٖىــــض مـمجمٖى

  ٚحر ؤن   ،عجلُــــــً(
ه
 الٗملُت لم ح

 
 .مغا٣ٞت لــــــهـ ًٖ بنابت ؾــــُاعة )الكابا٥( الؿٟغ بال

٤ خاظؼ بًغػ  الظي ًغبِ  مٗبر الىخُضـوهى ال ،اهخ٣ـــل الكهُض )ٖمــاص ٣ٖــل( ًٖ ٍَغ

ً مً ـى الًٟت الٛغبُت ٞـبل م1948خلت ٖام دمـ٢ُإ ٚؼة بٟلؿُحن ال ي الشاوي والٗكٍغ

ى ـبل ٘ الكهُض  ـــــوما هي بال ؤًام ٢لُلت ختى جب   ..ي مضًىت ال٣ضؽـٞ واؾخ٣غ   م1992ًاع )ماًى( ؤ

٣ت ب٣    ُ  ال٣ضؽ وبىٟـ الٍُغ
ه
تـؤٞغاص ال ت حنؤخُض جم اؾدئجاع ق٣خحن  ،مجمٖى ي عام ـٞ زٍغ

 للا.

تـوبٗض ؤن ا٦خمل ٣ٖض ال ت الكهضاء بمؿاو٫  ،مجمٖى جم جغجِب اجها٫ مجمٖى

ت جؼوٍضها بالؿـــــــالح ـخُض َلبذ ال ،ي الًٟت الٛغبُتـ)٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٞ مجمٖى

 .الخضًــــــــض

ت الخسُُِ لخىُٟظ ٖملُت ٞـي هظه ألازىاء بضؤث الـٞو ي ٢لب مضًىت ال٣ضؽ ـمجمٖى

ي ـها ٢ىاث خغؽ الخضوص الههُىوي ٞـج٩ىن بمشابت الشإع للمجؼعة الىخكُت التي اعج٨بخ

٣ٞض  ،ل٣ًاء للا و٢ضعه ول٨ً ال عاص   ،مسجض ألا٢ص ى ٢بل ؤ٦شـــغ مً ٖام وهه٠ـؾاخت ال

ت أل٦بر هؼ  ـحٗغيذ ال ــل ٣  بط اٖخه  ،ها بٗض اهخ٣الها للًٟت الٛغبُتـة جهِبمجمٖى

 29ي مؿاء ًىم ألاعبٗاء ـالُٗاًا ومدمض ؤبى ٖاٌل ومدمض خغػ( ٞ مجاهضون )مدمض ؤبى ـال

ت ٞـي بخضي الك٤٣ التي اؾخإظغتها الـٞ م1992 لٗام ًىلُى )جمىػ(  ي عام للا بٗضـمجمٖى

  الههُىهُتمسابغاث ـؤظهؼة ال ٢امذ بهاٖملُاث عنض م٨شٟت 
 
غ هاالء التي ٣ٞضث ؤز
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ي ـ٩ٞان لىن بكــــغة )ؤبى ٖاٌل( واٖتراٝ بٌٗ الكباب ٞ ،ي ٢ُـــــإ ٚؼةـمجاهضًــــً ٞـال

 مخابٗت لهمـي ج٨ش٠ُ ٖملُاث الـي السُِ ٞـي الًٟت الٛغبُت َٞغـال٣ُإ ًٖ وظىصهم ٞ

 .الًٟت الٛغبُـــــتب

ها )٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام( باٖخ٣ا٫ زالزت مً ـخالًغبت ال٣اؾُت التي جل٣  

  خُض ،زحرة مجاهضحها
 
ت الكهضاء ؤو م  لذ ق٩ ً جب٣ى م   ً  بضاًت النهاًت لٗمل مجمٖى

ت ٧ىخضة واخضةـال ً و٢ضوم م   ..ي ٢ُإ ٚؼةـٞبٗض ؤن جمذ مغاؾلت ال٣ُاصة ٞ ،مجمٖى

ي ؤ٣ٖـاب ـغبُت بزغ اه٣ُإ الاجها٫ ٞٛي الًٟت الـؤٖاص عبُهم ب٨خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام ٞ

)َال٫ ههاع وبكحر خماص(  وؤزىاهاهخ٣ل )ٖماص ٣ٖل(  ،ي عام للاـمضاهمت الٗضو للك٣ت ٞ

 ـخُض جم جؼوٍضهم باألؾلخت الغقاقت وال ،ى مضًىت زلُل الغخمًـبل
 
مؿضؾاث اؾخٗضاصا

تـلبضء مغخلت ظضًضة مً ظهاص ال  .مجمــــٖى

ت الكهضاء مىخضة ٖمل واخضة بط  ،قهضث مضًىت زلُل الغخمً جهاًت ٖهض مجمٖى

 
ه
  ـي الـاء ٞلب مً )ٖماص ٣ٖل( الب٣َ

 
ي ـي مؿاولُت ال٣اثض الٗؿ٨غي للٗملُاث ٞـمضًىت وجىل

٣ل ألازىان آلازغان بل ..مى٣ُت السلُل
ه
مُاعصًً ـى مضًىت هابلـ لترجِب ؤويإ الـفي خحن ه

ها ب٩لخا ًضًه ل٨ُخب ـالكهُض ال٣اثض ٖماص ٣ٖل بىض٢ُخه بلُــــه و٢بٌ ٖلُ ًٞم   ،هىا٥

 .ل٣ؿام ألاولى ٞـــــي مضًىــــت السلُــلمجض والجهاص ٖبر زُىاث اـ٢هت ال

 
 
ى ـمٗخ٣لحن مً ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام بلـل مىيٕى جؼاًض ؤٖضاص الق٩

ضاص ال٨بحرة مً مه   ظاهب ألٖا
 
م٣اومت ؤلاؾالمُت خماؽ وؤظهؼتها ألامىُت ـلي خغ٦ت الٗخ٣

ت لى عؤؾهم ق ،والٗؿ٨ٍغ وما ٌٗاهىهه  ،مجاهض )ؤخمض ًاؾحن(ـالالكُش هخٟايت ُش الا ٖو

غوٝ صخُت واظخماُٖت وهٟؿُــت نٗبـت صازـــل ال والسجىن  مٗخ٣ــــالثـمً حٗظًب ْو

  الههُىهُت
 
 ؾُُغ ٖلى ج٨ٟحر الكهُض مىظ ؤن جىل

 
ي مى٣ُت ـُت الٗملُاث ٞمؿاولى ـهاظؿا

ظىضي مً ظِل ولهظا الٛغى قٕغ ال٣اثض )ٖماص ٣ٖل( بالخسُُِ ألؾغ  ،السلُل

هم بإبُا٫ ـو ؤ٦ثر واؾخســـــضام هاالء ألاؾغي ٦غهاثً مً ؤظل مباصلخؤ الاخخال٫ الههُىوي

ي و٢ذ الخ٤ بًجاص ـُٞلـــــب مً مؿاٖضًه ٞ ،مٗخ٣لحنـخماؽ و٦خاثب ٖؼ الضًً ال٣ؿام ال
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 ختى ـمجــــــاوعة لـي الخال٫ الـمٛاعة ٦بحرة مىاؾــــبت ٞ
 
 آمىا

 
مضًىت السلُل جهلر ؤن ج٩ىن م٩اها

 ها.ـىىص ألاؾغي ًُٞم٨ً بزٟاء الج

ىضما جم   ب الكباب الظًً جم   جم   ..مٛاعةـجغجِب ؤمغ ال ٖو ٞغػهم مً بحن نٟٝى  جضٍع

ي بَاع ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام باؾم ـوكُاء الخغ٦ت ٖلى الؿالح وجىُٓمهم ٞ

ت قهضاء ألا٢ص ى( ت الـوبهظه ال ..)مجمٖى ي زباث ـمجاهضة مط ى الكهُض ال٣اثض ٞـمجمٖى

م ٦ثرة الخبٗاث وظؿامت الخدضًاث لً ؤجغ٥ ؤخٟاص  :ولؿان خاله ًهغر ،وجٟاٖل ٚع

غ  ٟؿضون، وبطا ٧ان )ٖماص( ٢ض جىلى مؿاولُت ٢ُاصة آال٣غصة والسىاٍػ مىحن ٌٗبشىن ٍو

مؿاولُت مً بقغاٝ ٖلى ججىُض ـي مضًىت السلُل وما ًدب٘ هظه الـ٦خاثب ال٣ؿام ٞ

بـال هم ٖلى اؾخسضام ـمجاهضًً وجضٍع

لىؾاثل ال٣خالُت وبٖضاصهم لل٣ُام ا

 ب ،بٗملُاث يض ٢ىاث الاخخال٫
 

 ال

ً   ن  ب ي ـصون مكاع٦خه ٞ ل  ده طل٪ لم 

ئت التي  ت الجٍغ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ت قهضاء ألا٢ص ى  هٟظتها مجمٖى

.
 
 وجىُٟظا

 
 جسُُُا

ً مً  ٟٞي الخاصي والٗكٍغ

ً ؤو٫ )ؤ٦خىبغ(   م1992حكٍغ

ت الكهُض ال٣اثض  هاظمذ مجمٖى

باألؾلخت ألاوجىماج٨ُُت ؾُاعة 

ىى  ت ٧اهذ حؿحر ٖلى 5)ٍع ( ٖؿ٨ٍغ

ت باججاه مضًىت  ٤ الٓاهٍغ ٍَغ

خُض ٢امذ الؿُاعة التي  ،السلُل

 
 
ىاهه بخدب٘ البُاعة ذ )ٖماص( وبزؤ٢ل
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ت   الٗؿ٨ٍغ
ه
ي ا ؤص  مم   ،هاـبَال١ الىاع مً البىاص١ الغقاقت ٖلى الؿُاعة بٗض الا٢تراب مى م  ز

ٟ   ،ى بنابت ظمُ٘ ع٧ابها بةناباث مسخلٟتـبل ظ وبٗض ؤعبٗت ؤًام مً هظه الٗملُت البُىلُت ه

ت الشاهُت ٞ ي ـالكهُض ال٣اثض عخمه للا باالقترا٥ م٘ ازىحن مً بزىاهه ٖملُخه الٗؿ٨ٍغ

ي ظِل الاخخال٫ بإجها مً ؤظغؤ ـمى٣ُت السلُل والتي ونٟها ؤخض يباٍ ال٣ُاصة ٞ

ت ـملُاث التي اؾتهضٞذ الالٗ بط ا٢ترب )ٖماص  ،ي الًٟت الٛغبُتـٞ لل٨ُانمىا٢٘ الٗؿ٨ٍغ

ب مً ) ؤلابغاهُمي  مسجضـال٣ٖل وهاعون هانغ الضًً( مً مٗؿ٨غ ظِل الاخخال٫ ال٣ٍغ

ٗ   ،الكٍغ٠( لى به  مً الجىضًحن ٖو
 
 ض زالزحن مترا

 
ً  الل

 ً   ظ 
 
بضؤ البُالن  ..ُان الخغاؾـت٧اها ًخىل

هما ؤو ـهما الغقاقت صون ؤن ًخم٨ً ظىىص الاخخال٫ مً الغص ٖلُـبةَال١ الىاع مً ؤؾلخخ

و٢ض اٖتٝر الىا٤َ الٗؿ٨غي  ،ي الؿُاعة التي ٧اهذ جيخٓغهماـهما ٖىض اوسخابهما ٞـبح٣ٗ  

جى٣ظه وا٢ُت الغنام التي ٧ان لم  ،ي و٢ذ الخ٤ بم٣خل يابِ ن٠ـٞ للٗضو الههُىوي

 ـٞ ،ضحهاًغج
ه
 .نِب الجىضي الشاوي بجغوح زُحرةي خحن ؤ

ي الًٟت الٛغبُت ومى٣ُت السلُل ـملخّى الظي َغؤ ٞـي يىء هظا اليكاٍ الـٞ

ت الىاجخت ي ؤ٣ٖاب ؾلـبالظاث ٞ ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً )لـــ ؿلت الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

مال ـوكُذ ٞغ١ ظهاػ ال ..ال٣ؿام( ت ٞي جدغ٧اتهم اـه ٞئ مسابغاث )الكابا٥( ٖو ي ـلؿٍغ

ت التي هٟظث هظه الٗملُاث التـمداولت ل٨ك٠ ؾغ ال ي وظهذ بك٩ل زام يض مجمٖى

ي ج٣لُو حجم ال٣ىاث ـوظٗلذ ٢ُاصة الاخخال٫ حُٗض الىٓغ ٞوصوعٍاجه، الجِل  ظىىص

وطهبذ ظهىص يباٍ  ،داوالث باءث بالٟكلـمـول٨ً هظه ال ،مىدكغة هىا٥ـال الههُىهُت

هم بحن الجماهحر ت ـلٗلها جإحي بسُِ ٣ًىص بل ؛الكابا٥ الظًً وكغوا ٖمالء  ى مجمٖى

 ٞ ،ضي  )قهضاء ألا٢ص ى( ؾه 
 
مباع٥ ـي ظهاصه الـواؾخمغ الكهُض ال٣اثض عخمه للا مايُا

  ًه 
 
  م وٍه ىٓ

  ب وٍه ضع 
 
ٖه م  ي ه  ـِ ٞسُ ت وجٟا  ؾالخهت وخٍُى

 
 خظاءه ال ،ل ممدك٣ا

 
اض ي ومىخٗال ٍغ

 بإو٫  ،باؾخمغاع
 
 لخدغ٧اث الٗضو وصوعٍاجه ؤوال

 
ُما هى ٦ظل٪ ظاء ٢ًاء للا  ..ومخابٗا ٞو

ه ي مضهُت )زلُل الغخمً( التي ؤخب  ـو٢ضعه بإن ًبضؤ الٗض الخىاػلي إل٢امت الكهُض ال٣اثض ٞ

ٟ  ؤهلها وقبابها مم   ىه والخ٣ىا به ؤو ؾمٗىا ؤخاصًشه ًٖ الجهاص وهى ًًغب ٦  بً ٖٞغ
 
  ا

 
٠٨ 
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ًه غ م٨  ًٖ الُٛٔ والخ٣ض الظي 
 
 ٖلى ؤؾىاهه حٗبحرا

 
 ٨  ػا

مدخلحن م٘ خملت ـهىص الـه للُى 

خ٣االث ال٣بٌ ٖلى الىىاة الهلبت لخغ٦ت  ي   ؤؾاس  ال٨بحرة التي اؾتهضٞذ بك٩ل   الٖا

ت )قهضاء ألا٢ص ى( بزغ  واقخض   ،مضًىت بك٩ل ٖامـي الـخماؽ ٞ السىا١ ؤ٦ثر ٖلى مجمٖى

ت ـال غ  ٞاه٨ك٠ ؾ   ،ى ؤخض مجاهضي ٦خاثب ال٣ؿامـمد٣٣حن الههاًىت بلـل الجىن   مجمٖى

 ـٞ ،ل ٖضص مً مجاهضحها٣  واٖخه 
 
ً ٖضص آزغ مً الازخباء ًٖ ؤٖحن يباٍ ي خحن جم٨

 .مُاعصًًـالكابا٥ والالخدا١ بغ٦ب ال

ؤؾٟغث الخد٣ُ٣اث التي ؤظغاها ظهاػ الكابا٥ بالخٗاون م٘ ظِل الاخخال٫ ًٖ 

اث السلُل وصوعه يمً البىاء اله٨ُلي ال٨ك٠ ًٖ  ٖال٢ت ال٣اثض ٖماص ٣ٖل بمجمٖى

ا ظٗل ب٢امخه نٗبت مم   ،ي خغ٦ت خماؽ بالًٟت الٛغبُتـالٗؿ٨غي ٞ للجىاحوالخىُٓمي 

  )اهظش البىاء الهيكلي(.للٛاًت 

ً الشاوي ـٚاصع قهُضها البُل مضًىت زلُل الغخمً ٞ ً مً حكٍغ ي الشالض والٗكٍغ

مبر( ٖام   بلخ  م مه 1992)هٞى
 
الخىاظؼ  ٧لخُض اؾخُإ اظخُاػ  ،ى ٢ُإ الٗؼ وال٨غامتـجها

ت وه٣اٍ الخٟخِل التي ؤ٢امها ظِل الاخخال٫ وصزل ٖبر بىابت خاظؼ بًغػ الظي  ،الٗؿ٨ٍغ

  مه  م1948مدخلت ٖام ـمىا٤َ الـًغبِ ال٣ُإ بال
 ٟ  خس

 
  بُا

ً حهىصي ؼي   ص٫   وهظا بن   ،مؿخَى

ٖلى ظغؤة وشجاٖت مى٣ُٗت الىٓحر هاهُ٪ ًٖ م٣ضعة ٞاث٣ت ٖلى  ٫  ما ًضه ٞةه   ،ٖلى ش يء

ت البضحهت  .الخإ٢لم وؾٖغ

إة ٖلى الكهُض ال٣اثض وبزىاهه الـلم ٨ًً الىي٘ ٞ  ،مُاعصًًـي ٢ُإ ٚؼة بإز٠ َو

ي مسخل٠ مضن و٢غي ومسُماث ـواػصاصث ٢ؿاوة ٞ ،٣ٞض اقخضث ؤلاظغاءاث الههُىهُت

 .مخمحز ل٨خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿامـال٣ُإ م٘ الخهُٗض الجهاصي ال

ٌه    وم٘ اػصًاص الًِٛ الظي 
 
ي ـمُاعصًً صون ؤن ٩ًىن ٞـله وظىص ٖكغاث الك٩

حر الـُمؿاولم٣ضوع   عثها ٢غ  ـخُى ،مىاػ٫ ـي ؤ٣ٖاب ؾُاؾت جضمحر الـملجإ آلامً ٞـهم جٞى

مُاعصًً ـهاالء ال٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿـــــام( الُلب بلــــى ٖضص ٦بحر مً )٢ُاصة 

بىع الخضوص باججاه مهغـالاؾخٗضاص ل مجاهضون ـخُض بضؤ ال ،مٛـــــاصعة ال٣ُإ ٖو
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اث نٛحرةـال ىضما ظاء الضوع ٖلى الكهُض )ٖماص  ،مُاعصون بالسغوط ٖلى ق٩ل مجمٖى ٖو

 ٖلى الجهاص ختى الكهاصة ،٣ٖل( اٖخظع ًٖ السغوط بةنـــــغاع
 
 ،٣ٞض ٧ان عخمه للا ٖاػما

 ٌ ً الظي ًدبه صون ؤن ٣ًاجل ـؤن ًيسخب مً الٞٞغ  الَى
 
مُضان ؤو ؤن ًسغط مٛاصعا

 .ختى الغمـــــ٤ ألازحر

  ٞ  ُ  وب٣ي و
 
 ل٣

 
  ،مهؿ  ا

 
 ـم الؿ  ٢

  
غ ٧ل ٞلؿُحن ختى مامىحن بالجهاص خال  لخدٍغ

 
 وخُضا

مؿاولُه الظًً ٖغيىا ٖلُه السغوط جل٪ الٗباعة ـا ٢اله لومم   ،ؤ٦غمه للا بالكهاصة

ههغ ؤو  ..هظا ظهاص ،ي ٞلؿُحن ختى ؤها٫ الكهاصة وؤصزل الجىتـؾإب٣ى ٞالسالضة: "

ٗض ر ًٖ البه مجاهض ٖؼ الضًً ال٣ؿام الظي ٖب  ـص الكهُض الكُش اله٨ظا عص   ،"اؾدكهاص

يُاث مً ؤي ـى ٞلؿُحن مً ؾىعٍا ٞـؤلاؾالمي ل٣ًُت ٞلؿُحن بٗض ٢ضومه بل وازغ الٗكٍغ

 .هظا ال٣غن 

خه ٖٞم  وبهظا الكٗاع  ي ٦خاثب الكهُض ـل مجاهضها البُل الظي ٧ان ًٟخسغ بًٍٗى

ٌه    ٖؼ الضًً ال٣ؿام، ٞمط ى 
 
 غة وجطخُاتهم الجؿُمت ؤبهىغ بضمه وصماء بزىاهه الُاهؿُ

ى ـث عناناث الٛضع الههُىهُت بلواعجض   ،ختى ؤ٣ٞض الٗضو نىابهوؤههٗها الهٟداث 

غ هدىع  ملُاث بَال١ الىاع ٖلى زال٫ ٖوؤ٦باصهم ؤخٟاص ال٣غصة والسىاٍػ كغاث ال٨ماثً ٖو

ي ـو٢اصها قهُضها البُل ٞ ظىىص الاخخال٫ وصوعٍاث ظِكه وخغؽ خضوصه التي هٟظها

 يٚؼة وؤخُاءها وبِذ الهُا ومسُم والتي حكمل مضًىت ،مى٣ُت الكمالُت مً ٢ُإ ٚؼةـال

ي ـالخغاؾت ٞهضٞذ ظىىص ـ٧ان مً ؤبغػها ٖملُت الكُش عجلحن التي اؾخ ئ،ظبالُا والكاَ

ملُت مٟغ١ الصجاُٖت ٞ ي ـمٗؿ٨غ لجِل الاخخال٫ بٗض ًىمحن مً ٢ضومه مً السلُل ٖو

ملُتي م٣برة ظبالُا ٞ م1992الؿاب٘ مً ٧اهىن ؤو٫ )صٌؿمبر( ٖام  ً ـٖو ي الخاصي والٗكٍغ

خىن ٞـي خـوال٨محن الجغيء ٞ ،م1993مً آطاع )ماعؽ(  ي الشاوي ٖكغ مً ؤًلى٫ ـي الٍؼ

 وال، )ؾبخمبر(
ه
-)ؤم وجم الاؾدُالء ٖلى ٢ُٗتي ،خل ُٞه زالزت مً ظىىص خغؽ الخضوصظي ٢

ت ُٞما ب  16 خاص ووزاث٤ مً الؿُاعة الٗؿ٨ٍغ وهظه بخهاثُت بالٗملُاث التي  ،ضه ٗ  ( ٖو

  ٟ  .ظها الكهُض ٖماص ٣ٖـله
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خ م  املىكع الخاٍس
ت  خعائش العذو البشٍش

 )حعب مصادس العذو(

 ٚؼة - الكُــــش عجلُـــــً 5/4/1992  .1
جدُُم ؾُاعة مسابغاث 

 وبنابت ع٧ابها

 هم يابُتـبِى ،ؤعبٗت ظغحى السلُل -مى٣ُت الخـــاووػ  21/10/1992  .2

 م٣خل ظىـــــضي وظغح آزغ السلُل -مى٢ـ٘ ٖؿ٨ــــغي  25/10/1992  .3

 م٣خـــــــــــــــــل ظىـــــضي ٚــــؼة -الكُش عيـــىان  25/11/1992  .4

5.  7/12/1992  ٤  هم يابــــِــبِى ،زالزت ٢خلى الصجاُٖت بِذ الهُاٍَغ

دــــــــان ٚؼة -مٟتر١ الصجاُٖــــت  12/2/1993  .6  ظٍغ

7.  12/3/1993 
٤ الكغقي للصجاُٖـت  الٍُغ

 ٚؼة -
 ؤعبٗت ظغحى

 زالزت ٢خلى وؤعبٗت ظغحى ظبالُا -م٣بـــــــغة الكهـــــضاء  20/3/1993  .8

 ؾب٘ بنـاباث ٚـؼة - ٚغب الكُــــــش عيىان 28/5/1993  .9

10.  30/5/1993 
-مكاهـغة( ـي ٢غ٢ل )الـخ

 ٚـؼة
 ٚحر مدــــــضص

خـــــــىن  12/9/1993  .11  زالزت ٢خلــــــى ٚـــؼة -خــــــي الٍؼ

دـــــــــان بُــــــــــــذ الهُـــــــــــــــــــا 19/10/1993  .12  ظٍغ

ٟ   بن   ُت التي ه ئت والىٖى ت الجٍغ ظها الكهُض زال٫ جل٪ صعاؾت الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ضاء ٢بل ألانض٢اء بىىُٖت  الٟترة حُٗي ٨ٞغة ًٖ هظا البُل الظي لٟذ ؤهٓاع ألٖا

 
 
 لهاٖملُاجه وشجاٖخه التي ٢ل

 
 مً الجهاص وال ،ما هجض مشُال

 
 مضًضا

 
سا  .م٣اومـتـلِؿُغ جاٍع

ٟ  ـٞمالخٔ زال٫ الىٓغ ـٞمً ال الكهُض  ظها ؤن  ي ٢اثمت الٗملُاث وال٨ماثً التي ه

ن واخض ي م٩اـٞ خُض ٧ان ٦شحر الخى٣ل وال ٌؿخــ٣ـغ   ،٧ان ًخمحز بالخظع والاؾخٗضاص الضاثم

 للخدغ٥ـٞو ،ًامؤأل٦ثر مً زالزت 
 
 زم  ،ي ؤزىاء طل٪ ٩ًىن مؿخٗضا

 
ًسُِ لٗملُاجه ظُضا
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ه٣اطه مً ٦ماثً بي ـا ٧ان له ألازغ البالـــــٜ ٞمم   ،وصٖىا له اؽه ه الى  ٞإخب   ،ًخى٧ل ٖلى للا

 .ال٣بٌ ٖلُه إلل٣اءمؿخٗغبت ـها له الىخضاث السانت والـ٦شحرة ههبخ

 ْل   ،لل٣اثض )ٖماص ٣ٖل( ؤ٦ثر مً ؾيخحن الههُىهُتمط ى ٖلى مُاعصة ال٣ـــىاث 

 ًٖ )الظثاب(  ؛زاللهما قهُضها عخمه للا ًجــىب الًٟت الٛغبُـــــت و٢ُإ ٚؼة
 
بدشا

ت وخغؽ خــضوص الههُىهُت  .مً ظِل وقَغ

اجه ٞ ي انُُاص ٖضص ٦بحر مً هاالء صزلذ ٖملُاث ـوم٘ هجاح البُل ومجمٖى

خخال٫ ها ؾلُاث الا ـنُض )الخغباء( ؤو )الكبذ( ؤو )ال٣ٗغب( وهي الدؿمُاث التي ؤَل٣خ

ـت ٖلى قهُضها الٛال  ـالٗؿ٨ٍغ
 
 ظضًضا

 
جىؾُ٘ صاثغة ٖمل الىخضاث  خُض جم   ،ي َىعا

 ـالسانت ال
 
خلذ مىــــــظ حك٨ُلها ؤ٦ثر مً ماثت مُاعص مً مسخل٠ الٟهاثل مؿخٗغبـــت التي ٢

ووي٘ يابِ  ،مُاعصة ٖماص بالظاثـوالخىُٓماث الٟلؿُُيُت بدك٨ُل ٢ىة زانت ل

 ختى  ..مُاعص )ع٢م واخض(ـمخابٗت الـ)ؤبى ًاؾحن( لمضٖى ـالكابا٥ ال
 
بدُض لم ًضٕ له مجاال

مً ال٣اثض  لم جىل   ول٨ً هظه ؤلاظغاءاث ،ي )مسُم ظبالُا(ـلال٢تراب مً مجز٫ والضًه ٞ

 ٖلى هظا الٗضو الُت)ٖماص ٣ٖل( ال
 
م٣اجلت ـلهٟخه ل وحكخض   ،هىصيـي تهُج مكاٖغه سسُا

ٞخمط ي ؤًام )ؤؾُىعة ٚؼة( السالضة بحن  ،مهاصهت ؤو الغيىرـؤٖضاء للا صون ؤن ٌٗٝغ ال

مؿلمحن وما ـي ؤخىا٫ الـمخىانل هلل زم الخ٨ٟحر ٞـ٢غاءة ال٣غآن و٢ُام اللُل والضٖاء ال

 ٌه 
ه
 ٗاه

 
  تز مه  ،ه مً ْلمىه

ــــغص بغنام ً   بهىع ومأزغ ؤبُا٫ ؤلاؾالم وبىاص١ الخ٤ التي جٚؼ
 
ىا

 .ال٣ؿامُُــً البىاؾل

م خمالث ومشلما ظؿ   ئت ٚع ملُاجه الهجىمُت الجٍغ ض الكهُض ال٣اثض ببُىالجه ٖو

 الخ٣ى١  ًٖم٣اومت والضٞإ ـال ٞـيم٨شٟت ؤؾُىعة ألاظُا٫ ال٣اصمت ـمُاعصة الـال

 ؤؾُىعة ألاظُا٫ ال٣اصمت ؤٚضا )ٖماص ٣ٖل(  ..هاهت ببُل الٗضوـمكغوٖت والاؾخـال
 
ًًا

 للكهاصة مه مدض٢ت بصجاٖت وبُىلت و ـجدضي ألازُاع ال ٞـي
 
 ٚحر مضبغ ختى ٣ب  اؾخٗضاصا

 
ال

  مه ـم ال الهاظ  مه ـاٖتٝر ظِل الاخخال٫ الظي هاظمه بإهه ٧ان ال
ولم ٨ًً طل٪ باألمغ  ،يخهض 

ب ٖلى ؤؾُــــىعة ٚـــــؼة لب الكهـــــاصة بهض١ ،الٍٛغ ٞهض٢ـــــه للا وهالها  ،٣ٞض نـــــض١ للا َو
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ي ـوالٟــــىػ بالكهاصة والتي بضؤث ًٞ قهُضها البُل باالهخهاع ج٣ُ   ولٗل   ،ي جهاًت ألامــــــغـٞ

 .مى٣ُٗت الىُٓــــغةـهظا الضاٞ٘ ألا٦ُض للجغؤة ال ،الظي خمل ُٞه الؿالح ههٟؿالُىم 

 ٞ ،ى قهُضها البُللب  
 
  ،ي طل٪ الُىمـالظي ٧ان ناثما

 
َ 
 
ٌ   ب  ل  الكباب بإن   بٗ

ٞغخاث بجاهب ؾى١ الجمٗت ومسجض ؤلانالح ي بِذ آل٫ ـًدىاو٫ َٗام ؤلاُٞاع مٗهم ٞ

ي الؿاٖت ـؤي ٞ ،وبٗض جىاوله ؤلاُٞاع بمضة هه٠ ؾاٖت ،بخي الصجاُٖت بمضًىت ٚـؼة

مبر( 24مىا٤ٞ ـالسامؿت والغب٘ مً مؿاء ألاعبٗاء ال ً الشاوي )هٞى  ،م1993 لٗام حكٍغ

والظي 

عبٗت ؤًام مً ط٦غي وبٗض ؤ ،ًهاصٝ الظ٦غي الغابٗـت الؾدكهاص الكُش )ٖبض للا ٖؼام(

٢ىاث ٦بحرة  ً  م٩ان مدانغ م  ـال قٗغ البُل بإن   ،اؾدكهاص الكُش )ٖؼ الضًً ال٣ؿام(

 م  
 
  ،له ب  ٢   ً  مً الجِل وخغؽ الخضوص لم ٌكهض لها ؾ٩ان الصجاُٖت مشُال

ه
عث ض   خُض ٢

ت مً مسخل٠ ألاهىإ وألاحجام60بإ٦ثر مً )   ،( ؾُاعة ٖؿ٨ٍغ
 
لؿُاعة بؾٗاٝ  بياٞت



 

 
439 

 

ت ى ـبل ،م٩انـمخٟجغاث ومُاعصة َاثغة مغوخُت خل٣ــــذ ٞى١ الـوؾُاعة لسبراء ال ٖؿ٨ٍغ

الظي قاع٥  ،وقمل الخهاع الٗؿ٨غي  ،ظاهب ٖضص ٦بحر مً ؾُاعاث الىخضاث السانت

ضص مً يباٍ الاؾخسباعاث ب٣ُــــاصة ٢اثض الـُٞه ال مى٣ُت ـمئاث مً الجىىص الههاًىت ٖو

ي الصجاُٖت ومى٣ُت ؾى١ الجمٗت ـالكغ٢ُت مً خمى٣ُت ـؤهداء ال ظمُ٘ ،الجىىبُت

ً ُٞه مجز٫ الظي جده  ـمدُُت بالـمىاػ٫ الـواٖخلى الٗكــــغاث مً هاالء الجىىص ؤؾُذ ال

 .الكهُض ال٣اثـــــض

ُما بضث ال تـٞو ؼاث  ،مى٣ُت ؤقبه بش٨ىت ٖؿ٨ٍغ خُض جىانل ٢ضوم الخٍٗؼ

ت مً  آزغ باججاه ظىىص الاخخال٫ ىـؤزظ ؤؾُىعة ٚؼة باالهخ٣ا٫ مً م٩ان بل ..الٗؿ٨ٍغ

مجز٫ بإن الكهُض ال٣اثض ٢ا٫: "خًغ ـًغوي ؤصخاب ال ..ملم ٧ان بدىػجه 14مؿضؽ ُٖاع 

ض اؾدكهاصي مجز٫ و٢ام بإصاء ع٦ٗخحن هلل حٗالى، ـى ؾُذ الـزم نٗض بٗضها بل ،"آلان مٖى

٣ُت ج٣ىم مىـي هظه ألازىاء ٧اهذ ٢ىاث الاخخال٫ التي ٞغيذ مى٘ الخجى٫ ٖلى جل٪ الـٞو

 ًٖ ال
 
ى ـي الاوسخاب والٗىصة بلـمجاهضًً الظًً هجخىا ٞـبٗملُت جمكُِ واؾٗت بدشا

٦ما ٢ه٠ ظىىص الٗضو مجز٫  ،مىاػ٫ ـمجاوعة والٗضًض مً الـقملذ البُاعاث ال ،٢اٖضتهم

ش ال هم الغقاقت ـؾلخخؤوؤَل٣ىا الىاع بٛؼاعة مً  ،مًاصة للضباباثـآ٫ ٞغخاث بالهىاٍع

ٞإنِب  ،مُاعص الظي لم جدضص ؾلُاث الاخخال٫ شسهِخه ختى جل٪ اللخٓتـباججاه ال

  ،ي ؾا٢هـبُلىا وهى ًهلي بغنانت ٞ
 

جل٪ ؤلانابت لم جمىٗه مً ال٣ٟؼ مً ؤٖلى  ن  ب بال

 للا ؤ٦برـال
 
وجباص٫ بَال١ الىاع م٘ ظىىص الاخخال٫ الظًً  ،مجز٫ باججاه ألاعى ناعزا

مًاصة للضعوٕ ـ٣ٞض ؤنابذ بخضي ال٣ظاث٠ ال ،ةمجز٫ ختى ٞاػ بالكهاصـًدانغون ال

ي مى٣ُت الغؤؽ التي ـخُض ٧اهذ ؤلانابت مباقغة ٞ ،ه ؤقالء  ومؼ٢ذ ظؿض   ،الكهُض

لذ ..ى ٖضة ٢ُ٘ـجىازغث بل   ..لضعظت ؤن ؤظؼاء مً عؤؾه ٢ض ؤٍػ
 
 ض  ٗه ومالمذ وظهه الُاهغ لم ح

  َ ال١   لب  جٓهغ ٖلى ؤلَا
 
( الظي ٢ام بى٣ل ظؿض  24ما عواه الكاب هًا٫ ٞغخاث )ـ٣ا

 
ٖاما

 .مجز٫ ـالكهُض زاعط ال
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اػ بالجىت التي ٖمل وؾعى لها  ٞةن   ،وبطا ٧ان الغنام ٢ض ها٫ مً )ٖماص ٣ٖل( ٞو

 
 
 .هم ٖضة بناباثـىىا مىه وؤو٢٘ ُٞالكهُض ال٣اثض ٢ض ؤخاٍ بجىىص الٗضو ٢بل ؤن ًخم٨

ت ال ٖؼ  ب٣ضعجه ٖلى ٖػ
 
ت ـمشلما ٧ان الكهُض عخمه للا ُٖٓما ماؾؿت الٗؿ٨ٍغ

ت وخغؽ خضوص وؤظهؼة مسابغاث مً ظِل  الههُىهُت ٧اهذ  ،بُكها وظبروتهاوقَغ

 بما ؤو٢ٗذ مً زٝى وعٖب ٞ
 
مئاث مً ظىىص ـي هٟىؽ الـظشخه الُاهغة ُٖٓمت ؤًًا

لى عؤؾهم الججرا٫  ،الاخخال٫ الظًً و٢ٟىا  ،مى٣ُـــــت الجىىبُتـ٢اثض ال (امُخان ُٞلىاجي)ٖو

ً ًٖ ٦خم  ـال ىىا ؤن  ج٣ُ   ان ما اٖتراهم ختى بٗض ؤن  ٖاظٍؼ
ه
خل مُاعص الظي ًدانغوهه ٢ض ٢

بخـــــضي  مىــــؼ٫ آ٫ ٞغخاث بإن  ـؤبلٜ الجىىص الظًً اٖخلىا ؾُذ بىاًت مجاوعة لا م  ـل

مجغمُـــًـ ـختى بضا الاعجبا٥ ٖلى وظـــــىه ال ،مُلىب بك٩ل مباقغـال٣ظاثـــــ٠ ؤنابذ ال

 وم   ؟!ماطا ًٟٗلىن  ..ى بًٗهم البٌٗـا ًىٓغون بلالظًً ؤزـــــظو 
 
 .؟!ً الظي ؾُضزل ؤوال

غ مىٗول٨ً  ىضثظ   ،مجز٫ ـمً صزى٫ ال همظبن خٟضة ال٣غصة والسىاٍػ ى ـلجإوا بل ٖو

ب مً م٩ان الخاصر وا٢خاصوه جدذ الًغب وتهضًض ـمجز٫ ال مىاًَ ػهحر اؾلُم ال٣ٍغ

وبٗض طل٪  ،مجز٫ ـاؾم ؤصخاب هظا الى مجز٫ آ٫ ٞغخاث بٗض ؤن ؤزبرهم ًٖ ـالؿالح بل

ض٥ ؤن جدًغ لىا ؤصخاب ال :٢الىا له ٌ  ،مجز٫ مً الضازل وجبلٛهم ؤن ًسغظىاـهٍغ ٞٞغ

ال١ الىاعـمىاًَ الٟلؿُُني ٞـال   ،ي البضاًت زكُت ؤن ًخٗغى إَل
ه
للضزى٫  غ  ول٨ىه ايُ

 ،بالًغبجغمىن ٖلُـــــه ـمـمجز٫ مً الضازل بٗض ؤن اٖخضي الـوهاصي ٖلى ؤصخاب ال

ت وهض    .صوه بةَال١ الىاع ٖلُه بن اؾدى٠٨ ًٖ الضزى٫ وؤلبؿىه السىطة الٗؿ٨ٍغ

 زغط الكاب هًا٫ ٞغخاث ؤو  
 
ٞبضؤ يباٍ الكابا٥ باؾخجىابه والخد٤ُ٣ مٗه  ،ال

 خى٫ ما بطا ٧ان ًىظض مه 
 
  ؟!خىن ؤم الؿل

ه
 ،ي الضازلـخل ٞوؾإلىه ًٖ الصسو الظي ٢

خُض جم ا٢خُاصهم  ،زم َلبىا مىه ؤن ًسغط ظمُ٘ ؤهل البِذ ؟!مجز٫ ـى الـماطا ظاء بلـول

ب مً الـبل ىضثظ ..مجز٫ ـى م٩ان ٢ٍغ ٢ا٫ يباٍ الٗضو للكاب هًا٫ بإجهم لً ًضزلىا  ،ٖو

دًغ لهم الجشت ال ،مجز٫ ختى ًضزل هىـال خمل هًا٫  ،وبالٟٗل ،ي الضازلـمىظىصة ٞـٍو

ًه  مجز٫ ؤمام ظىىص الٗضو الظًًـالجشت وويٗها زاعط ال  لم 
 
مى ٖلى س ٟىا خ٣ضهم ألٖا
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ُ  الكهُض ال٣اثض الظي صو    وبٗض اؾدكهاصهزهم خ
 
ٞإزظوا ًُل٣ىن الىاع بٛؼاعة ٖلى الجشت  ،ا

 
ه
 بدىالي )جض  نِبذ مه الُاهغة التي ؤ

 
 اهـمجغمحن بُٗىـي خحن ٢ام بٌٗ الـٞ ،( عنانت70صا

 .ٖضة َٗىاث بالؿ٩ا٦حن

ٖلى زل٘ الىه٠ الٗلىي مً مالبؿهم وبٗض بظباع هًا٫ وق٣ُ٣ُه وؾام ومامً 

مجز٫ و٢امذ بخٟخِكه بهىعة ـا٢خدمذ ٢ىاث الجِل الههُىوي ال ،وج٣ُُضهم بالخبا٫

اجه وخٟغ ٖضة ؤظؼاء مً ؤعيِخه  ـا ؤخضر بالمم   ،ص٣ُ٢ت والٗبض بمدخٍى
 
مجز٫ ؤيغاعا

 ـٖملُاث الخمكُِ والخد٤ُ٣ م٘ ؤصخاب ال ولم جيخه   ،بالٛت
 

الٗاقغة  ي الؿاٖتـ ٞمجز٫ بال

 
 
ت مً  ،مى٣ُتـخُض ٚاصع ٖىضها ظىىص الاخخال٫ ال ،لُال وهم ًُل٣ىن الُٗاعاث الىاٍع

 ًٖ ٞغخخـؤؾلختهم ألاوجىماج٨ُُت ٞ
 
٦ما ٢ام ٖضص  ،هم بهظا الخضر الُٗٓمـي الهىاء حٗبحرا

 لـمى
 
غبا  َو

 
 .!!(... ٖماص.وؤزظوا ًيكضون )ٖماص ،م٣خل البُل ال٣اثضـهم بالغ٢و ٞغخا

ي ـؤْهغث ظماهحر قٗبىا ٞ ،اٖغ الًٛب التي ؾاصث الكإع الٟلؿُُنيوؾِ مك

ي الصجاُٖت م٣ضاع ـخ

 
ه
 ٨  الاخترام الظي ج

ه ى 

ل٨خاثب الكهُض ٖؼ 

الضًً ال٣ؿام و٢اثضها 

البُل )ٖماص ٣ٖل( 

وظؿضث الصجاُٖت 

مى٢ٟها بالٟٗل 

ي ـالجهاصي الُىمي ٞو

الخهُٗض الظي قهضجه 

ٞٗالُاث الاهخٟايت 

ي ؤ٣ٖاب ـمباع٦ت ٞـال

الن ًٖ اؾدكهاص  ؤلٖا
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ولٗل الخدضي الظي ؤْهغه  ،ي الخيـى ظاهب بَال١ اؾم الكهُض ٖلى مضعؾت ٞـال٣ؿامي بل

مجغمىن ـم٨ش٠ بخجمُٗهم ألاظؼاء التي جغ٦ها الـال للٗضو ؤهل الصجاُٖت للىظىص الٗؿ٨غي 

مهـٖلى خاثِ وؤعى ال  ،وويٗها صازل ٖلم ٞلؿُحن ،مجز٫ مً عؤؽ الكهُض وصماٚه ٞو

٧ان  ،يـي بخضي م٣ابغ الخـوصًٞ هظه ألاقالء ٞ ..ي وؾُه ٖباعة )ال بله بال للا(ـ٦خب ٞ

 ٖم  
 
 ناص٢ا

 
 حٗبحرا

ه
 ٨  ا ج

خُض قاع٥ هدى زمؿت آالٝ شسو  ،ه الصجاُٖت لكهُضهاى 

ٗىن ال ي ـم٩ان ٞـى الـبل ن  ( امغؤة ٞلؿُُيُت جىاٞض  800ى ظاهب هدى )ـمهاخـــــ٠ بلـًٞغ

اجه الٛالُت  ؿخ٣غ  ِل ؛ها ٞــــي مى٦ب مهُب ًل٤ُ بدُٟض ال٣ؿامـء وصٞىحكُِ٘ هظه ألاقال ٞع

ن بضؤث ؤهباء اؾدكهاص ال٣اثض )ٖماص ٣ٖل( باالهدكاع بما ، م٣برة الكغ٢ُــــتـي الـالُاهغة ٞ

  ي مسُم ظبالُا مه ـختى اهضٞٗذ الجماهحر الٟلؿُُيُت الٛايبت هدى مجز٫ الكهُض ٞ
 
مت دُ

التي خاولذ ؾلُاث الاخخال٫ ٞغيها بٗض اؾدكهاص البُل ال٣ؿامي ؤوامغ مى٘ الخجى٫ 

 
 
 .ه ٩ًىن مجغص بقاٖت ٢ُلذ ؤو ؤ٦ظوبت مً ؤ٧اطًب عاصًى الٗضو الههُىويلٗل

 ٧لي ـمضة زالزت ؤًام ٞـلضاص الٗام م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( الخـوبةٖالن خغ٦ت ال

 ٞـالمضن وال٣غي و ـقهضث ال ،ؤهداء الًٟت الٛغبُت و٢ُإ ٚؼة
 
ُا  هٖى

 
ي ـمسُماث جهُٗضا

الم الٗالـٞٗالُاث الاهخٟايت ال تمُت وختى ـمباع٦ت باٖتراٝ ٧ل وؾاثل ؤلٖا  .الٗبًر

تراٝوخؿب هظا  ى ألاطهان نىع ـمخجضصة بلـ٣ٞض ؤٖاصث نىع الاهخٟايت ال ،الٖا

الًٟت وال٣ُإ زال٫  ى ظاهب ؤلايغاب الكامل الظي ٖم  ـٞةل ،ي ؤًامها ألاولىـالاهُال٢ت ٞ

خذ 27 ،26 ،25ؤًام  مبر( جلبُت لضٖىة خغ٦تي خماؽ ٞو ً الشاوي )هٞى   ،حكٍغ
 
 ذ ؾماء  ُٚ

 
 
اعاث ال ..ؾىصاء ال٣ُإ سخابت ت ؤبىابها ـوؤٚل٣ذ ال ..مكخٗلتـصزـان ؤلَا مدا٫ الخجاٍع

الم الؿىصاءمىانالث وعه ـوجى٢ٟذ خغ٦ت ال وؤٚل٤ الكباب ظمُ٘ الكىإع  ،ٞٗذ ألٖا

ت وحُٗلذ الضعاؾت ٞـبال ـ والخىاظؼ الدجٍغ مٗاهض ـمضاعؽ والـي ظمُ٘ الـمخاَع

مؿحراث الٗكىاثُت الخاقضة مً ظمُ٘ ٞئاث الكٗب واججاهاجه ـهذ الوج٩ى   ،والجامٗاث

 و خُض ا ،ي ٖغؽ )ٖماص ال٣ؿام(ـلدكاع٥ ٞ
 
 هُل٣ذ هخاٞاث الجماهحر ؤَٟاال

 
وؿاء  وقبابا

 
ه
 ج

 
  وقُىزا

ىُت خ٣ُ٣ُت لم ـي ٞضو  ٌ الؿالم م٘ ال٣خلت( بىخضة َو ً )هٞغ ي ؾماء الَى
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اث ال ،ؤوؾلى ُتمدخلت مىظ جى٢ُ٘ اجٟا٢ـحكهضها ٞلؿُحن ال ُما ْهغث مجمٖى مُاعصًً ـٞو

م٣اومت ؤلاؾالمُت )خماؽ( ون٣ىع ـمً ٦خاثب الكهُض ٖؼ الضًً ال٣ؿام الخابٗت لخغ٦ت ال

ً مً حكغ  مبر( ججىب الكىإع وهي ٞخذ م٘ بَاللت ٞجغ السامـ والٗكٍغ ًٍ الشاوي )هٞى

 
ه
 ٗل  ي الهىاء جدُت للكهُض ال٣اثض مه ـ٤ الىاع ُٞل  ج

 
لى ؤن   ىت  ،ٖماص ٣ٖل هى ٢اثضها ألٖا

مـي الـنضخذ م٨براث الهىث ٞ هىص( ـى )طبذ الُـوصٖذ الؿ٩ان بل ،مؿاظض بال٣غآن ال٨ٍغ

 ،الٛؼاة الههاًىت( ( و)بخغا١ ألاعى جدذ ؤ٢ضامالههاًىتهم للجىىص ـو)جهُٗض م٣اومخ

 
 

 وما هي بال
 
 خ٣ُ٣ُت ـ٤ مئاث الكباب بل ص٢اث٤ ٢لُلت ختى جضٞ

 
ى الكىإع التي قهضث خغبا

  ..ى ؾاخت ٢خا٫ـ٫ ال٣ُإ بإ٦مله بلوجدى   ،بحن الدجغ والبىض٢ُت
 
ٟه جغ٦ ي مسُم ـها ٞؼ ؤٖى

وجغا٣ٞذ هظه  ،ي الصجاُٖتـوخ ئي الكُش عيىان ومسُم الكاَـي خـظبالُا ٞو

مهاصماث التي ظغث بحن ظماهحر ال٣ُإ وظىىص الاخخال٫ الظًً ظابىا الكىإع ـال

ت م٨شٟت لى الُغ٢اث والكىإع ـباوي الـمـهم ٞى١ الـىـوجمغ٦ؼ م ..بضوعٍاث ٖؿ٨ٍغ مغجٟٗت ٖو

مضن السلُل وبِذ لخم وعام  يغاب الكامل الظي قل  م٘ ؤلا جغا٣ٞذ  ..الغثِؿتمداوع ـوال

 ٖلى اؾدكهاص )ؤؾُىعة ٚؼة(للا وظ
 
مضاعؽ ـخُض ؤٚل٣ذ ال ،ىحن وهابلـ وال٣ضؽ خضاصا

 .مخاظغ ؤبىابهاـمهاو٘ والـماؾؿاث والـوال

 
 
 ىي ظمُ٘ ؤهداء الًٟــــت وال٣ُإ ٨ًخبىن قٗاعاث جىعـى خماؽ ٞمه وظاب ملش

ي بٌٗ ـمُاع ٞوخا٫ حؿا٢ــــــِ ألا  ،الكهُض ال٣اثض )ٖمـاص ٣ٖل( وجخٗهض بالشـــــإع والاهخ٣ام

 .مىاظهــــــــاثـمىا٤َ مً احؿإ ع٢ٗت الـال

مُــــت ٖلى هظا الخضر ـبـــــذ الصخاٞــــت الٟلؿُُيُــــت والٗغبُــــــت والٗالو٢ض ٣ٖ  

س ـــــ٤ ـالخاٍع  :هماطط لخٗبُــــغاث الصخاٞـــــتي، ومٞغ

٢ُإ ٚؼة  يـ)ٖمحرة هـ( بجىلت ٞ الههُىهُتو٢ض ٢امذ ال٩اجبت الصخاُٞت  

سجلذ زاللها مالخٓاتها واهُباٖاتها خى٫ ألاظىاء الؿاثضة بٗض اؾدكهاص البُل )ٖماص 

 :وكغتها صخُٟت هاعحـي م٣الت ـ٢الذ ال٩اجبت ٞ ،٣ٖل( بغنام ظىىص الاخخال٫
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ً ٞـح ؤخض الجىىص اللى  " وؤزظ  ،ي خاظؼ بًغػ بُضه وهى ًدمل البىض٢ُتـمخمغ٦ٍؼ

ؼة ٞ ،مُضانـي الـٞ. ا٦خبي ظىالوي .ًهغر ا٦خبي وبٗض طل٪ صمضم ب٩لماث  ،ي ٚلُانـٚو

 
 
  ،: ؾٝى هل٣ي ال٣بٌ ٖلى )ٖماص ٣ٖل(٢اثال

ه
ه ماطا ؾىٟٗلوؾىٝ ه بضو ؤن عوح  ،ٍغ ٍو

لِـ ٣ِٞ .. جؼا٫ جدىم وحؿُُغ ال ي ال٣ُإ ـ)٣ٖل( ٢اثض ٢ىاث )ٖؼ الضًً ال٣ؿام( ٞ

ٟا٫ حهاظمىن الجىىص بالدجاعة وهم حهخٟىن  ،ٞى١ ؤظىاء مسُم ظبالُا ٧لىا  :خُض ألَا

 .".. ٧لىا ٖماص.ٖماص

بُاهــــاث وٗــــي وجإبُــــً للكهُض ٧اٞــــت و٢ض ؤنضعث ال٣ىي الؿُاؾُت والٟلؿُُيُت 

 :ث خماؽ بُاجها الخإبُني ٢الذ ُٞهو٢ض ؤنضع ، ألاؾُىعة

 بؿم للا الغخمً الغخُم

 ل  و  "
 ُ  ٗ 

 
  للاه  م  ل

 
ً  ظ  ال  س  خ  ٍ  ىا و  ىه آم   ً

 
 م   ظ

 ى 
ه
  م  ٨

ه
 "اء  ض  ه  ق

اعؽ الـ. ؾُض الكهضاء ال.ال٣اثض ٖماص ٣ٖل غـمٟٓـغ ٞو  مُامحن ألٚا

 مدلــــــ٤ ٞــــــــي ؾـــــماء ٞلؿُُـًــللا ؤ٦بر ؤحهـــا اليؿـــــغ ال

ـــــً الشىعة والخدضي  للا ؤ٦بر ؤحها اله٣غ ال٩اؾـــــــغ ٞــــي َو

 حهـــــــا الٟــــاعؽ الــــــظي جغظـــــل بلـــــى ٖلُُــــًـللا ؤ٦بر ؤ

 وما هاله ههب وال وهـً ،للا ؤ٦بر ؤحها البُل الظي ؤُٖا الخُاة

 ًا ؾُض الكهضاء
 
 .ما هب٨ُ٪ خؼها

 
 . بل هب٨ُ٪ ٞغخا

 ه  مه ـوؤهذ مً ال
 
ُ 
 
  .ألازُاع م٘ ألاهبُاء والهض٣ًحن والكهضاء والهالخحن حن  ٟ

 ..ًا ملخمت الصجاٖـت وؾـــٟغ الغظىلــــت والبؿالــــتللا ٪ عخم

 ؤحها ال٣اثض الظي صو  للا ٪ عخم
 
 وجىُٟـظا

 
 وجسُُُا

 
 ..ر الٗضو ٣ٖال
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 ،ؤحها الشاثغ الظي ظاب عخاب ٚؼة وزاهُىوـ وظبالُا وعٞذ والسلُلللا ٪ عخم

 ل٣ىاٖض ال
 
 لبُىالته ،م٣اومـــتـماؾؿا

 
 لغظالهــــــا و٢اثضا

 
ًـــــا ٞومضعبا  .ي وظه الههاًىت الٛاصٍع

برة الٗبـــــغ ،صعؽ الضعوؽ ــُض الكهـــضاء ال ،ٖو  .مٟٓــــغـخٟٓتهــــــا ألاظُــــــا٫ ٖىـــــ٪ ًا ؾــ

 ،م٣اومتـوب٣ائها ال.. لـــً هل٣ــــــــــي ؾالخىــــا.. ؾالخىـــــا ب٣ــــائهــــا

الغا٢ض ٖلى زغي  ،خىخُضمجبى٫ بخ٨بحراث الـال ،ى بىىع ؤلاؾالمـمسجـٞاؾخبكغ ؤحها ال

ً الظي ؤبِذ مٛاصعجه    )ٞؼث   ..الَى
 ال٨ٗبت(. وعب 

 ل٪ قغبت الٟىػ مً خىى ٢اثض٥ الُٗٓم وعاثض٥ ٞ
 
ي صعب الجهاص الغؾى٫ ـهىِئا

هضها هى الٗهض[نلى للا ٖلُه وؾلم]ال٣اثض مدمض  . وزإعها هى .. و٢ؿمىا هى ال٣ؿم... ٖو

 .ً صم٪ الُهىع ؤحها ال٣اثض الكهُض ؾُُحر عؤؽ نهُىوي ٚاصع. ول٩ل ٢ُغة م.الشإع

 و  "
 

 ال
 
  ن  ب  ؿ  د   ج

 
ً  ظ  ال ً  

ه
 خ  ٢

ه
ٞ  ل   للا   ُل  ب  ي ؾ  ـىا 

 
 ى  م  ؤ

 
  ل  ب   ،اجا

 
  ع   ض  ى  ٖ   اء  ُ  خ  ؤ

 غ  ًه  م  ه  ب 
 ػ 

ه
٢ 

 "ىن 

 [169:آ٫ ٖمغان]

 مجاهضـ. والىهغ لكٗبىا ال.وللا ؤ٦بر

 وبهه لجهــــاص.. ههـــغ ؤو اؾدكهاص

 ٞلؿُحن - "م٣اومت ؤلاؾالمُت "خماؽـخغ٦ت ال

 بابىـ٦ما ؤنضعث الخغ٦ت ؤلاؾالمُت ٞ
 
 زانا

 
ا وعص مم  و  ،ها الباعـي مسُم ظبالُا وُٗا

 :ي هظا البُانـٞ

 بؿم للا الغخمً الغخُم

 و  }
 

 ال
 
  ن  ب  ؿ  د   ج

 
ً  ظ  ال ً  

ه
 خ  ٢

ه
ٞ  ل   للا   ُل  ب  ي ؾ  ـىا 

 
 ى  م  ؤ

 
  ل  ب   ،اجا

 
  ع   ض  ى  ٖ   اء  ُ  خ  ؤ

 غ  ًه  م  ه  ب 
 ػ 

ه
٢ 

  ،ىن 
 
 حن  خ  غ  ٞ

 م  ب  
 
  ً  م   للاه  مه اهه ا آج

 
  ه  ل  ً  ٞ

 اب   ون  غه ك  ب  خ  ؿ  َ  و 
 
ً  ظ  ل ً  

 
 ً   م  ل

 
  ً  م   م  ه  ىا ب  ٣ه خ  ل

 
 ز
 
  م  ه  ٟ  ل

 
 ؤ
 

 ال
 
 ى   ز

 
ٝ   ٖ 

 
 م  ه  ـُ  ل

 و  
 

 ؼ  د  ً   م   هه ال
ه
 ه

 [170{ ]آ٫ ٖمغان:ىن 
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 نض١ للا الُٗٓم

 . ًا.. ؤحها ال٣ؿامي ألانُل.مخىهجـالىىع الحها ؤ. .ؤحها الٟاعؽ ..ؾُض قهضاء الاهخٟايت

  ..ي ؤعى الغباٍـ. ًا ؤهلىا ٞ.. و٢ؿام البىض٢ُت.ابً ًاؾحن الخماؽ
ه
ألاخغاع الظًً  ل  ًا ٧

ىن ـي ٧ل الـ. ؤحها ال٣ؿامُىن ٞ.عيٗىا ال٨غامت مً مسُماجىا الهامضة مىا٢٘.. ًا مً جٞؼ

 .الُٗاء مً ٞجغ ؤعيه . وهظا.. طل٪ ألاؾض مً وؿل ألاؾىص.قهُض ؤعى ال٣ؿام

ؤَل٣ها جضوي ٖلى عئوؽ  ،ملخمت السالضةـًا ًىم ال ،ُٞا ًىم الغاب٘ والٗكٍغً

ج٨بر له مأطن  ،حكهض له ٧ل ٞلؿُحن ،ووٗم الخي ٖىض عبه ،وٗم الكهُض ٖماص ،ألاقهاص

 ل٪ ًا ٖماص ال٣ؿام ،وتهلل له مؿاظض ٚؼة ،ال٣ضؽ
 
 ل٪ وؾام الكهاصة  ،ٞهىِئا

 
هىِئا

ً لخىبذ  ،ٞالُىم ؾُغث الٛض اإلاكغ١  ،السالض  مخُٗكت لضماء الُاهٍغ
 
ذ ؤعيا وعٍو

 ل٩ل ال ،الٗؼة وال٨غامت
 
 ،ىصـه٠ُ٦ ًُغ٢ىن الجىت بجماظم الُ ،مجاهضًًـج٠٣ مٗلما

لُدغ٥  ،الُىم عجؼ ٖمال٣ت ال٨الم ؤمام ٖمال٣ت الجهاص، وج٣ضم الضم الؼ٧ي ًسُب ُٞىا

بٗض ُٞىا الٗؼاثم  .ُٞىا الهمم ٍو

هغسي مً عؾم بضمه مالمذ اللخٓت التي  و٠ُ٦ ؟هل هغزُ٪ :ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ ماطا 

 للبر٧ان ال. ٠ُ٦ هغسي مً ٢ض  .وِٗكها
 
٠ُ٦ هغسي مً  ،مخٟجغ بال خضوصـم عوخه و٢ىصا

 باإلًمان والٗك٤ والشىعة
 
ل٣اث  ،، ٠ُ٦ هغزُــــــ٪ وؤهــــذ جغجٟ٘ ؤ٦ثر؟!ج٣ضم مضججا َو

ــــــً وجى٣ـــل٪  مجــــض والسلىص جدانغ٥ وجىػٕـال ظؿض٥ الُاهــــــغة ؤقــــالء جمخـــــؼط بــظعاث الَى

 .؟!ى قهُــــضـومً قاهـــــض بل ،ى خًـــــىع ؤقضـمــــــً خًىع بل

 مً خغوٝ  ،لً هغزُ٪ ؤحها الٟاعؽ ال٣ؿامي
 
 هدلم ُٞ٪ مىبٗشا

 
٣ٞض ٦ىا صوما

مؿٟىح ناع ـصم٪ ال ،َٟـــــا٫ الضامٗتومً ُٖـــــىن ألا  ،ومً ٖم٤ الجــــغح الغا٠ٖ ،ال٣غآن

 ػاهي ألالىان
 
 مكغ٢ت بُٛــــغ ؤوان.ٖلما

 
 ٞ.. قمؿا

 
 مًِئا

 
ؤحها  ..ي لجت الخُه واليؿُانـ. ٢مغا

 .مؿخُحرـمجض الـ.. ؤحها ال.مىحرـالٗماص ال
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م خغ٢ت الضمٗت الالطٖت . .. ٞالىاؽ ًب٩ىن ؤمىاتهم.مىلٗتـال. وال٣لىب .لىب٨ُ٪ ٚع

غصث   وهدً ٚػ
 
 وؾغوعا

 
  ،ؤمهاجىا ٞغخا

 
ٟا٫ ل٪ وكُضا . ٠ُ٦ .هم ل٪ـبدب امتزطوؤوكض ألَا

 
ه
  ل٪ ؤن ج

 ىص 
 
ستر٢ىن نضوع  ،هم ٠ُ٦ ٣ًبًىن ٖلى الؼهاصـمخٖهم وؤهذ الظي ٖل ٍو

مؼ٢ىن خهىن البرابــــــغة الٛــــــؼاة ،الُاٚىث  .؟!ٍو

 مسُـم ظبالُـا  -الخغ٦ت ؤلاؾالمُــت 

خُض ٧ان  ،مٛىاعــغط الؼهىع( خٟل جإبحن للكهُـض الي )مـمبٗضون ٞـ٦ما ؤ٢ام ال

بم٣خل  صولت ال٨ُانبِىما اخخٟلذ  ،مبٗضًًـ)ٖاص٫ ٣ٖل( ق٤ُ٣ الكهُض يمً ظمٕى ال

  ،ال٣اثض ال٣ؿامــــي ٖلى خض حٗبحرها
 
تي الصخاٞت ـو٢ض ْهغ ٞ ،وع٢و ظىىصها َغبا  الٗبًر

 :ٖلى لؿان ؤخض الجىىص

ً الشاوي ًٖ م٣خل  ي ؤلاطاٖت لُلتـخحن ظاء السبر ٞ" ً مً حكٍغ الغاب٘ والٗكٍغ

وؤخض ؾ٩ان  ،ٖؼ الضًً ال٣ؿام٦خاثب  ،عثِـ الجىاح الٗؿ٨غي لخماؽ ،)ٖماص ٣ٖل(

 مً ػمالجي الجىىص ؤَل٣ىا نغزاث الاعجُاح ٞةن   ،ظبالُا
 
 بإٖهاب ،٣ٞض ٢ام ٣ٖل ،٦شحرا

وم٘ ؤهه ٧ان باليؿبت  ..هم ما ال ٣ًل ًٖ ٖكغة ظىىصـً ُٞم  ب   ،باعصة ب٣خل ٦شحر مً الىاؽ

 
 
 ـ٣ٞض ماث ٞ .."لىا "قُُاها

 
ت قهُضا  مً ؤظل الخٍغ

 
 مىايال

 
 .ي هٓغ الٟلؿُُيُحن بُال

٣ه صازل بِذ زغط وهى ًغف   ٞٗىضما جم    مً ؤن  جٍُى
 
 مً الغنام بضال

 
ؾُال

خ٣ا٫  . .ًىاظه الٖا
 
ٖىضما خاولىا ؤن هىٟظ مى٘  ،٧اهذ ألاًام الشالزت باليؿبت لىا جخُما

صوعٍاث  ،٫ ًىمي للخُلىلت صون و٢ٕى الايُغاباث ٦ىا وٗمل ٖلى مضاع الؿاٖتججى 

ض مً الضوعٍاث ومهماث الخغاؾت ،ومهماث خغاؾت  .ومٍؼ

ايب مً الىي٘" ه٨ظا ٦خبذ .. "ٚايب ألهني ػججذ هٟس ي ُٞه ،بهني مخٗب ٚو

 .ي الخـــا٫ـؤجمىــى ؤن ًيخهي هظا ال٩ابىؽ ٞ :وؤيٟذ ،ي مظ٦غحي طاث نباحـٞ

ت  اعجُاح ٦بحر ٣ٖب ٖملُت  لل٨ُانو٢ض ؾاص ألاوؾاٍ الؿُاؾُت وألامىُت والٗؿ٨ٍغ

ًٖ  نهاًىتوؤٖغب مؿاولىن  ،ي الصجاُٖتـي خـاؾدكهاص ال٣اثض البُل ٖماص ٣ٖل ٞ
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الههُىوي مُاعص الظي ًهى٠ لضي صواثغ الاؾخسباعاث والجِل ـمهٕغ الـؾٗاصتهم ل

 .٦إزُغ مُلىب ٞلؿُُني

ت التي بشٟٞي ؾُا١ وكغة ألاز ىن ـباع باللٛت الٗبًر ي الؿاٖت ـٞ الههُىويها الخلٍٟؼ

مبر( 24الشامىت مً مؿاء ًىم ألاعبٗاء  ً الشاوي )هٞى ي ظهاػ ـؤوضر مهضع مؿاو٫ ٞ ،حكٍغ

 ،الهضٝ ألاو٫ للكابا٥ ٌٗضالظي  ،ٖماص ٣ٖل()لـــ مسابغاث )الكابا٥( بإهه ًيؿب ـال

 الههُىويعثِـ الىػعاء  ٖض  ولظل٪  ،ٖكغاث الٗملُاث يض ظىىص الجِل و٢ىاث ألامً

ٞ 
 
 ـهجاح ظِل الاخخال٫ بخهُٟت ؤلاعهابي ألازُغ وألا٦ثر وكاَا

 
 ٦بحرا

 
ي ٢ُإ ٚؼة بهجاػا

 يض  ،ي الخغب يض ؤلاعهابـوهى بهجاػ مهم ومازغ ٞ ،للجِل وؤظهؼة ألامً
 
زهىنا

ىانغها ال ت ـخماؽ ٖو  .ي ؤٖما٫ ؤلاعهاب و٢خل الؿالمـمؿخمغة ٞـالمخُٞغ

ده ل بسخ٤وجاب٘  ىن ـعابحن جهٍغ مسغب )ٖماص ٣ٖل( ـال بن   الههُىويمغاؾل الخلٍٟؼ

 
 
 خ٣حرا

 
 ومىاَىحن  ،٧ان ٢اجال

 
  ،حننهُىه٢ُخل ظىىصا

 
ل طل٪ ؾ٩ُىن  ؤن  : "بــــ ٤ ٖلى م٣خلهٖو

حن الظًً ًداولىن ٢خل ـمهحر ٧ل ال  ".الههاًىتمخُٞغ

 ًٖ اعجُاخه  الههُىويوؤٖغب الججرا٫ )حهىص باعا٥( عثِـ ؤع٧ان الجِل 
 
ؾاب٣ا

ً ج٣ضًغه ل٣اثض الـل و٢اثض ٢ىاث  ،مى٣ُت الجىىبُت الججرا٫ )ُٞلىاجي(ـم٣خل )ٖماص ٣ٖل( ٖو

ٛاصًغ صوعون الـٞ الههُىويالجِل  وؤقاص  ،وعثِـ ظهاػ الكابا٥ همىظـي ٢ُإ ٚؼة البٌر

ي هظه ـ٣ًٓت ٞ"مؿخٗغبحن التي ٢ا٫ بإجها ؤْهغث ـووخضاث ال الههُىهُتباعا٥ بال٣ىاث 

 بإن طل٪  ،الٗملُت
 
ٗ  مىضخا  ٞ ض  ٌه

 
 ٦بحرا

 
 ."ي خغبىا يض ؤلاعهابـهجاخا

  الههُىويول٨ً عثِـ ألاع٧ان 
 
ى التزام ؤ٢ص ى صعظاث ـوصٖاهم بل ،ع ظىىصهخظ

ت ال خماؽ  ألن   ؛م٣بلتـي ألاًام الـال٣ُٓت والخُُت ٞ  ما ؤص   ،ًؼا٫ لضحها هىاة ٢ٍى
 
البا ث ٚو

اث ٖؼ الضًً  الخمالث الهاعمت يض الجىاح الٗؿ٨غي للخغ٦ت الظي ٌٗٝغ باؾم مجمٖى

تـال٣ؿام بل  .ى ٖملُاث اهخ٣امُت صمٍى

 :٣ٞالىا ،ؾدكهاص ال٣ٗلاٖلى  ال٨ُانب ٢اصة و٢ض ٣ٖ  
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  بن  "
 
 مازغا

 
 م٣خل ٖماص ٣ٖل ًمشل بهجاػا

 
 "ؤلاعهاب ي الخغب يضـٞ ومهما

غ الضٞإ )الؿاب٤( ١ابسخ  عابحن عثِـ الىػعاء ووٍػ

 "ــــــي ٢ُــــــإ ٚـــــــــؼة٦ــان ؤزُــــــغ بعهابــــــي ٌٗمـــــــل ٞــــــ"

 عثِـ ألاع٧ان )الؿاب٤( -حهىص بغا٥ ب

ش ـمدبُت ٞـم٣ٗضة والـمُاعصة ٖماص ٣ٖل ٧اهذ مً الٗملُاث الهٗبت وال بن  " ي جاٍع

 "مىظ جإؾِؿه -الكابا٥  - الههُىويمُاعصة التي ٢ام بها ظهاػ ألامً ـٖملُاث ال

 ؤخض ٢اصة الكابا٥

. عظل مُضاوي .ي ٢ُإ ٚؼةـمُلىبحن الظًً ٖملىا ٞـ٧ان مً ؤزُغ ؤلاعهابُحن وال"

، ٧ان مً  بإع لم ًسل  
 
 قِئا

 
 "السُىعة بم٩ان الانُضام به لُال

 الههُىوين الجِل ي عثاؾت ؤع٧اـؤخض يباٍ ال٣ُاصة ٞ

  ،قهض مسُم ظبالُا ،ً مسُم الشىعة هجمه ألاؾُ٘و٢ض ؤب  
 
ا  ظماهحًر

 
وؤ٢ام ٖغؾا

 للكهُض ال٣اثض ٖماص ٣ٖل جدى  
 
الت لـمىخضة والـ٫ بهخاٞاجه الُٖٓما  ٗ مسخل٠ ـمكاع٦ت الٟ

ت بلـالٟهاثل والخىُٓماث الٟلؿُُيُت وؤظىدخ ىُتـها الٗؿ٨ٍغ لم  ،ى اخخٟا٫ وخضة َو

 بحن الٟهاثل الٟلؿُُيُت مً )ٞخذ وخماؽ والكٗبُت 
 
ٌكهض ٢ُإ ٚؼة لها مشُال

والضًم٣غاَُت والجهاص ؤلاؾالمي وخؼب الكٗب(، ٣ٞض ػخ٠ ؤ٦ثر مً زمؿت ٖكغ ؤل٠ 

 شسه
 
ً الخبِب بٗض مغوع ٖكغة  ا ًام ٖلى اؾدكهاص )ؤؾُىعة ؤمً ظمُ٘ ؤهداء الَى

  " مه م٣اومت ؤلاؾالمُت "خماؽـ٦ت الٚؼة( هدى م٩ان الٗؼاء الظي صٖذ بلُه خغ 
 
محن دُ

اء  لغمؼ الجهاص ـمًغوب خى٫ الـؤوامغ مى٘ الخجى٫ والخهاع الٗؿ٨غي ال مسُم ٞو

 بإه  ـو٧ان مكهض ال ،مؿلرـم٣اومت وال٨ٟاح الـوال
 
ىا ؤمام مٓاهغة م٩ان ٌُٗي اهُباٖا

ي حسجُلها يض ـٞمباع٦ت ـالتي هجخذ الاهخٟايت ال مكاهض  ـى ألاطهان الـضسمت ؤٖاصث بل

الم الٗالـالضولت الههُىهُت ٞ ٣ٞض اػصخمذ الكىإع بالخاٞالث  ،مُتـي وؾاثل ؤلٖا

والؿُاعاث مً مسخل٠ ألاهىإ وألاظىاؽ وا٦خٓذ الُغ٢اث بالكباب والجماهحر الٟٛحرة 
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 ـم٩ان بالـوامخؤل ال
 
واهُل٣ذ الؿىاٖض  ،ذ مٗٓم الكىإعمله٣اث ونىع الكهُض التي ُٚ

مخىيئت ٖلى ـلخسِ ألاًضي ال ..مسُماثـمضن والـغي وال٣ملشمىن مً مسخل٠ الـلالغامُت وا

اهضجه ٖلى مىانلت الجهاص ـ٧ل ظضعان ال باعاث الشإع للكهُض ٖو ت ٖو مسُم ٧لماث الخٍٗؼ

٤ الٗؼ وال٨غامت جدذ عاًت ٦خاثب ٖؼ الضًً  والخهضي للٗضو الٛاقم مً زال٫ ٍَغ

 ـؽ الكهُض الي ٖغ ـ٧ٞاٞت خُض قاع٦ذ ال٣ىي  ،ال٣ؿام
 
ي خلت ـخه خماؽ ٞم٣ضام الظي ٞػ

 ،هت الكٗبُت و٢ؿم الجهاص ؤلاؾالميـو٢ض قاع٦ذ ن٣ىع ٞخذ ووؿىع الجب، بهُت زالبت

 ـٖذ الكهُض ٞوؤَل٣ىا الىحران ووص  
 
ىُت وؤنالت الضم ي ٧لماث ؤ٦ ضث ٖم٤ الىخضة الَى

 وؤ٢ؿمذ بالشإع لضم الكهُض الٛالي. ،الٟلؿُُني

مُت ـزبر اؾدكهاص )ٖماص ٣ٖل( الصخاٞت الٟلؿُُيُت والٗغبُت والٗال و٢ض اخخل  

ب   ..بالكهُض الغمؼ الؿُاؾُتالتي ؤقاصث ٖلى ازخالٝ مكاعبها  رث و٢ض زاَبذ ألاٞئضة ٖو

ت التي حؿ٨ً ال٣لىب ٖلى ٞغا١ ال٣اثض ال ا ٦خبه ٖبض للا و٧ان مم   ،مٟٓغـألا٢الم ًٖ اللٖى

 :غاهُم عزاء  للكهُضبب

مىث ـؾبٗىن عنانت ال ج٨ٟي ل ..ؤمحر الٟضاثُحن ال٣اثض الكهُض )ٖماص ٣ٖل(ى ـبل

. )ٖماص( هى الكٗب الظي َغصجمىه مً .مىث )ٖماص(ـ. ال ٨ًٟي ٢ه٠ وال ظِل ل.)ٖماص(

٤ مجؼعة ،بالصه ت ٧ل ٍَغ وو٢ٟخم حكغبىن ٖلى آهاث ٚغبخه  ،وؤ٢مخم له ٖلى ٢اٖع

 !.ٞهل ٢خلخم )ٖماص(؟؟ ،ىعة وحهخ٠ لل٣ؿاممىث ٖاص ًٟجغ الشـألاهساب، ول٨ىه مً ٖم٤ ال

 
ه
ظىاؾِؿ٨م وبظغام٨م وبعهاب٨م  ل  )ٖماص( هى الهىث الظي خكضجم إلؾ٩اجه ٧

٘ ٚغ٢ه ٞـوجمىِخم ٞ ،وسجىه٨م  .ي البدغـي طعوة الٟكل الظَع

وؤٚل٣خم  ،مخم َٗامهوؾم   ،كغبهوؾغ٢خم م ،هى الُٟل الظي ٦ؿغجم ٖٓامه

خىهه ،ؾلبخم ؤعيه ،هُٟخم ؤزاه ،سجىخم ؤباه ،ووؿٟخم بِخه ،مضعؾخه خغ٢خم  ،ا٢خلٗخم ٍػ

 !.ٞهل ٢خلخم )ٖماص(؟؟ ،ي ٢خال٨م ٌؿعى ال٢خال٨ٖمـل٨ىه اؾخمغ ٞ ،بغج٣اله

* * * 
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 ..ًا خبُــــب ال٣لـــــــــب ًا ؤمُــــــــغ الٟضاثُِـــً

 ٢ُٗت مً لخم٪ الظي بٗثرجه الكٓاًا لُخني ٦ىذه  

 نبٗــــــ٪ الـــظي صاؽ الؼهاصؤلُذ ٦لي ٧ان   

 ي ٧ل واصـهى نىجـــــ٪ الضاوي ؾـــــغي ٞ   

م الكغو١ ًلي الٛغوب ..ٖىضما ٖاص الهضي ل٨ىه      ٚع

 ًلــــــي الطخـــــــى مـــا ٖـــــــاص      

* * * 

وؤهذ حؿخٗغى وخضاتهم  ،الٟضاثُىن آلان ًا ٖماص ًهُٟىن ٖلى ظاهبي الخُاة

 ـسجـمـحها ال٣اثض الؤوصٞٗت واخضة  ،جباصلهم جدُت الاهًباٍ ،مسخاعةـال
 
ى حؿخدُل نغخا

 
 
ان ال ،ُٖىا٥ ال حٛمًان ،قامسا ًًخي بغوخه  ..ٞالٟضاجي ال ًمىث ول٨ً ،مىثـال حٗٞغ

 ..وخؿب

 ،ى ٢ؿماث الىظىهـجمط ي بل ،ى الكمــجغخل بل ،وخض٥ ًا ؤمحر الٟضاثُحن حٗلى

غ الٗاثضًً   ـ٘ ٞججم ،جغحؿم ٖلى ؤؾاٍع
 ٟ مباع٦ت زٍُى البُىلت والخماؽ ـ٪ الي ٦

 ،ي الؿاخاثـٞ ،ي الخاعاثـٞ ،ي الكىإعـجٟغقه ٞ ،جهى٘ وؿُج ألامل الٍٗغٌ ،والكهاصة

 ويماصة ظغح
 
لما ُت ٖو  ..وجدُ٪ مىه ل٩ل ٞتى ٧ٞى

مسُماث ـًا خبِب ال٣لىب والضعوب وال ،ألهه الىىع ًيؿاب ٖلى ظبِى٪ الىياء

 ٢غم قمـ ال ٌٗٝغ الٛغوبوالبدغ والصجاُٖت، 
 
 بكٗإٌؿُ٘  ،أله٪ حٛاصع ٚؼة مخمشال

 ٧ل ألاًاصي الهٛحرة التي ال ججُض ؾىي الخى٢ُ٘
 
 بال٣ٗل ًا  ،ؾغمضي مخدضًا

 
مخإل٣ا

وجيخهب ٖلى  ،ى َىجت طا٦غتهاـحُٗض للمالًحن مً ظا٦غجا بل ،وبالضم وبالىبض٢ُت ،)ٖماص(

حٗخلي مىهت ؤجغاب٪ ًا  ،بالٍؼ٠ ٖلى ٦خُٟ٪ َى٫ ألا٤ٞ ًا ؾُض الٟغؾان بال هُاقحن جلم٘

ً  ا ً ب   ،جهاٞذ ٞاجذ ال٣ؿُىُُيُت ،الشالشت والٗكٍغ
 
مت ماعصا وجخهٗض مً ٢مم الهٍؼ
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ْ   ،ًإه٠ الٗاع  ًٟغى 
 
الُاؾحن التي جهى٘ و ًغجل ألاهٟا٫ والىهغ  ،هغـه ٖلى البدغ والىل

 . .مؿخ٣بل ؤظمل   بش٣ت  

ها ٖلُ٪ولِ ،ًا ٖماص هي صمٗت قى١ هيسجها بلُ٪ ٞهظه  ،ؿذ صمٗت خؼن هظٞع

لؿُحن بداع مً صمـاء  ..آلاٞا١ ٧لها ٦خاثب، ٞو

بال بؿمت خحن ًبضؤ  ،بال ػثحر لخٓت الاقدبا٥ ،هي السىاص١ وخضها آلان بال )ٖماص(

. وخض٥ آلان جهٗض وال٩ل .ًا ؤمحر الٟضاثُحن ..ال٣ه٠ وال قمٗت ٖىض ههب ال٨محن

 ٞ.الٟلؿُُيُاث. خحن جخجلى ؤٚىُت ٖلى قٟاه .حهبُىن 
 
. قٓاًا ل٩ل .مٓاهغاثـي الـ. هخاٞا

 ل٩ل الُل٣اث.ال٣ىابل
 
 ل٩ل الؼهغاث.. ػهاصا

 
 .. وخض٥ حٗلى وهم ٌؿ٣ُىن .. ٖبحرا

ذ ضه د  ؤج   ،ختى ؤمتزط باألعى . لً ؤعجض  .ال عظٕى الُىم  خحن حؿ٨ذ  ،م٘ الٍغ
 
ا ؤٚضو صٍو

ىدني ٧ل ش يء ؾىي  ،ًخلٗشم ال٣ٗالء ،ألاقُاء وألاخُاء وجهبذ الؿاخاث بال  ،الغقاف ٍو

ب٣ى وخضه ًضوي نىث الكهُض ،ًسً٘ الجمُ٘ ل٣اهىن الهمذ ،ضجُج  .ٍو

 الكهُض بال٣ى٫ ي مسُم ـو٢ض ٦خب )زًغ مذجؼ( ٞ
 
٦م ٧ان  ،: آهمغط الؼهىع عازُا

 ؿ  ؿ  م  ً   ن  ب  } ..ٌٗك٤ الغخُل
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 ال
 
  م  ى  ٣

 
 م   ح  غ  ٢

 
 ش
ه
 ج  و   هه ل

 
  ٪  ل

 
  امه ً  ألا

ه
 او  ض  ه

ه
 ن  ح  ا ب  ه  ل

 
 
 ل  و   ،اؽ  ى  ال

 ُ  ٗ 
 
  للاه  م  ل

 
ً  ظ  ال  س  خ  ٍ  و   ،ىاىه آم   ً

 
 م   ظ

 ى 
ه
  م  ٨

ه
  للاه و   ،اء  ض  ه  ق

 
ًه ال   ــــب  د   

 
]آ٫  {حن  م  ـال  الٓ

 ؟هل آن للٟاعؽ ؤن ًترظـــل[، 140ٖمغان:

ذ  ؟هــل آن للمؿاٞغ ؤن ٌؿتًر

 ؤمـ ٞاظإجىا وؾاثل ألاهباء بغخُل ٖماص 

ظِكه بغخُل البُل طي  ئوهى ًنه ،ؤمـ جٟجغث ٧ل بغا٦حن الخ٣ض مً ٞم )عابحن(

 ٢خلهم. .ألاعواح الؿبٗت
 
 زم ٢خلـــــىه!! ،ازىا ٖكغ نهُىهُا

ًؤظل  آزغ هغي في ال٣غن الٗكٍغ
 
 !!؟ُبِبا

 .ومدمض مىه [..نلى للا ٖلُه وؾلم]مدمض هظا مً 
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 !الغخُـــــــلــــان ٌٗكــــــ٤ ٦ــــم ٦ـــــ ،آه

 
ه
غخل ٧ل ًىم بل ،ي ٢لبهـه ٞم  ٧ان ًدمل ؤ ووسج  ،ًُٝى بها بحن الىجىم ،ى الؿماءـٍو

 
 
إوي بها بل ،لها مً قٗإ الكمـ ب٧لُال ٧ان ًباهي ألاقُاء بإظمل .. ى ٦هٝى ال٣مغـٍو

 .ألاقـُاء

 .وؤمـــــ ٢ـــــغع ٖمــاص ؤن ًىــــام

 
ه
 .ٞىـــــام ،ه ؤخًاجهام  ٞخدــــذ له ؤ

هــــــا  .هــــــــــــام ،بُـــــــً يلٖى

  
 .وحٛني له ؤٚىُت الخمام ،ض له قٗغه ألاقٗضبجها آلان جمؿ 

 واؾخ٣غث بها الىىي  ،وؤل٣ذ ٖهاها

 باإلًاب ال ٦ما ٢غ  
 
ــغـُٖىا  مؿاٞـــــــــــ

 !زمً هــــــظا الٗكــــــــــ٤ . ٦م هــــى ٚا٫  .آه

  ن  بؤمـ ٢الذ ؤلاطاٖت 
 
ً عبُٗا  .ٖمغه ًخجاوػ ألاعبٗت والٗكٍغ

 
 . ل٨ىني ال ؤجهىعه بال

 
 
 ،ٖىضما الخد٤ بغ٦ب الضٖىة ،قبابه ألاولى ي ؾني   ـٞ ،طل٪ الكبل ابً السمؿت ٖكغ ٖاما

 
ه
 ى  ٦

ه
  ا و

ت خغ٦خهُه "الٟلٟلتؿم   ،ى مسجضـ٧ان ًيخ٣ل مً مسجض بل ،" لكضة خغاعجه ولؿٖغ

 ٧ان ؤقبا٫ ال
 
 .لهمؿاظض خى ـوصاثما

ًـجى٣لب ال ،ل  خُشما ًد   مدضزه: ؤال حٗٝغ ٖماص ـختى ٢ا٫ ؤخضهم مغة ل ،مىاٍػ

 ؟!ى خمــــــاؽــمسُم ٧لها بلـي الـخاعة الٟالىظا ٞ ٫ ٣ٖل؟ طا٥ الىلض الهٛحر الظي خى  

 !مسُمـ. ٦م ؾِب٩ي ال.آه

 ـ٧ان ال
 
و٧ان ٖماص ٧ل نباح ًدمل ؾالخه  ،مسُمـًجىب قىإع ال ،مىث ٚىال

 ه
 
 ـو٧ان ال ،ظا الٛى٫ مُاعصا

 
و٧ان ٖماص  ًبدض ٖىه لُىا٫  ،وحهغب مىه ،مىث ًساٝ ٖماصا
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 ـنٕغ ال. ؤمـ ٣ِٞ .مىه زإعه
 
  آه ما ؤقض   ..والخد٤ بالسالضًً ،مىثه ٖماصا

 
 ٞغخت

 !.بٗض َى٫ ٞغا١! الل٣اء   . ما ؤظمل  .آه!!، السالضًً

لُاؾـ  ،الٛغبُتى الًٟت ـزم عخل بل ،ي ال٣ُإـمؿلخت ٞـؤٖاص جىُٓم الخغ٦ت ال

ى ـوبٗض ؤن اَمإن بل ،ي السلُلـوزاى هىا٥ ٖضة مىاظهاث ٞ ،هىا٥ زالًا ٖمل ظضًضة

 
ه
  مه ه

 ٖاه٤ الؿاخل الجبل ،ى ٚؼةـٖاص بل ..ػعٖه ى 
 
ومؤلث ٚاباث البىاص١ ؾماء  ،ؤزحرا

 .: مدمض وصخبهلُلخد٤ بإخبابه هىا٥ ،ٞلُىصٕ ٖماص ؤخبابه هىا ،ٞلؿُحن ؤلاؾالمُت

 !!ال٩ىزغ   ؤٖظب  . ما .آه

 
 
ًه ـ. لُال.٢ـــــغث ُٖـــــً )ؤبي ٖمـــــاص( ،وؤزُــــغا   مـــا ؤعاص ؤن 

لُٟـــــغح به ٞــــــي  ،ط ابىهــــــؼو 

 !ت الخـــــــــىع الُٗـــــــــًًـــــا لٟغخــــــــ ! وُـــا لٟغخـــــت الىالضًــــــً. ٞـ.خُاجـــــه

 
ه
  لى ٢

ى الؿاا٫ ًٖ ـٞلً جدخاط بل ،مٗؿ٨غ ظبالُا هظه ألاًامى ـع ل٪ ؤن جظهب بلض 

   ؾدىضؽ   ،بِذ ٖماص ٣ٖل
ت مً الىاؽ جغاها ٞ وؾِ ؤي  وؾدؿحر  ،ي ؤي قإعـمجمٖى

 .مسُـــــمـى بِذ الكهُض ٚغبــي الـٞال٩ل آلان مخىظه بل ،مٗها خُض ؾاعث صون ؾاا٫

٥ الكباب ى مهغظان ٞغح ٦بحر، وؾٝى ٌٛمغ ـؾخضزل الخاعة التي جدىلذ بل

اث ض ،بالخلٍى اٍع  .واليؿاء بالٚؼ

ت للملشمحن.ل٨ً ُه  ،ٞال ججٕؼ ،. بطا ْهغث ٞجإة مجمٖى وا الخدُــت اص  بجهم ٢اصمـىن ل

 ..جدُت الغظا٫ للغظا٫ جدُت مً هٕى آزغ.. ..لل٣اثـــض

ؼ الغنام   ..ؤٖٝغ ؤه٪ ؾٝى جُغب لؿمإ ؤٍػ

 ال ًُغبىا ش يء ٧الغنام  -ؤبىاء ٞلؿُحن  -ٞىدً   

 ٞؿـــــالم ٖلــــى الكهـــــضاء ٞـــــي ٦ــــــــــل م٨ــــان   

 وللا ؤ٦بر وهلل الخمض

 :غ ٞخخي ٖمغو ؤبُاث عزاء للكهُضو٢ض ٦خب الكاٖ
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ذ ؾلُل الُُب واليؿـــب  ــــذ ٖمــــاص ٞــــي الىـــــىب***  هال ٖٞغ  هال ٖٞغ

  
 
ذ ٖماص ال٣ٗـــــــل ماجل٣ا  ي الكهـبـمجض ٞـبغوح جًاهي ال ىًغق *** هال ٖٞغ

 ًٖ ألاخبـــــت همــــــغوٍ ومددؿـــــب *** حهٟى لُاع١ ٞــــي الجىـــاث ٌؿإله 

 ٌؿٗــــى لُاؾغ طي الخؿىاث وال٣ـــغب *** ي الٟغصوؽ ًدًىهـحهٟى بؿاهغ ٞ 

 ٖلى مل٪   
 
ــض مدمــــىال ض ال٣غب ٞ *** ٞجاءه الٖى  ي ههبـٖىــــض ألانُل ًٍغ

غؾل الغوح ٞ***  ي ٦غم  ـمؿ٪ ٞـى١ الغمل ٞـكغ اللُي   ي الٗلُــــاء والسخــبـٍو

م٣اومت ـؤ٢امــــذ خغ٦ت ال ،م٣اومتـوبٗض ٖام ٖلى عخُل ؤؾُــــىعة الجهاص وال

م٣ضؽ اخخٟــــــا٫ ججضًض الٗهض والبُٗــــت ـي الظ٦ــــــغي ألاولى للغخُــــل الـؤلاؾالمُت )خمــــاؽ( ٞ

وهىا٥ اخدكـــــضث ٖكـــــغاث  ،مجضـخُض ٖاه٣ـــــذ عوح الكهُض ال ،الصجاُٖـــــتٖلى ؤعى 

ووٞـــــاء  للغوح التي ؤٖــــــاصث  ،آلاالٝ ٞــــــي جإ٦ُض لم ٌؿب٤ له مشـُل ٖلى الخىانــــل الجهــاصي

 .لكٗبىـــــا وؤمخىـــــا الـــــغوح

 
 
 ..وهظا ما ؤعاص ،ٚــضث ٖهُت ًٖ الا٢خـإل تٞالىبخ ،وهىا ؤومــإ )ؤبى خؿحن( مبدؿمـــا
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 أوا بعس

 ..حٗخ٣ــــــض ؤهـــ٪ اهتهُـــــذ آلان

. ٞالكهضاء ملخمـت زالضة ال جيخهي.. وقهضاء ال٣ؿام مضعؾت .ءض  ٖلُ٪ الٗىصة ٖلى ب  

ـت ألابىابـوال ،هاهٓحره  ٖؼ   ٤ ؾال٨حن ٢ض ؾب٣ى٥ـٞ . جاطن ؤن  .مضعؾت مكٖغ . وؤن .ي الٍُغ

ُ  مه ـ. ال.بالضم ةع ى ممهـب الو الضع  ما  ..مخىٕى الالمدضوصـضة بالجهاص الٗب  مه ـ. ال.جت بالخطخُتؿ

 ها مه ـُٞ ػا٫
 
 .ي الى٢ذ مدؿ٘ـٞ وما ػا٫. .ؿ٘ للؿال٨حند

٧ي  ؛واظب ٧ي جب٣ى مضعؾت الاؾدكهاص ال٣ؿامُت جخىاعثها ألاظُا٫ ؛وبن الخىز٤ُ

. وج٣ضم لهم ال٣ضوة قازهت .م٣اومتـوحٗلمهم ؤبجضًاث ال الٗٓماءجدضر ؤبىاء٥ ٢هو 

تـٞ ا٢ت.ي صماء هاٞػ  .. وؤعواح جى 

ي ـظع بخٛحر ألاًام وألاػمان.. ال٣ضوة ٞٗخ٧ي ال ج ،٢ضوة مً طاث الٗهغ الظي جدُاه

. و٢ضمىا ألمخىا وقٗبىا .الظًً جمى٣ُىا بالكهاصة وحؿلخىا بال٣ُٗضة الٗٓماءؤولئ٪ الىٟغ 

  ،ا٢ًِخى ؤؽع وعٞٗىا  ،الىمىطط ألاعوٕ
ه
 ٣ض  وج

ه
ًه  ع الٗٓمت   بم٣ضاع ما 

مغء لضًىه ـم ال٣ض 

 .وؤمخــــــــه وقٗبه مً ُٖــــــاء

ض  ٢غؤث ال٨خاب  ٦ىذبطا  ٗه ًضٞ٘ ُٞ٪  ،ي مىاظهت الىىاثبـبلُه زاهُت ٞهى ؾالح ٞ ٞ

 .٧ي ج٣ظٝ ُٞه الغوح ؛ً ؤخببذى م  ـالٗؼم والهمت.. ؤو اصٞٗه بل

وظضًغ ؤن  ،الجمُـــــ٘ ؤن )قهضاء ال٣ؿـــــام ٖكا١ السلىص( ٢اٞلت ُٖٓمت زالضة ئوؤهب

سها بمضاص الىـــــىع والىاع  جخىاعزه ألاظُا٫ ختى ًإطن للا بالىهغ  ؛ٌؿُغ جاٍع
 
لُب٣ى سجال

 والخم٨ُـــــً.
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