فتا ٠ايؿو !
غًػًَ ١كا٫ت يًسنتٛض  /خايس ايسضٜؼ
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فـتـا ٠ايؿو !
:
:

 ..نإ ضَهإ ٖص ٙايّػَُٓ ١دتًفاً دساً
بايٓػب ١ي ،ٞيكس سعّ سكا٥ب٘ ٚٚزَّعين ضاسً٬
مل عً ٢فطاق٘ٚ ،يهٓ٘
نهٌَّ غٓٚ ،١يف قًيب أ ٌ
ٖص ٙاملط ٠خًّف ي ٞشنط ٣ضمبا غتػري َػاض
سٝات ،ٞفكبٌ إٔ تسخٌ ايعؿط ا٭ٚاخط بأٜاّ
قً ،١ًٝتًكٝت عً ٢بطٜس ٟا٫يهرت ْٞٚضغاي١
عذٝب ،١نإ أغًٛب ايطغاي ١أؾب٘ ؾ٤ٞ
با٫غتذسا ٤ايعاطف ٞاملًُح ،يكس ناْت
َ٪ثط ٠إىل زضد ١مل أنٔ أؽًٗٝا ،مل تطًب
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ايطغايَ ١ا ً٫أَ ٚتاعاً ،أ ٚؾ٦ٝاً زْٜٛٝاً ،يكس
نإ ايطًب غطٜباً بعض ايؿ ..! ٤ٞنٌ َا
تطًب٘" :أضدٛى ٖٓاى فتا ٠اغتٛىل عًٗٝا
ايؿوّ يف اهلل  -ععَّ ٚدٌٚ ، -ساقطتٗا
ايؿبٗات يف نٌ ؾٜ ٤ٞتكٌ باإلغ،ّ٬
فأضدٛى ضدا ٤ساضاً إٔ ؼاٚضٖا ،فٗٞ
َُػتعس ٠يصيو ٚتبشح عُٔ دنٝب عٔ
إؾها٫تٗا ٚاغتفػاضاتٗاٚ ،نٌ ايصٜٔ
اتكًت بِٗ هلصا ايػطض اعتصضٚاٚ ،أْت ٜا
زنتٛض آخط ؾدل أتكٌ ب٘ٚ ،بكفتو
ممٔ ٜٗتِ مبػا ٌ٥ايتفهري َٔ َٓعٛض
إغ ،َٞ٬فإٕ غايب ظين إٔ ٖص ٙايفتأَ ٠
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خ ٍ٬سٛاضاتَ ٞعٗا ٖ ٞيف سادَ ١اغَّ ١إىل
تٓع ِٝأفهاضٖاٚ ،أضدٛى عطاض ٠أ ٫تكفٌ يف
ٚدٖٗ ٞصا ايباب ،فأْا أبه ٞبها ٤ؾسٜسًا
يٛنع ٖص ٙايفتا .." ٠إىل آخط َا ٚضز يف تًو
ايطغاي ١ايط ١ًٜٛاييت قطأتٗا عسَ ٠طات.
:
 ..فططستُ عً ٢املطغً ١اييت عطَّفتين
بٓفػٗا بؿهٌ ٚانح عس ٠أغٚ ،١ً٦يكس
تفادأت أْٗا  ٫تعطف ( فتا ٠ايؿوّ )
ؾدكٝاً ٫ٚ ،تعطف امسٗا ناَٚ ،ً٬مل
تػُع ست ٢قٛتٗا ،فهٌ ؾ ٤ٞمت بُٗٓٝا
عرب (( تٜٛرت )) ٚايربٜس ا٫يهرت..ْٞٚ
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:
ٚ ..نإ غ٪ايَ :ٞا َس ٣دسٜتٗا ؟ ٖٞ ٌٖٚ
بايفعٌ تعاْ ( ٞقًكاً ٚدٛزٜاً ) ( ٚأغ١ً٦
ؾه ) ١ٝ؟
:
 ..فًطمبا ناْت باسج ١عٔ اإلثاضٚ ٠املدايف١
ي٬غتُتاع بػطا٥ب ١ٝدسٜس ٠عًٗٝا ( ٖٞٚ
ْكس املكسغات ٚايػدطَٗٓ ١ٜا ) ٫غُٝا َع
سساث ١غٓٗا !
:
 ..فهإ اؾٛاب " :سسغٜ ٞك : ٍٛإْٗا يٝػت
نصيو  ٫ ،أغتطٝع إٔ أ٩نس يو أٟ
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ؾٜ ٤ٞتكٌ بؿدكٝتٗا  ،نٌ َا أعطف٘ َٔ
خ٬هلا ٖ : ٞفتا ٠غعٛز ١ٜيف ايعؿطٜٓات َٔ
عُطٖا َجكفٚ ١شنٚ ١ٝتهتب بأغًٛب أزبٞ
ضام ٫ٚ ،ظايت تسضؽ ؽككًا عًُٝاً زقٝكاً" .
:
 ..خ٬ق ١ا٭َطٚ :افكُت عً ٢إدطاَُ ٤شاٚض٠
َعٗا؛ ٭ٕ املُطغً ١تٛقًَّت إىل بطٜسَٔ ٟ
خ ٍ٬طايب َٔ ١طايبات ٞيف ايسضاغات
ايعًٝاٚ ،قس ٚنشت ي ٞتًُٝصت ٞإٔ املطغً١
َعطٚف ١بتسٜٗٓاٚ ،ضداس ١عكًٗا ،نُا أْٗا
شات ؾدك ١ٝفهطَُُٝ ١ٜع ، ٠فبعس شيو
ٚافكت عً ٢إٔ ٜه ٕٛاؿٛاض عرب ايربٜس
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ا٫يهرتٚ ،ْٞٚيه ٞتؿعط ( فتا ٠ايؿو )
با٭َإ ٚا٫طُٓ٦إ أخربت املطغً ٫" : ١أضٜس
إٔ أعطف امسٗا  ٫ٚأ ٟؾٜ ٤ٞتكٌ
بؿدكٝتٗا ٚ ،يرتغٌ ي ٞأغً٦تٗا عرب بطٜس
بسٚ ٌٜيٝؼ َٔ بطٜسٖا ا٭قًٚ ،ٞيتتدص أٟ
استٝاطات متٓشٗا ا٭َإ ايهاٌَ" ..
:
 ..ثِ أخصت ا٭َٛض َػاضا تطَّٛضٜاً ئ أبٛح ب٘،
فًًُط ٠٤ٚأسهاَٗا ٚ ،ايٛفا ٤بايعٗس ٚادب
أخ٬ق ٞؾطعٚ ،ٞاْتٗت تًو ايكك ١بعس
عؿطَٜٛ ٜٔاً تكطٜباً ْٗا ١ٜغري َتٛقع،١
ٚغأتٓا ٍٚيف املكا٫ت ايكازَ ١بعض
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ايتفاقٌٝ

بتذطبيت

املتكً١

ايفهط١ٜ

ٚايطٚس ١ٝبهٌ َا فٗٝا َٔ زٖؿٚ ١أمل .
:
 ..يهٔ َا ُٜٗين اٯٕ إٔ أق َٔ : ٍٛاملٛافكات
ايػطٜب ،١أْين يف أ ٍٚضَهإ ططستُ عً٢
ْفػٚ ٞعً ٢بعض َٔ أثل يف فهطِٖ
ٚعًُِٗ فهط: ٠ملاشا ٜ ٫تٛد٘ ايبؿط يف
عكطْا إىل قاٚي ١ابتهاض عٛاطف دسٜس ٠أٚ
َؿاعط غري َػبٛق ١أٚ ٚغاٚ ٌ٥تطبٝكات
أخ٬قَ ١ٝعاقطَ ٠ؿتك َٔ ١أقٍٛ
ايفها ٌ٥ايهرب ٣املتفل عًٗٝا ؟
:
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 ..نإ غ٪اي ٞاحملٛض: ٟ
 ٌٖ ..ميهٔ يٓا إٔ ْٛد٘ طاقاتٓا اإلبساع١ٝ
ٚا٫بتهاض ١ٜإىل ٖصا اؾاْب اإلْػاْ ٞعٛن ًا
عٔ تطنٝع َفٗ ّٛاإلبساع يف ا٭َٛض املاز١ٜ
فكط ؟
ملاشا ُٜشكط اإلبساع يف ابتهاضات َاز ١ٜأٚ
ملاشا ٜ ٫تٛد٘ اإلبساع  ..انتؿافات عًُ ١ٝ؟
 ..إىل املؿاعط ٚايعٛاطف ٚا٭خ٬م ؟
:
َٚ ..ا ٖ ٞإ ٫أٜاّ يٝػت بايط ١ًٜٛست٢
دا٤ت تًو ايطغاي ١امل٪ثطٚ ،٠قس ٚقعت عًٞ
نايكاعك١؛ ٭ٕ أغًٛبٗا مل أعٗس َٔ ٙقبٌ،
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ٚضأٜت إٔ قاسب ١ايطغاي ١قس َاضغت
(ايتذػس ايعاطف )ٞنتكٓ ١ٝأخ٬ق،١ٝ
ٚمتاٖت َع أغًٛب (ايتكُل ايؿعٛض،)ٟ
ٚيصا فكس فُٗت َؿهً ١فتا ٫ ٠تعطفٗا ٚمل
تػُع هلا قٛتاً ،بٌ يكس عاؾت َؿاعط تًو
ايفتا ٠إىل زضد ١ايبهاٚ ٤ا٭مل ٚايتفهري فٗٝا
يػاعات يٝؼ إعذابا بكٛضتٗا أ ٚإعذابا
بكٛتٗا أ ٚبأ َّٟؾ ٤ٞمما ُٜفنت ب٘ ايبؿط ،يكس
ناْت ايكه ١ٝفُٝا ظٗط ي ٞخٛفاً عًٗٝا
َٔ نٝاع اإلميإ..
:
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 ..ؿعتٗا ٚؿعتٗا فكط ،ؽًٝت إٔ
َػٚ٪يٝيت ٖ ٞإْكاش ايعامل  ،تكٛضت بايفعٌ
أَْ ٞهًف نأّ ٟبطٌ أغطٛض ٟبايٓهاٍ عٔ
َكري أمجٌ َا يف سٝا ٠ايبؿط َٔ ١ٜسل
ٚخري ٚمجاٍ  ،نٓت غاعتٗا أؾعط ٚنأْٞ
غأَجٌ ايبؿط ١ٜيف َعطن ١فاقًٚ ، ١سٗٓٝا
 َٔ ٫اهلِ..
غُطْ ٞؾعٛض بأْ ٞأمحٌ دبا ً
:
 ..عفٛاً أخ ٞايكاض ٨أخيت ايكاض ،١٥قس ٜهٕٛ
ايهَ ّ٬هشهاً  ،يهٔ ٖصا ٖ ٛايٛاقع ..
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نإ قطاض ٟقس تؿهٌ ْٚهر ،غأزخٌ ٖصٙ
ايتذطب ١ايفهطٚ ١ٜايطٚسَ ١ٝػتدسَاً
ططٜك( ١ايتكَُُّل ايؿعٛض ،)ٟغأتًبَّؼ
مبؿاعط ا٭ب ٠ٛحن ( ٛفتا ٠ايؿو)ٚ ،٭ْين
أب يج٬خ فتٝات ٖٔ أضٚع َا يف سٝات ،ٞنٓت
قازضاً عً ٢إٔ (أػػَّس) عاطف ١ا٭ب ٠ٛبهاٌَ
تفاقًٗٝا.
:
ٚ ..ب ٬تطزز بعس إٔ أضغًتُ ضغاي ١املٛافك١
عً ٢إدطا ٤اؿٛاض؛ اخنططت تسضدنًٝا
ٚبإٜكاع غطٜع يف ايتٛسس ايتاّ ٚايهاٌَ
ٚايؿاٌَ َع عٛاطف أب ُٜفادْ ٘٦بأ تعيعٍ
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ٜكني ابٓت٘ ايػاي ١ٝاحملبٛب ١اييت محًٗا
قػري ٠بني ٜسٚ ،ٜ٘عًُٗا ْطل ايؿٗازتني
ٚأضنإ اإلميإ ٚاإلغٚ ،ّ٬ضافكٗا يف
أفطاسٗا ٚأتطاسٗاَٚ ،ساضز قباٖاٚ ،ضآٖا تهرب
َٜٛاً بعس  ّٜٛأَاّ ْاظط.ٜ٘
:
 ..يكس غهٓين ؾعٛض قاعل ،أسكاً مثط ٠قًيب
ٚف٪ازٚ ٟنٝاْ ٞتعاْ( َٔ ٞأظَ )١فهط١ٜ
ضٚسٜ ١ٝؿٓٗا (ؾوّ َُػتبس) ؟
:
 ..مل ٜتذاٚظ ا٭َط غاعٚ ١أْا أسٝا تًو
املؿاعط ٚايتكٛضات ستٖ ٢طًت زَٛع
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غاخٓ ١يف ي ١ًٝضَهاَْ ١ٝفعُ ١بايػه١ٓٝ
ٚايٝكني ،نإ املٛقف قعباً يًػا ،١ٜبٌ
أنرب َٔ إٔ أقف٘ يف ٖص ٙا٭غطط ايٖ٬ج،١
غأزع يهِ سط ١ٜايتد ٌٝخاق ١ملٔ نإ
َٓهِ أباً أٜ ٚعطف َػٚ٪ي ١ٝا٭بٚ ٠ٛؾفكتٗا
ٚسٓاْٗا ٚآَٗ٫ا !
:
 ..يف تًو ا٭ثٓا ٤مسعت قٛت إسس٣
قػريات ٖٞٚ ٞتطتٌ ايكطإٓ يف ايػطف١
اجملاٚض ،٠فكفعت َٔ َكعس٫ ٟؾعٛضًٜا
ٚتٛدٗت إىل َهاْٗاٚٚ ،قفت بكطبٗا فإشا ٖٞ
تكطأ يف َكشفٗا ،فًُا ضأتين غأيتين عٔ
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تفػري ق ٍٛاـايل غبشاْ٘ :

ايًُ٘ ُْٛضُ
( َّ

ايػَُّاٚاتِ ٚايْأضْضِ َجٌُ ُْٛضِ ِٙن ُِؿْها ٍ٠فِٗٝا َِكْبا ٌح
ايْ ُِكْباحُ فِ ٞظُداد ٍ١ايعَُّداد ُ١نأَّْٗا نْٛنبٌ ُزضَُِّٜٛ ٌَّٟقسُ
ِٜ ٍ١ٝهازُ ظ ْٜتُٗا
ِٚ ٍ١ٝيا غطْب َّ
َِْٔ ؾذطَُ ٍ٠باضن ١ظ ْٜتُ ٍ١ْٛيا ؾطْق َّ
ايًُ٘ يُِٓٛضِِٙ
ُٜهِٚ ُ٤ٞي ْٛيِْ تُْػػُْ٘ ْاضٌ ُْٛضٌ عًُْٛ ٢ضٍ ْٗ ٜسَِّ ٟ
َْٔ ٜؿاٜٚ ُ٤هْطِبُ ايًَُّ٘ ايْأَْجاٍ يًَِّٓاؽِ ٚايًَُّ٘ بِهٌَُِّ ؾ٤ٍ ْٞ

عًِ ) ٌِ ٝايٓٛض35 :
:
 ..أدبت عٔ غ٪اهلا ،ثِ دًبتُ هلا نتاباً يف
ايتفػري َُٝػَّط يتكٌ يًُعًَٛات بٓفػٗا
ٚتؿبع ُْٗٗا املعطيفٚ ،ضدٛتٗا بؿس ٠أ٫
ترتزز يف ططح أ ٟغ٪اٍ ،نُُت ابٓيت إيٞ
ثِ اْكطفت سابػاً عربت.ٞ
:
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 ..ناْت آ ١ٜايٓٛض َٛافك ١غطٜب ١أزٖؿتين،
ناْت َ٪ؾطاً خفٝاً أؾعطْ ٞبإٔ ْٛض اإلميإ
قاٖط غاطع ئ ٜػتطٝع ظ ّ٬اإلؿاز إٔ
ذنذب٘ أبساًٚ ،اْػهبت يف ْفػ ٞأْٗاض
ايػهٚ ١ٓٝايطُأْ ١ٓٝعٓس شيوٚ ،دسزتُ
تٛنً ٞعً ٢اهلل َػتعٓٝاً ب٘ غبشاْ٘ عً٢
ؾأْ ٞنً٘ .
:
 ..ثِ بسأت تتٛاضز اـٛاطط عً ٢تفهري..ٟ
:
َ ..اشا ي ٛناْت ابٓيت ا٫فرتان( ١ٝفتا٠
ايؿو) تػأٍ اٯٕ عؿطات ا٭غ١ً٦
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ا٫غتؿهايٚ ،١ٝتتهاثف غُشب ا٫ضتٝاب سٍٛ
ْفػٗا فتػُطٖا بػٛازٖا ٚخٛاٗ٥ا ٚآَٗ٫ا !
:
 َٔ ..غٝشت ٟٛتًو املؿاعط املطعب ١؟
 َٔ ..غٝطف ٧هلٝب ايؿو ايص ٟذنطم
ْفػٗا ايكػري ٠ايٛازع ١بتعصٜب٘ ايبؿع ؟
 ٌٖ ..أْا قطٜب سكاً َٔ بٓات ٞمبا ٜؿذعٗٔ
عً ٢اإلفها ٤إي ٞمبؿه٬تٗٔ ايفهط١ٜ
ٚايٓفػٚ ١ٝايعاطف ١ٝ؟
َ ..اشا ي ٛناْت إسس ٣بٓات ٞتٓتابٗا
َٛدات ؾو عُٝل  ٖٞٚتهتِ شيو عين ؟
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 ..أيٝؼ َٔ املُهٔ دساً إٔ أٜاً َٔ أبٓاٞ٥
ايصنٛض أ ٚاإلْاخ تعرت ٜ٘أغٚ ١ً٦إؾها٫ت
َتهطض ٠س ٍٛاـايل غبشاْ٘ ٚقسم ايٓب٠ٛ
ٚغ ١َ٬ايٛس ٫ٚ ٞدنس َ٬شاً يًتعبري عٔ
سريت٘ إَٛ ٫اقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاع ٞباغِ
َػتعاض ؟
:
 ..نٌ شيو نإ َُُهٓاً يف َجٌ ٖصا
ايعكط ايػطٜب ايص ٟتتسفل ف ٘ٝاملعًَٛات
املؿٚ ١ٖٛا٭باطٚ ٌٝاملفرتٜات ٚايؿا٥عات عرب
ٚغا ٌ٥ا٫تكاٍ اؿسٜج ١بٛتري ٠غطٜع١
ٚكٝف ١يف نٌ غاع. ١
18

:
ٚ ..عازت ب ٞايصنط ٣إىل بساٜات ٞاملعطف١ٝ
عٓسَا نٓت يف فرت ٠زضاغيت املتٛغط،١
سٗٓٝا عؿت َطسً( ١ايؿو ايعاقف) َع
أْ ٞتطعطعت يف عٗس مل ٜهٔ ٜعطف اْ٫رتْت
أ ٚايتٜٛرت ٚا٭دٗع ٠ايهفَٚ ،١ٝع شيو َطضت
بتًو ا٭فهاض ٚاملؿاعط ،يكس عؿتٗا
ٚتٓفػتٗا ٚقاغٝت َٔ يػعاتٗا ٚسطٚقٗا،
اختربت ا٫غرتاب ايٓفػٚ ،ٞايٛسس ٠ايٓفػ١ٝ
بهٌ َا يف شيو َٔ َعاْا! ٠
:
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ٚ ..يف َعُع ١تًو ا٭فهاض ٚاملؿاعط
اؿكٝكٚ ،١ٝقًت ايطغاي ١ا٭ٚىل َٔ ابٓيت
(فتا ٠ايؿو) ناْت ؼٌُ امساً َػتعاضًا
نُا اتفكٓا عً ٢شيو ،مل تهٔ ضغايتٗا
بايط ،١ًٜٛيهٓٗا ناف ١ٝيتُسْ ٞغٛٝط
عطٜه ١٭عطف دع٤اً َٔ ؾدكٝتٗا ،قطأتٗا
َطات َٚطات ،ساٚيت إٔ أغتؿف َٓٗا َعامل
عاَٚ ،١أظين متهٓت ٚي ٛبٓػب ٫ ١بأؽ بٗا
َٔ شيو.
:
 ..ناْت ايطغاي ١تهؿف عٔ ؾدك ١ٝقًك،١
َرتزز ٠تعٝـ خٛفاً سكٝكٝاً ذناقطٖا
21

ٚرنٓكٗا ٚ ،نإ َٔ ايٛانح إٔ ابٓيت (فتا٠
ايؿو) تػٝطط عًٗٝا ضَ(( ١ٜ٩جاي))١ٝ
يًعامل ٚا٭ؾٝاٚ ٤ا٭فهاض ،أغتطٝع إٔ أق: ٍٛ
إْٗا ؾدك ١ٝسػاغ ١دساً ،خذٛي ،١متٌٝ
يْ٬طٛا ،١ٝ٥يسٜٗا عكٌ ٚاع ٜكغ َتػا..ٌ٥
:
 ..يكس عطفتين غًفٝتٗا ايعًُ ١ٝبؿهٌ
َٛدعٚ ،أحملت إىل عسّ ضغبتٗا يف َٓاظط٠
ٚإٔ سادتٗا ملٔ ٜػاعسٖا عً ٢ايتفهري،
َٛنش ١تصبصبٗا ا٫عتكاز ،ٟنإ أغًٛب
ايهتابٜ ١عهؼ يػ ١ثطٚ ،١ٜعكًَ ١ٝتُاغه،١
٫ٚسعت إٔ عَ٬ات ايرتق ِٝيف قًٗا بسق١
21

ًَفت ١يًٓعطٚ ،اْ٫تكا ٤يًهًُات نإ
َسضٚغاً ٜٚسٍ عً ٢قطاضات غري َتػطع،١
ناْت ٚاع ١ٝدساً ؿذِ املتاٖ ١اييت
تعٝؿٗا ٚأفكشت عٔ شيو باقتساض .
:
 ..مل أتطزز يف ايطز غطٜعاً َطسباً باؿٛاض،
ٚقسضت ضغاييت هلا بهًُ( ١ابٓيت) َكط١ْٚ
بامسٗا املػتعاضٚ ،غأخربنِ يف املكاٍ
ايكازّ  -إٕ ؾا ٤اهلل َ -ا ايص ٟقًت٘ هلا ،
ٚنٝف عطفت بٓفػَٗٓٚ ٞذ ٞيف ايتعاٌَ
َع ؾهٛنٗا .
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َٔ امل٪نس إٔ خط ٠ٛاؿٛاض بايٓػب ١يـ (
فتا ٠ايؿو ) ناْت قفٛف ١باملداطط٠
ٚايطعب  ،فًٝؼ غٗ ً٬عً ٢فتا ٠قػري ٠يف
ايػَٔ ،طٖف ١ا٭ساغٝؼْ ،ؿأت يف فتُع
قافغ َتس ٜٔإٔ تتشسخ َع ؾدل غطٜب
ذنٌُ ؽككاً ؾطعٝاًٜٚ ،ه ٕٛقٛض
سسٜجُٗا يف أَٛض سػاغ َٔ ،١امل٪نس أْ٘
قس خطط يف شٖٓٗا  :قس ٜتطٛض اؿٛاض بكف١
غري َتٛقع ١فٓٝتٗ ٞإىل ٚقف ٞباملطتس٠
ايهافط. ٠
:
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 ..نٓت أقسَِّض سذِ املداطط ٠اييت أقسَت
عًٗٝاٚ ،أقسض هلا ؾذاعتٗا يف ايبشح عٔ
اؿكٝك١

ٚعسّ

ا٫غتػّ٬

٭قٛات

ايتؿهٝو ٚا٫ضتٝاب اييت تكِ َػاَع
تفهريٖا ،نُا أنربتُ فٗٝا أْٗا اغتأَٓتين
عً ٢خاق ١غطٖا ،يصا نإ ٚاديب
ا٭خ٬قٜ ٞفطض عً ٞإٔ أعاٖسٖا عٗساً
قاطعاً بإٔ أمحٗٝا نُا أمح ٞضٚسٞ
ٚعطن َٔ ٞأ ٟنطض قس ًٜشل بٗا بػبب
ٖصا اؿٛاض .
:
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 ..مل أستر إىل ٚنع خط ١أ ٚاغرتاتٝذ١ٝ
يًشٛاض َعٗا  ،فكس ناْت ػاضب ٞايػابك١
نف ١ًٝبطغِ املٓٗر ايعاّ ؿٛاضات، ٞ
ٚميهٓين إٔ أٚدع ٙيف ايطنا٥ع ايتاي: ١ٝ
:
 ..أ : ً٫ٚبٓا ٤دػط َٔ ايجك ١بٓٓٝا ،يصيو
طًبت َٓٗا إٔ تعٚض َٛقع ٞعً ٢ايٓت
ٚقفشيت يف تٜٛت ٚ ،تطًع عً ٢غريتٞ
ٚاٖتُاَات ٞايعًُٚ ، ١ٝبعض قانطاتٞ
ٚنتيبٚ ،أَسزتٗا مبا ٜػٌٗ عًٗٝا شيو،
ستٜ ٫ ٢بك ٢يف ْفػٗا ٖادؼ أ ٚخٛف،
ٚقسضت ي ٛنٓت َهاْٗا يؿعطت بعسّ ا٭َإ
25

 ،بٌ ٚايكًل ايسا ِ٥س ٍٛمجٝع ايتفاقٌٝ
ٚايتٛقعات املػتكبً َٔٚ ،١ٝدٗيت فكس
تأًٖت بكٛض ٠ناف ١ٝيتفِٗ سايتٗا،
ٚايتعاطف َع قػَ ٠ٛؿاعطٖا  ٖٞٚػتاظ
ٖصا ا٫ختباض ايكعب ،نإ َٔ ايهطٚض ٟإٔ
ْبين دػطاً َٔ ايجكٚ ١ايتفاِٖٚ ،بهٌ
قطاس ١ناْت ططٜك ( ١ايتكُل ايؿعٛضٟ
) هلا ا٭ثط ا٭نرب يف ايتعاطف َع آَٗ٫ا
ٚعصاباتٗا ،إ ٫إٔ ٖص ٙايططٜك ١أدٗستين
عاطفٝاً بكٛض ٠مل أنٔ أتٛقعٗا ،نٓت أظٔ
إٔ املػأي ١غتعٜس قسضات ٞعً ٢تفِٗ ايططف
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اٯخط فكط  ،فإشا با٭َٛض تػري إىل سس
اإلْٗاى ايٓفػ ٞايؿسٜس .
:
..

ثاْٝاً

 :ا٫غتهؿاف املتسضز يؿدك١ٝ

ؾطٜه ٞيف اؿٛاض ٚايتعطف عً ٢تهٜ٘ٓٛ
ايجكايف ٚايعًُٚ ،ٞبٓا ٘٥ايفهطٚ ٟايٓفػ،ٞ
َٓٚع ١َٛايكٚ ِٝاملباز ٨ايعكًٚ ١ٝا٭خ٬ق١ٝ
اييت ؼهِ عامل٘ ،ست ٢أعطف نٝف ٜفهط
؟ َٚاشا ٜطٜس ؟ َٚا ْكاط قٛت٘ أْ ٚكاط
نعف٘ فهطًٜا ؟

27

 ..باإلناف ١إىل أَٛض أخط٫ ١َُٗ ٣بس َٓٗا
عٓس اؿٛاض  ،نٜ ٞتعُل فُٗ ٞغكا٥ل
ؾطٜه ٞيف اؿٛاض ٚأسٛاي٘ .
:
ٚ ..يهٔ يه ٕٛاؿٛاض نإ َع فتاٚ ٠دست
سطداً بايػاً يف تٓفٝص ٖص ٙاـط٠ٛ
ٚانتفٝت مبا يسَ َٔ ٟعًَٛات ؾشٝش، ١
ٚأنًُت َٮ ايجػطات ايهجري ٠بطغِ َا تبك٢
َٔ َعامل ؾدكٝتٗا َٔ خَ ٍ٬ا ميهٔ إٔ
أمس ٘ٝبأغًٛب ( َتتايٝات ايًٛاظّ ) عٝح
أعح عٔ أدٛب ١قتًَُٚ ١كاضب ١عٔ مجً١
َٔ ا٭غ ١ً٦تٛنح ايًٛاظّ املتػًػًٚ ١ا٭َٛض
28

املتٛيس ٠عٔ بعض ايكفات  َٔٚ ،شيو َجً٬
:
:
َ ..ا

اـكاٍ

ٚاْ٫فعا٫ت

ايٓفػ١ٝ

ٚايفهط ١ٜامل٬ظَ ١يًؿدك ١ٝاْ٫طٛا ١ٝ٥؟
 ٌٖ ..تؿعط (فتا ٠ايؿو) بأْٗا َهبٛت١
ادتُاعٝاً نشاٍ نجري َٔ ايفتٝات اي٬تٞ
ٜتُٓني يٚ ٛيسٕ شنٛضاً يُٝاضغٔ سط١ٜ
أنرب مما َٖ ٛتاح هلٔ ؟ إشا نإ ا٭َط
نصيو فُا ٖ ٞاْ٫فعا٫ت ٚايكفات
ٚا٭فهاض املتٛيس ٠عٔ ايؿعٛض بايهبت ؟
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 ..أيٝؼ َٔ ْٛاتر قاسب ١ايؿدك١ٝ
اؿػاغ ١إٔ تتهدِ يسٜٗا َؿاعط ايهذط
ٚاملًٌ ٚاؿعٕ ٚايهٝل عٓسَا تكطسّ
مبؿه٬ت أغطٚ ١ٜادتُاع١ٝ؟
َ ..ا ايكفات ايٓفػٚ ١ٝايفهط ١ٜامل٬ظَ١
يًؿدك ١ٝاملجاي ١ٝاملفطط ١يف َجايٝتٗا ؟
:
 ..ناْت اإلدابات بتًو ايططٜك ١تػس
ايفذٛات املعًَٛات ١ٝبططٜك ١أؾأتين إيٗٝا
اؿادٚ ، ١ي ٛأتٝشت ي ٞاملعًَٛات يهاْت
ا٭َٛض أنجط عًُٚٚ ١ٝثٛق َٔ ١ٝططٜكيت
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تًو ٚ ،يهٔ  ٫س ١ًٝيًُهطط إ ٫ضنٛب
ا٭غٓ! ١
:
 ..ثايجاً  :ؼسٜس طبٝع ١املؿهً ١ايفهط، ١ٜ
بايٓػب ١يـ (فتا ٠ايؿو )..
 ..ناْت ٖٓاى ث٬خ َػتٜٛات ملؿهًتٗا
تتساخٌ ٚتتؿاب٘ ٚتًتبؼ ٚنًٗا قتًُ،١
َ ٌٖ ٖٞٚا تعاْٜ َ٘ٓ ٞعس ؾهاً َتأق ً٬أٚ
ٚغٛاغاً ٜعطض ثِ ٜع ٍٚأ ٚأغ ١ً٦إغتؿهاي١ٝ
؟
ٚ ..نإ َٔ ايٛادب تؿدٝل سايتٗا
بايتشسٜس ؛ ٭ٕ ٖٓاى فطٚقاً بني ٖصٙ
31

اؿا٫ت فايؿو ٖ ٛساي (( ١تطزز )) بني
ططيف أ ٟقه ١ٝتتهُٔ اإلثبات ٚايٓف ٞب٬
تطدٝح يططف عً ٢اٯخط ٚ ،ميهٔ تعطٜف٘
أٜهاً بأْ٘ سايْ ١فػٜ ١ٝرتزز َعٗا ايعكٌ
بني ايٓكٝهني ف٪ٜ ٬نس أسسُٖا ٜٓ ٫ٚفٞ
اٯخط  ،فٝشكٌ ايتٛقف عٔ ايرتدٝح .
ٚ ..نإ ٖصا َٔ نُٔ ا٫ستُا٫ت إٔ تهٕٛ
(فتا ٠ايؿو) اْتٗت إىل قطاض إٔ ايس٫ ٜٔ
ميهٓٗا إٔ ت٪نس ثبٛت٘  ٫ٚميهٓٗا ت٪نس
بط ،ْ٘٬فتكبح بصيو ؾانٜٚ ،١ػتُط ٖصا
اؿهِ عٓسٖا ب ٬تطدٝح .
:
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 ..املػت ٣ٛايجاْ : ٞايٛغٛاؽ  ٖٛٚ ،خٛاطط
غري قُٛز ٠تططأ عً ٢ايصٖٔ ٚيهٓٗا تعٍٚ
سٓٝاً ثِ تعٛزٚ ،نإ ٖصا ٖ ٛاإلستُاٍ
ايجاْ ٞإٔ َا يسٜٗا ٖٚ ٛغاٚؽ فكط ٚيٝػت
ؾهاً َتأق. ً٬
:
 ..املػت ٣ٛايجايح  :ا٭غ ١ً٦اإلغتؿهاي،١ٝ
ٜٚككس بٗا إٔ املػًِ أثٓا ٤اط٬ع٘ عً٢
ايكطإٓ ٚايػٓٚ ١ايتسبط فُٗٝا تٓؿأ يسٜ٘
إؾها٫ت بػبب كايف ١تتٗٝأ ي٘ أ ٚتبس ٚي٘
ٜٚتٛقعٗا بني شيو ايٓل ايؿطعٚ ٞايعًِ
املازَ ٟج ،ً٬أ ٚبني ْل ْٚل آخطٚ ،حنٛ
33

شيو َٔ املعاضنات املتهاز ، ٠فٝتطًب هلا
س ً٬إَا باؾُع سػب ؾطٚط٘ املعطٚف ١يس٣
ايعًُا ٤أ ٚايرتدٝح ٚفل نٛابط٘ املؿٗٛض. ٠
ٖٚ ..صا ٖ ٛا٫ستُاٍ ايجايح بايٓػب١
يطبٝع ١املؿهً ١ايفهط ١ٜيس ( ٣فتا ٠ايؿو )
.
:
ٚ ..أظٔ إٔ ابٓيت (فتا ٠ايؿو ) بسأت يف أٍٚ
أَطٖا با٭غ ١ً٦اإلغتؿهاي ، ١ٝثِ اْتكًت
ملػت ٣ٛايٛغٛغ ، ١ستٚ ٢قًت إىل ايؿو ،
ٚيهٔ غايب ظين إٔ ٜكٗٓٝا ٜعٚضٖا أسٝاًْا
ٜٚػتكط ملس ٠يف نُريٖا  ،ثِ ػٗع عً٘ٝ
34

ٚسٛف ايؿو  ،فٝتٛاضٜ ٣كٗٓٝا ٖاضباً
يهعف٘ ٚقً ١عست٘ ٚعتاز ، ٙيهٓ٘ مل ٜٗٓعّ
ْٗاٝ٥اً ست ٢اٯٕ ٚ ،ؾاٖس ٟعًٖ ٢صا ايعٔ
أْٗا يٚ ٛقًت ؿاي ١ايتأقًِ َع ايؿو
ٚايتعٛز عً ، ٘ٝمل تطًب اؿٛاض ٚ ،مل تبشح
ٚتفتـ عُٔ ٜػاعسٖا عً ٢ادتٝاظ ساي١
ايؿو اييت نذطت َٓٗا  ،بٌ بػببٗا
ناقت عًٗٝا ا٭ضض مبا ضسبت .
:
ٚ ..ي ٛأْٗا ٚفكت إىل َٔ دنٝب عٔ أغً٦تٗا
اإلغتؿهاي ١ٝيف بساٜاتٗا  ،أٜ ٚبكطٖا
غطٛات ايبشح ايعًُ ٞايطقني ايػاع١ٝ
35

يفِٗ دصٚض ٫ٚز ٠تًو ا٭غَٚ ١ً٦هْٛاتٗا
ْٚتا٥ذٗا ؛ يكطعت ايططٜل عً ٢اإلغٛا٤
ايٓفػ ٞايص ٟبًؼ بٗا إىل املطسً ١ايجاْ١ٝ
اييت مل ؼػٔ ايتعاٌَ َعٗا أٜهاً  ،ثِ
اْتٗ ٢بٗا ا٭َط إىل َطسًَ ١تكسَٚ ١خطط٠
.

يف بٛانري ؾباب ٞنإ ي ٞضفٝل غ٤ٛ
أُٖٚين سني عطَّفين بٓفػ٘ بأْ٘ (ايعكٌ)،
ٚيهٔ ا٭ٜاّ نؿفت ي ٞأْ٘ َُعَّٚض َُشتاٍ،
نإ ٜعٗط يَُ ٞتٓهطاً يف قٛض( ٠ايصنا،)٤
36

ٚسٓٝاً نإ ٜتػرت ؼت ؾعاض بطَّام أخاش
ٜكاٍ ي٘( :ايتفهري اؿط).
:
 ..قاسبين دًٝؼ ايػ ٚ ٤ٛايباطٌ َس٠
يٝػت بايط ١ًٜٛيف َػريت ٞايفهط ،١ٜفُطَّت
ا٭ٜاّ ٚأْا  ٫أعًِ بػ ٤ٛطٜٛت٘ ٚخبح
أفعاي٘ٚ ،يهٔ ايتذاضب نؿفت٘ ي ٞبفهٌ
اهلل ٚنطَ٘ فأَػٝت أْاز ٜ٘بًكب٘ اؿكٝكٞ
(ايؿو)ٚ ،٭ْين خربت٘ دٝساً غأقف٘ يهِ :
ٖ ٛكازع َانط َُداتٌِ ُٜ ،ذٝس املطاٚغ، ١
ُٜٚشػٔ ايتؿهٌ ،خَّٛإ نصٚب ،ميؿٞ
غبحٜٚ ،كعس بػسضٜٗٚ ،بط بً ،ّ٪نايع٥بل
37

 ٫ميهٔ اإلَػاى ب٘ٚ ،يٝؼ ي٘ يَ ٕٛعطٚف
نا٭فعٜ ٢تًٚ ٕٛفل اؿاد ،١نإ باضعًا
يًػا ١ٜيف ايتدفٚ ،ٞاْتشاٍ قفات
ايعكٚ ١ْٝ٬ايٓكس ٚاملٛنٛع.١ٝ
:
ٚ ..ست ٫ ٢أغً ٛيف شَ٘ ف٬بس إٔ أق :ٍٛإٕ
يًؿو أْٛاع٘ ٚأسهاَ٘ ٚ ،يٝؼ ٖصا َكاّ
بػط ايه ّ٬عٔ ايفطم بني ؾو َ٪قت ٖٛ
َٔ قب ٌٝايتجبت احملُٛزٚ ،ؾو زاَ ِ٥صَّٛ
ٜٗسّ ايفهط ٜٚعٛم اإلضازُٜٚ ٠فػس اؿٝا،٠
ٖٚصا ا٭خري َٖ ٛككٛزْا يف اؿسٜح ٖٓا ،
ٚغٓطد ٧ايتفك ٌٝيف ايؿو ٚأسٛاي٘
38

َٚػايطات٘ اؾسي ١ٝإىل َٓاغب ١أخط ٣إٕ
ؾا ٤اهلل.
:
 ..اغتٓازاً إىل ػاضب ٞايػابكٚ ١خرب ٠يف
ايٓكاؾات  ٫بأؽ بٗا  ،قح ايععّ إٔ أسسز
َٓطًكات غٝاغيت اؿٛاضَ ١ٜع (فتا٠
ايؿو) مبطاعا ٠ث٬ث ١أَٛض ،قس ُٜ ٫فطٔ
إيٗٝا زاُ٥اً يف ايٓكاف َع ايؿهانني خاق١
ايًص ٜٔعاؾٛا يف ب٦ٝات إغ ،١َٝ٬فهاْٛا ممٔ
قطأ ايكطإٓ َ ٚهجٛا ظَٓاً عً ٢قً ١ب٘ ،قبٌ إٔ
ُٜبتًٛا مبٔ ٜؿههِٗ يف آٜات٘ ٚ .غأغٛم ٖصٙ
ا٭َٛض ايج٬ث ١عً ٢أْٗا بساٜات سٌ
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َٚكسَات ع٬ز ٚ ،يٝؼ عً ٢أْٗا ٖ ٞاؿٌ
نً٘ ،أٚايع٬ز بأمجع٘ ،يصا أٚز َٔ املٗتُني
بٗصا ا٭َط نا٭َٗات أ ٚاملعًُات ٚغرئٖ،
أ ٚست ٢ممٔ ٜعاْني َٔ قٓ ١ايؿو يف
ايس ،ٜٔإٔ ٜتسبطٕ فُٝا غأقٛي٘ اٯٕ باعتباضٙ
خطٛات أٚىل فكط يف سٌ املؿهًٚ ،١خ٬ق١
ا٭َٛض ايج٬ث ١فُٝا : ًٜٞ
:
 - ..ا٭ : ٍٚساضب ايؿو بػ٬س٘ :
يف بعض ا٭سٝإ ،عٓسَا تتُهٔ ايؿهٛى َٔ
بعض ايعكٚ ٍٛتتذصض فٗٝا  ،فإٕ اـرب٠
ايعًُ ١ٝاملػتفاز َٔ ٠زضٚؽ ايٛاقع ٚػاضب٘
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تك :ٍٛقس ُٜكطع ضأؽ (ايؿو) بػٝف
ايؿو ْفػ٘ ،يكس نٓت أَ ٌٝإىل إٔ (فتا٠
ايؿو)

غتذس

عؿطات

ايتؿهٝهات

ٚاإلٜطازات عً ٢نٌ دٛاب غأططس٘ يف ٚد٘
ؾبٗاتٗا ايكطآْ ١ٝأٚإعرتاناتٗا ايس،١ٜٝٓ
ٚهلصا ضأٜت إٔ ا٭ْػب يؿدكٝتٗا ايفهط١ٜ
ؼسٜساً إٔ أظيعٍ َهاْ ١ايؿو يف قًبٗا،
فكس اغتكط يف ظٓٗا أْ٘ ٖ ٛايٓكس ايعًُٞ
ٚايتفهري اؿط ،بٌ ٖ ٛا٫غتك٬ي ١ٝايعك١ْٝ٬
عٔ ا٭فهاض ايتكًٝس ١ٜاييت ْؿأت عًٗٝا،
ٚهلصا ناْت (فتا ٠ايؿو) َٓبٗط ٠ب٘
َعذب ١بأ٫عٝب٘ َٓذصب ١إىل نربٜا٘٥
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ٚمتطز ٙايطافض ٚاملعاضض يهٌ َاٖ ٛغا٥س
َٚتعاضف عً ،٘ٝيكس ٚقعت يف سباً٘٥
ٚأزَٓتْ٘ ،عِ أزَٓت ( ايتؿهٝو يف
املكسغات )ٚ ،مل تعس تط ٣ايعًِ ٚايفهط
ٚايعكٌ إ َٔ ٫خ ٍ٬إزَاْٗا ايص ٟخهعت
ي٘ بهٌ خٓٛع ٚاغتػ ّ٬فكس نإ ؾعٛض
ايطفض ٚا٫عرتاض ٜػص ٟيسٜٗا اإلسػاؽ
بأْٗا َتفٛقٚ ١كتًف ١بتُٝعٖا عٔ
ا٭نجط ، ١ٜفُٔ ناْت سايت٘ أ ٚسايتٗا
َكاضب ١هلص ٙايػُاتٜ ،ه َٔ ٕٛاملٓاغب إٔ
ُٜبسأ َع٘ بٗص ٙايػٝاغٚ ، ١يهٌ ساي١
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تكسٜطاتٗا اـاق ،١فٜ ٬عُِ اؿٌ عً٢
نٌ ساي.١
:
 ..أعٛز فأق : ٍٛقطضتُ بأْين يف املطسً ١ا٭ٚىل
ئ أخٛض يف ايطزٚز ايؿطع ١ٝأ ٚا٭دٛب١
ايس ، ١ٜٝٓبٌ غأق ّٛبفشل ْكسٚ ٟمتشٝل
اغتككا ٞ٥٭عُام أغً٦تٗا ٚإؾها٫تٗا،
َػتدسَاً ايؿو ْفػ٘ يف ططح ا٫ستُا٫ت
َعرتناً عً ٢نٌ إؾهاٍ تططس٘ أ ٚغ٪اٍ
تًك ،٘ٝغأفهو بٗسٚ ٤ٚأسًٌ بسقَ ١هْٛات
نٌ إؾهاٍ ،غأقف عٓس نٌ نًُ١
ٚغأتسبط نٌ تطنٝب يػَ ٟٛطاعٝاً َا قبً٘
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َٚا بعسَ ٙط ً٬ٝايٓعط فَ ٘ٝع تكًٝب
ايٛدٚ ٙٛا٫فرتاناتٚ ،غأططح أغ ١ً٦سٍٛ
َكسَات نٌ إؾهاٍٚ ،اغتفػاضات عٔ
َٓطًكات٘ ا٭غاغَٚ ،١ٝػًُات٘ اـف ١ٝغري
ايعاٖطٚ ،٠غأْاقـ ْؿأ ٠نٌ إؾهاٍ ٚغبب
إٜطازٚ ،ٙأعح عٔ ؾطٚط نٌ غ٪اٍ تططس٘،
ٚغأدتٗس يف إٜطاز َا ٜعاضض أغً٦تٗا
ٜٚهازٖا ٚرنايفٗا َٔ اؿكا٥ل أ ٚايٛقا٥ع،
ثِ ٫بس َٔ ايتفهري يف َآ٫ت نٌ غ٪اٍ َٔ
أغً٦تٗا ْٚتا٥ذ٘ اييت تتٛيس عٓ٘ ٜٚ ،هٕٛ
شيو نً٘ مبجاب ١ايتفهري بكٛت عاٍ عرب
إط٬م (قطعإ َٔ ٚسٛف ا٭غ )١ً٦نٞ
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تٓٗـ نٌ غ٪اٍ َتػططؽ بػطٚض ايؿو،
ٚن ٞتتشكل فا٥س ٠أخط ٖٞٚ ٣إٔ (فتا٠
ايؿو) تتسضَّب عًَٓ ٢اقؿ ١ا٭فهاض ٚفشل
ا٭غٚ ١ً٦ا٫غتؿها٫ت ٚرنف ٖٚر إْبٗاضٖا
بهٌ غ٪اٍ ميً ٘ٝايؿو يف املكسغات.
:
 ..إشا عطفتْ (فتا ٠ايؿو) سكٝك ١تًو
ايؿبٗات ٚتٗافتٗاٚ ،بسأت تؿعط إٔ ٖاي١
اإلْبٗاض بايؿو بسأت تتهعهع أَاّ
ْاظطٜٗا ،سٗٓٝا ٜه ٕٛاؾٛاب ممهٓاًَ ،ع أْٞ
 ٫أفهٌ ططح ا٭دٛب ١يف املطسً ١ا٭ٚىل َٔ
اؿٛاض ،٭ٕ اإلغَٓ ّ٬عَ ١َٛتهأًََ ١
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املفاٖٚ ِٝايك ،ِٝفُٔ مل ٜفِٗ نًٝات٘
ايعكسٚ ١ٜتطابطٗا ،فًٔ ٜكٓع بأدٛب ١عً٢
ؾبٗات تتعًل بأدعا َٔ ٤ايسَ ٜٔطتبط١
بأق ٍٛنًٚ ،١ٝيؿطح شيو أق َٔ :ٍٛمل
ُٜػًِ عكٝك ١ايعبٛز ١ٜهلل ٚقٛضٖ ١ٜصٙ
ا٭قٌ يف اإلغ ،ّ٬فُٔ ايبسٖ ٞأٜ ٫كٓع
بػري ،ٙنصيو سهُ ١ا٫بتٚ ،٤٬عكٝس٠
ايكهاٚ ٤ايكسض ،يصا أض ٣إٔ املبازض ٠با٭دٛب١
عً ٢ؾبٗات ايؿهانني ئ تهَ ٕٛكٓع١
هلِٚ ،ايٛادب إٔ ٜػبل شيو َطسًٖ ١ذّٛ
عً ٢ايؿو بػطض ٖسَ٘ ستٜ ٢تكٗكط
غطٚضٚ ٙتتٗا ٣ٚظخاضف٘ٚ ،أَا ا٫بتسا٤
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با٭دٛب ١ايسفاع ١ٝعٔ ايس ،ٜٔفٗ ٞططٜك١
نعٝف ١غري َٓاغب ١يعك ٍٛأغطٖا ايؿو يف
َعتك٬ت تعصٜب٘ ،بٌ اـط ٠ٛا٭ٚىل ته ٕٛيف
ؼطٜط ايعكٌ املأغٛض بايؿو َٔ قٛٝزٙ؛
يٝكبح قازضاً عً ٢ايٓعط اؿطٖٚ ،صا َا
ٜػُ ٘ٝبعض عًُا ٤اإلغ ّ٬غط ( ٠ٛاهلسّ
) فاهلذ ّٛعً ٢سك ٕٛايؿو أق ٣ٛأثطاً َٔ
ايسفاع فكطٚ ،دنب أٜ ٫عط ٢املدايف َٝع٠
املبازض ٠باهلذ ّٛعً ٢ايسْٚ ٜٔه ٕٛيف َطسً١
ايسفاع عٔ ايٓفؼٖ ،صا خًٌ يف غٝاغ١
اؿٛاض َع ايؿهانني غفٌ عٓ٘ بعض
ايكاؿني يف قاٚضاتِٗ ٚ .فُٝا ٜط ٣ٚعٔ
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أضغط ٛأْ٘ قاٍ  ٫ (( :ميهٔ إٔ تكاّٚ
ايفًػف ١إ ٫بايفًػفٚ ،)) ١ايؿو املصٖيب
املطن ٞتٓطبل عًٖ ٘ٝص ٙاملكٛي ١فٝكاّٚ
ايؿو بايؿو٫ ،غُٝا ٚإٔ أضغط ٛممٔ
زخٌ يف َعاضى ناضَ ١ٜع ايػفػطاٝ٥ني
ايص ٜٔأفػسٚا اؿٝا ٠ايفهط ١ٜيف عكط ٙبٓؿط
َصٖبِٗ ايتؿهٝه ٞيف نٌ ؾ ،٤ٞبٌ ٜكاٍ :
إْ٘ مل ٪ٜغؼ عًِ املٓطل إ ٫ملٛادٗ ١اٯثاض
املسَط ٠يؿو ايػفػطاٝ٥نيٚ ،ناْت غاٜت٘
َٓ٘ إٔ تعكِ قٛاْ ٘ٓٝايصٖٔ َٔ ايٛقٛع يف
اـطأ .
:
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 - ..ايجاْ : ٞزع٘ ٜكتٓع بٓفػ٘ :
َٔ اـكا٥ل ايٓفػ ١ٝيبعض ايؿدكٝات
املٛيع ١بايتفهري ٚايٓعط أْٗا تكتٓع با٭فهاض
اييت تكٌ إيٗٝا بٓفػٗا بعس عح ٚتأٌَ،
ٚتأْف َٔ ايكب ٍٛبأفهاض تكسّ إيٗٝا بػٗٛي١
ٜٚػط ،يصيو نٓت َتٛدٗاً إىل أْٞ
غأنَ ٕٛػاعساً يفتا ٠ايؿو ،٭دٌ إٔ
تكٌ يًُعًَٛات ايكشٝش ١بٓفػٗاٚ ،ئ
أيك ٞإيٗٝا بأدٛب ١داٖعٚ ،٠قس تهٖ ٕٛصٙ
ايططٜك ١طٚ ١ًٜٛممًٚ ،١يهٓٗا أق ٣ٛيف
اإلقٓاع ،إ ٫إشا طًب ايؿطٜو يف اؿٛاض إٔ
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ٜػُع اؾٛاب ب ٬عح ٚتفتٝـ ،فٗٓا ٫
َفط َٔ ايتربع باؾٛاب ناَ.ً٬
:
 ..إٕ ايؿاب املتُطز َػه ٕٛبفهط ٠ا٫غتكٍ٬
ايفهطٚ ،ٟهلصا ٜٓفط َٔ أ ٟقاٚض مياضؽ
عًٚ ٘ٝقا ١ٜأ ٚتعاملٚ ،نأْ٘ ٜك ٍٛي٘ بًػإ
اؿاٍ :أْا َٔ غٝعًُو ٭ْو  ٫تعطف
ؾ٦ٝاً ،عٓسَا ًُٜؼ ايؿاب ٖص ٙايٓرب٠
املتعاي ١ٝغٝك ِٝتًكاٝ٥اً سٛادع ْفػ ١ٝمتٓع
عكً٘ َٔ قب ٍٛا٭زيَُٗ ١ا ناْت ق ، ١ٜٛئ
ٜػُح يو إٔ تسى سك ٕٛفهط ٙأ ٚتػعٚ
تكسٜط ٙيصات٘ ظسيو ٚأزيتو ،ئ ٜػُح
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يو مبُاضغ ١ايتكً َٔ ٌٝاسرتاَ٘ يٓفػ٘،
غٓٝافح ٜٓٚانٌ عٔ قٓاعت٘ ايػابك ١بؿت٢
اؿ ٌٝاؾسي ، ١ٝيصيو َٔ اـري ي٘ إٔ
ترتى ي٘ فطق ١ايٛق ٍٛيًُعًَٛات
ايكشٝش ١بٓفػ٘ َٔ خَ ٍ٬ػاعست٘ عً٢
ا٫غتفاز َٔ ٠نتاب أَ ٚكاٍ أ ٚفًِٝ
ٚثا٥كٚ ٞحن ٛشيو .
:
 -..ايجايح  :سطَّى ايعكٌ املؿً: ٍٛ
َٔ ا٭َٛض املُٗ ١دساً اييت نٓت أفهط فٗٝا
إٔ أؼكل َٔ ايكسض ٠عً ٢تصٚم مجاٍ
ايطبٝعٚ ١ايهٚ ،ٕٛمماضغ ١اإلْفعا٫ت
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ايعاطف ١ٝاإلدناب ١ٝيس ٣ؾطٜه ٞيف اؿٛاض،
فايعكٌ ايصٜٓ ٟؿط يف ايبشح عٔ اؿكٝك١
نُا ٜعَٔ ٖٛٚ ،عطٌ َٔ دٗ ١ايعٛاطف
اإلدناب ١ٝأ ٚايتصٚم اؾُاي ٖٛ ،ٞعكٌ
َؿً ٍٛيف ساد ١إٔ ُُٜٓح فطق ١ستٜ ٢ػرتز
عافٝت٘ ٚيٝاقت٘  ،يصا ئ تٓفع٘ ايطزٚز
ٚا٭دٛبَُٗ ١ا ناْت ق ١ٜٛ؛ ٭ْ٘ يٝؼ
َٗ٦ٝاً يًكٝاّ مبٗاّ ايفِٗ ٚايتشًٌٝ
مبٛنٛعٚ ١ٝعسٍ بػبب غٝططَ ٠ؿاعط
ا٫غتٝاٚ ٤ايػدط ٚايتصَط عًٚ ٘ٝؼهُٗا
يف تٛد ٘ٗٝسٝح تؿاٖٚ ،٤ص ٙاملؿاعط
ايػٛزاَ ١ٜٚعطً ١٭دعاٚ َٔ ٤ظا٥ف ايعكٌ
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ٚتٛاظْ٘ٚ ،أغتعري ٖٓا َكٛي ١يًعامل ١ايطبٝب١
غعاز ٠ايسنتٛض ٙغُٝا غٝت تك ٍٛفٗٝا:
(اإلْػإ ٜبشح عٔ ْفػ٘ ٚعٔ خايك٘ يف
ٖصا ايٛدٛز َٔ خ ٍ٬تفاعً٘ َع اٯٜات
ايهٚ ١ْٝٛايع٬قات اإلْػاْ ، ١ٝفإٕ نإ
تفاعً٘ َع ا٭ٚىل ْازضاً أَ ٚعسَٚاً َٚ ،ع
ايجاْ ١ٝنعٝفاً أ ٚغ٦ٝاً ؛ فًٔ ٜػتطٝع تكسٜط
ععُ ١اـايل ٚمجاٍ املدًٛم ،فريتاب يف
اـايل ٭ْ٘ يٝؼ مبكسٚض ٙض ١ٜ٩ضٚع١
كًٛقات٘ أ ٚإزضاى سهُ ١تسبريٚ ، ٙبايتايٞ
ٜ ٫ػع٘ إ ٫اإلؿاز)َٚ ،هُٖ ٕٛصا ايهّ٬
إٔ ايعذع عٔ تصٚم اؾُاٍ أٚايتفاعٌ َع
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اْ٫فعا٫ت اـَّٝط ٠ذن ٍٛز ٕٚضٚ ١ٜ٩انش١
يًشكٝك ١فه ً٬عٔ بًٛغٗا ٖٚ .صا ا٭َط يف
غا ١ٜا٭ُٖ ١ٝ٭ٕ ايؿو املتأقٌ  ُٜٛٓيف
ب ١٦ٝتؿا ١َٝ٩غٛزا ١ٜٚتكٛز إىل نطب َٔ
ايهآبٚ ١ايػًب ١ٝاملفطط ،١مما ٪ٜز ٟأسٝاًْا
إىل ْٛع َٔ ايككٝع ايعاطفٚ ،ٞمجٛز
ا٭ساغٝؼ ايفانًٚ ،١تعطٌ َطانع املؿاعط
اإلدناب ١ٝنايتفاٚ ٍ٩اؿب ٚايطمح١
ٚايتعاطف َع آ ّ٫اٯخطٚ ،ٜٔنٌ شيو
٪ٜثط يف زق ١أسهاّ ايعكٌ ،نذٗاظ إغتكباٍ
أقٝب غًٌ ٜعطً٘ عٔ ايتكاط ايصبصبات
ٚاملٛدات ،فٝعٔ قاسب٘ إٔ املؿهًَٔ ١
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َكسض ايبحٚٚ ،اقع اؿاٍ إٔ املؿهً ١يف دٗاظ
ايتًكْ ٞفػ٘ .
:
 ..هلصا  ٫بس َٔ انتؿاف ٖصا اـًٌ يف
ايبساٜات أ ٚأثٓا ٤اؿٛاضٚ ،عٓسَا ْتشكل َٔ
ٚدٛز ٙفعًٓٝا بؿس إْتبا ٙؾطٜهٓا إئَٚ ،٘ٝ
خ ٍ٬ايتذطب ١ظٗط ي ٞإٔ ايؿو املتأقٌ يف
املكسغات ايسٜ ٫ ١ٜٝٓػتٛي ٞيف سا٫ت
يٝػت بايكً ١ًٝإ ٫عً ٢عك ٍٛيسٜٗا عذع
عاطف ،ٞأ ٚيسٜٗا ْعط ٠غٛزا ١ٜٚػا ٙاؿٝا٠
ٚاملػتكبٌٚ ،قس ٜه ٕٛشيو بػبب ايتعطض
٫نطٗاز أغط ٟأ ٚادتُاع ،ٞأ ٚبػبب
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ايتُٗٝـ فهطٜاً يه ٕٛقٝط٘  ٫ميٓش٘
ايتكسٜط ايصٜ ٟػتشك٘ ،فتتهاثف غشب
ايهآب١

يتكٝب

ايٓؿاطات

اْ٫فعاي١ٝ

اإلدناب ١ٝبؿًٌ دع ٞ٥أ ٚناٌَ ٚ ،تكبح
اْ٫فعا٫ت ايػًب ١ٝيف سايْ ١ؿاط زاِ٥
ٜٚكغ ٚمتاضؽ فاعًٝتٗا باْسفاع ٖٓٚا َهُٔ
اـًٌ ايص ٟقس ُٜ ٫فطٔ ي٘ ؛ ٭ٕ ايعكٌ يف
ٖص ٙاؿايٜ ٫ ١ط ٣إَ ٫ا ٜعٓ٘ غًبٝاً ٫ٚ
ٜطنع إ ٫عً ٢شيو فكط ٚ ،بٗصا ٜهٕٛ
عكَ ً٬تططفاً َٓشاظاً َبتعساً عٔ ايعسٍ
ٚاملٛنٛعٚ ١ٝايٛاقع.١ٝ
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ٖٓ َٔٚ ..ا أ٩نس بؿس ٠عً ٢نطٚض ٠تٓؿٝط
ايعكٌ املؿًٚ ٍٛقاٚي ١إعاز ٠تأٖ ً٘ٝبٛغاٌ٥
كتًف ١أ ً٫ٚيٝعطف ْكك٘ ٚقكٛضٚ ،ٙثاًْٝا
يٝبسأ يف َعاؾْ ١فػ٘ يٝػتعٝس عكً٘
ناٌَ ٚظا٥ف٘ ْٚؿاطات٘ .
:
ٚ ..بايٓػب ١يفتا ٠ايؿو نإ ٖصا ا٭َط
غاَهاً مل أغتطع سٗٓٝا إٔ أٖتس ٟإىل
تؿدٝل ؿايتٗا ٚي ٛبايتكطٜب ،نٓت
قتاداً يبعض ايٛقت ست ٢أؼكل.
:
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ٚ ..بعس ايتفهري يف تًو ا٭َٛض ايج٬ث،١
أضغًت ضغاي ١إيٗٝا ٚتعُست إٔ أغتؿٗس
باؿسٜح ايكشٝح :داْ ٤اؽٌ َٔ أقشاب
ضغ ٍٛاهلل  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ-

إىل

ايٓيب  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ، -فػأيٙٛ
  :إَّْا ْذسُ يف أْفػٓا َا ٜتعاظُِ أسسُْا إٜٔتهًَِّ ب٘ ؟ قاٍٚ$ :قس ٚدستُُ ٙٛ؟ #قايٛا :
ْعِ ،قاٍ $ :شاى قطٜح اإلميإٚ . #يف ضٚا١ٜ
قايٛا  :إَّٕ أسسْا يٝذسُ يف ْفػ٘ َا ٭ْٕ
ٜشْتطِم ستٜ ٢كري سُُ ،ً١أٜ ٚدِطَّ َٔ
ايػُا ٤إىل ا٭ضض  ،أسبَُّ إي َٔ ٘ٝإٔ ٜتهًَِّ
ب٘ ؟ قاٍ $ :شيو قض اإلميإ. #
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:
 ..يهٔ ٜبس ٚإٔ اؿسٜح مل ٜؿس اْتباٖٗا ،
فك ٟٛظين إٔ َعاْاتٗا تتُطنع يف ؾو
ؾطؽ ،بسأ ٜطغذ دصٚض ٙيف عكًٗا ٜٚعطٌ
بعض أْؿطت٘ َتُطنعاً س ٍٛؾهٛن٘
فكطٚ ،قس ناْت ضغايتٗا ا٭ٚىل محًت
بعض امل٪ؾطات عً ٢شيو.
:
 ..سٗٓٝا نٓت أضزز يف ْفػ :ٞي ٛنٓت
َهاْٗا نٝف غأْعط يؿطٜه ٞيف اؿٛاض ؟
:

59

 ..تٛقعت أْٗا غرتاٚزٖا ؾهٛى عس ٠سٍٛ
أٖسايف ،غتكٖ :ٍٛصا ؾدل َتسٜ ٜٔطٜس إٔ
دنصبين إىل عامل ايٝكني ايصٜ ٟطا ،ٖٛ ٙفهٌ
نًُات٘ ايًطٝف ١نكٛي٘ ٜ (( :ا ابٓيت )) ٖٞ
َٔ قب ٌٝاـساع  ،نٜ ٞػتسضدين ٭قبٌ
بأططٚسات٘ ٚآضا ، ٘٥فإشا تأثطت بٗا غٝشكل
اْ٫تكاض ٜٚػتُتع بفٛظ.ٙ
:
 ..يكس ناْت َعطف ١تهاضٜؼ ؾهٛنٗا
حن ١َُٗ ٟٛدساً يصيو غذًت تًو
ايٓكاط قتفعاً بٗا ي ٬٦أغفٌ عٓٗا ،فُٔ
املِٗ إٔ تبٓ ٢اؿٛاضات عً ٢ايكسم ٚايبعس
61

عٔ اإلزعا٤ات ا٫غتعطان ١ٝفُا أغطع َا
ٜهؿفٗا ايؿطٜو بػٗٛي. ١
 َٔ .نإ َٓهِ غطٜع ايتأثط ٚي٘ قًب ضقٝل،
فٜ ٬كطأ نَٞ٬؛ ٭ْ ٫ ٞأنُٔ يهِ إٔ
تٓتٗ ٞسًك ١املفادآت ٖص ٙمبفادأ ،٠إَا
تػطقهِ يف عاض اـٝبٚ ،١إَا تٓتؿًهِ إىل
قُِ ايبٗذ.١
:
 ..غأض ٟٚيهِ أَٛضاً أسػبٗا َفاد ١٦يهِ
أٚغري َتٛقع ١بايٓػب ١ي ، ٞسسخ بعهٗا يف
اؿٛاض ا٭َ ٍٚع (فتا ٠ايؿو) ٚ ،بعهٗا
61

دط ٣بعس شيو عرب ضغا ٌ٥بٓٓٝا عً ٢ايربٜس
ايؿبه ، ٞئ أط ٌٝعًٝهِ  ،غأشنط نٌ
َفادأ ٠بعٓٛإ ٚب ٬تػًػٌ يتاضٜذ ا٭سساخ
بٌ ٚفل أغًٛب ايتساع ٞاؿط يًصانط، ٠
ٚأتطى يهِ ايتأٌَ ٚاؿهِ .
:
َفادأ" ٠ايفتا ٠تطادع املكا٫ت قبٌ ْؿطٖا"::
 ..ضمبا ناْت ٖصَ ٙفادأ ٠يهِ ْ ،عِ ٖٞ
َتأخطٚ ٠يهٔ أسببت إٔ أبساً بٗا  ،يتعًُٛا إٔ
(فتا ٠ايؿو) ناْت عً ٢عًِ بهتابٖ ١صٙ
املكا٫ت قبٌ إٔ تٓؿط ،فأبست ضناٖا إمياًْا
َٓٗا بإٔ فطٜات املؿهً ١اييت تؿهَٗٓ ٛا
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قس تفٝس اٯخط ٜٔأٜهاً ممٔ ٜكاغ ٕٛاملعاْا٠
ْفػٗآَٚ ،ص اؿًك ١ايجايج ١ضدٛتٗا إٔ
تطادع املكا٫ت قبٌ ْؿطٖا ،فتشصف َٓٗا
ٚتعسٍ َا تطا ٙقس ذنطدٗا أٜ ٚؿهٌ هلا نطضًا
َعٜٓٛاً فٛافكت عً ٢شيو َؿهٛضٚ ،٠يكس
أضاستين َؿاضنتٗا ٚخففت عين عب٦اً
نبرياً؛ ٭ٕ ٖصا َٖ ٛكتهٚ ٢اديب
ا٭خ٬قَ ٞع ؾطٜه ٞيف اؿٛاض ست٫ ٢
ٜػبل إىل ظٓ٘ أْ ٞخٓت ا٭َاْ ١أ ٚأضزت إٔ
أْؿط ؾ٦ٝاً ٜٓ ٫بػ ٞإٔ ُٜعًٔ عً ٢املٮٚ ،قس
أخط ٧يف شنط ؾ َٔ ٤ٞسٝح  ٫أزض. ٟ
:
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َفادأ" ٠آٖات ناؿ:"١
 ..نتبت تكف ي ٞساهلا بعس ٚقٛعٗا يف
ايؿو ،فكايتٚ :ايس ٟايهط(( : ِٜأؾعط
باـٛا ٤بعس َا َات نٌ َكسؽ يف قًيب،
نأْ ٞأقف عً ٢خٝط ضفٝع ،أتصبصبُ بني
ٖ ٫ٚ ،٤٫٪ٖٚ ٤٫٪أغتكط)) .
:
 ..ئ أبايؼ إشا قًتٚ :قفٗا ؿاهلا فادأْ،ٞ
يكس ظيعيت نًُاتٗا نٝاْ ،ٞناْت َ٪ثط٠
بكػ ٠ٛعً ٢ف٪از َهً ،ّٛيكس أؾعطتين نُا
ي ٛأْٗا فكست نٌ ثطٚتٗا ٚأَٛاهلا
ٚممتًهاتٗا  ،فبعس ؾبع اإلميإ ٚاَت٤٬
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ايكًب عب اهلل ٚشنطٚ ٙطاعت٘ ٚاإلسػاؽ
با٭َٔ ٚا٭َإ  ،ميػ ٞف٪ازٖا اي ّٛٝخاٜٚاً
خايٝاً فاضغاً نأضض دطزا ٤قاسً ١ب ٬ؾذط
َ ٫ٚا ٫ٚ ٤أ ٟأثط يًشٝا ٖٛٚ ، ٠ايص ٟنإ
َٜٛاً عاَطاً با٭ْٗاض ٚايبػاتني ٚايككٛض ،إٕ
َا تعاْ ٘ٝابٓيت (فتا ٠ايؿو) ٜٛدس يس٣
عسز يٝؼ بايكً َٔ ٌٝبٓاتٓا ٚأبٓآ٥ا ٚيهِٓٗ
ٜتهتُ ٕٛعً ٢شيو ٜٚعٝؿَ ٕٛع تًو
ايؿهٛى بػط ١ٜخٛفاً َٔ ا٫غتٗعا ٤بِٗ أٚ
َٔ مماضغ ١ايكُع ايفهط ٟعً ، ِٗٝمل دنس
َجٌ َٖ ٤٫٪تٓفػاً ذنت ٟٛقًكِٗ ٜٚتفُٗ٘ ،
فِٗ ْتاز عكط املعًَٛات املتسفك ١ب ٬متٝٝع
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بني سل ٚباطٌ  ِٖ ،نشاٜا يعكط ٚغاٌ٥
ا٫تكاٍ َٛٚاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعِٖٚ ،ٞ
أٜهاً ْتاز إُٖايٓا نأغاتصَٚ ٠فهطٜٔ
َٚػٚ٪يني سني ابتعسْا عٔ اٖتُاَاتِٗ
ايفهطٚ ١ٜاملعطفَٚ ،١ٝهٓٝا يف قًف ْتذاٌٖ
ساداتِٗ ٚآ ، َُِٖٗٛٚ َِٗ٫أيكٓٝا بِٗ يف
عط اْ٫فتاح املعًَٛات ٞب ٬تسضٜب يعكٛهلِ
أ ٚتععٜع ملٓاعتِٗ ايفهطٚ ١ٜايٓفػ. ١ٝ
:

َفادأ" ٠اعرتافات ايفتا: "٠
 ..نٓت َػتعساً ٫ستُاٍ غري َػتبعس،
 ٖٛٚإٔ ته( ٕٛفتا ٠ايؿو) َٔ شيو ايٓٛع
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ايصٚ ٟادٗت٘ يف بعض سٛاضاتَ ٞع ايؿباب،
تعاْس ٭دٌ إثبات ضأٜٗا ٚتتٗهِ بايسٜٔ
ٚتػدط َٓ٘ٚ ،يهٓٗا نتبت ي ٞنَ٬اً أخص
مبذاَع قًيب ملا ف َٔ ٘ٝايكسم ٚؼطٟ
اؿل ٚاملٛنٛعٚ ،١ٝأٜكٓت أْ ٞأَاّ فتا٠
كتًف ،١يٝؼ يسٜٗا تعكب يؿهٛنٗا ،بٌ
تبشح عٔ اؿل ٚتفتـ عٓ٘ٚ ،ؾسْ ٞقسقٗا
َع ْفػٗا ،فكس ناْت َسضن ١بٛع ٞتاّ إىل
ْكل يف أزٚاتٗا املعطفٚ ،١ٝغأتطنهِ تكطإٔٚ
َكتطفات َٔ نَٗ٬اٚ ،أشنطنِ إٔ َٔ
تهتب ٖصا ايٓل فتا ٠يف ايعؿطَٔ ٜٔ
عُطٖاٚ ،تصنطٚا إٔ أَجاهلا ٜعٝؿ ٕٛبٓٝهِ
67

ٚيهٓهِ  ٫تؿعط ٕٚبِٗ  ،تصنطٚا ٖصٙ
اؿكٝك ١دٝساً ستْ ٫ ٢تذاٌٖ َؿه٬تٓا
بايتػرت ٚايتأدٚ ٌٝايتٗ:ٜٔٛ
:
ٚ (( ..ايس ٟايهط ٫ : ِٜأظنّْ ٞفػ ،ٞيهَّٓٞ
 ٫أض ٣يف ْفػِ ٞنرباً أ ٚغطٚضاً ،إمنا أساٍٚ
ايبشح عٔ اؿلَّ أَّٜاً نإ ْ ،عِ أدٌٗ ايهجري
 ٫ٚ ،أعطف ايتعاٌَ َع اؿذر ٚايرباٖني
أٜهاً ٚ ،غأسا ٍٚبكسض املػتطاع إٔ أقف
َٛقف

اؿانِ

ايٓعٜ٘

باملٛنٛع.١ٝ
:
68

،

ٚغأتػًح

ٚ ..زاُ٥اً أق :ٍٛإٕ املفهطَّ ايصٜ ٟهع يف
اعتباضْ ٙتٝذَ ١ع ١َّٓٝثِ ٜػع ٢يًٛقٍٛ
إيٗٝا َسعٝاً أَّْ٘ ٜك ّٛبايبشح ٚايتفهري فٗٛ
َُدطٜٚ ، ٧هَُ ٕٛتبعاً هلٛاٚ ٙؾٗٛات٘
ٚضغبات٘ ..إش أَّْ٘ غٝأخص َٔ املعاضف َآٜفع٘
ٜٛٚقً٘ يتًو ايٓتٝذ ١احملسزَ ٠ػبكًا
ٜٚرتى َاعساٖاٖٚ ،صا يٝؼ بباسحٍ عٔ
اؿكٝك ٫ٚ ١ميهٓ٘ إٔ ٜه ٕٛنصيو .
 ..خطتو ضاقت ي ٞدسَّاً  ،٭ْٚ ٞدست فٗٝا :
َآٜككين ..فبعس َا قطأت ٖص ٙايطغاي١
ؾعطت بأَّْو غٛف تعطٝين ا٭زٚات ايعكً١ٝ
اييت غتُٓشين ايكسض ٠عً ٢اؿهِ ٚ ..يف
69

اؿكٝك ١مل أنٔ أؾعط أْ ٞأعاْ" ٞفٛن٢
فهط " ١ٜإ ٫بعس سٛاضَ ٟعو ٚ ،إٕ غطت
عًَٗٓ ٢ذو بايتفهري غأَتًو قاعس٠
َت ١ٓٝمتهٓين َٔ امله ٞحن ٛفِٗ اؿكا٥ل
بططٜكَٛ ١نٛع ١ٝقس تٛقًين يًٓتٝذ١
ايكشٝش)) ١
:
ٚ (( ..ايس ٟايهط : ِٜضبَُّا َٔ أنرب ا٭غباب
ايّيت دعًتين أعٝـ ايفٛن ٢ايفهط١ٜ؛
ايػطع ١يف ايكطاٚ ،٠٤ايتٓكٌ بني ايتدككات
ٚايعً ، ّٛفأْا أضٜس إٔ أعطف نٌ ؾ ٤ٞاٯٕ ..
ُٜٗين ايتاضٜذ ٚتؿسْ ٞايفٝعٜا ٤ثِ أْتكٌ
71

يهتب ايف٬غف ١اييت تبٗطْٚ ٞأدس فٗٝا
ْفػ)) ٞ
:
 ..يكس ٚنعت ٖص ٙايفتاَ ٠ع قػط غٓٗا
أقبعٗا عً ٢اؾطح ٚ ،عطفت إٔ دٖٛط
َؿهًتٗا يف ( ايفٛن ٢ايفهطٚ ، ) ١ٜقس
٫سعتُ يف أثٓا ٤اؿٛاض َٚا سسخ بعس ٙأْٗا
ناْت  ٫تعرتض  ٫ٚتٓتكس  ٫ٚتٓاقـ
فٛنعت استُا ً٫أْٗا ضمبا ناْت َؿتت١
شٖٓٝاً  ٚتفتكس ايكرب عً ٢اغتككا ٤ا٭فهاض
ٚتتبع َػاضاتٗا  ،ناْت فُٝا أظٔ تعأَْ ٞ
( َت٬ظَ ١ايؿو ) تعٝـ يف سري ٫ :٠تعطف
71

ْفػٗا َٚاشا تطٜس  ٫ٚتعطف أْٗا  ٫تعطف،
يكس أعطت يف قٝطات ايفهط عرب قاضبٗا
ايكػري ب ٬خطا٥ط  ٫ٚخرب ٠غابك ، ١محًٗا
ايفه ٍٛاملعطيف عً ٢إٔ ؽٛض َػاَط٠
يتهتؿف َٔ ٚضاٗ٥ا عاملاً دسٜساً  ،يهٔ
َػاَطتٗا ؼٛيت إىل كاطط ٠أيكت بٗا يف
أَٛاز َت٬طَُ ٚ ١تاٖات َٛسؿ ،١ناْت
تكافح ٜكٗٓٝا غاعات ٚؽاقُ٘ غاعات ،
تٚ َٔ٪تطتاب يف ايٛقت ْفػ٘ ،ثِ تكاب
بٓٛبات َٔ ايهآب ١فتشا ٍٚاهلطب َٔ نٌ
آَٗ٫اٚ ،مل ٜهٔ اهلطٚب س ً٬أبساً ملٛادٗ١
عس ٚؾطؽ نايؿو ٚ ،يف ضأ ٜٞأْٗا ناْت
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ؾذاع ١سني طًبت املػاْس َٔ ٠غريٖا ،
ٚاْتكطت عً ٢كاٚفٗا ٚ ،مل تتهتِ عً٢
أظَتٗا ايفهطٚ ١ٜايطٚس ،١ٝست ٫ ٢تتفاقِ
ٚتعزاز غ٤ٛاً .

:
َفادأ" ٠سٛاض ب ٬اْتكاضات" :
 ..إٕ نٓتِ تٓتعط ٕٚإٔ تكٌ ايكك ١إىل
بٝإ أْ ٞساٚضتٗا ٚأقٓعتٗا عذذ ٞاملصًٖ، ١
ٚبطاٖٝين ايٓاقعَٚ ، ١ا إىل شيو َٔ
عٓرتٜات تافٗ ، ١فآٌَ أ ٫أن ٕٛقس
قسَتهِ .
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:
 ..يػت َٔ ٖٛا ٠ا٫غتعطاض  ،بٌ أْفط َٔ
ايؿٗط ٠طبعاً ٚفطط ٠٭ْٗا تهط ٙأَجاي،ٞ
ٚ٭ْ ٞأضاٖا َع ؾس ٠قبشٗا تػتعبس عؿاقٗا،
نُا أْين  ٫أَتًو قسضات خاضق ١٭دعٌ
ايٓاؽ ُٜكًع ٕٛعٔ ؾهٛنِٗ يف ْكف غاع١
أ ٚحنٖٛاَ ،بسأ ٟيف ٖص ٙاؿٛاضات سسثتهِ
عٓ٘ يف اؿًك ١ايػابك ، ١أْا  ٫أزخٌ َع
ؾطٜه ٞيف َٓاظط ٠أقاضع٘ اؿذر ٭ظٗط
نعف٘ ،ثِ تٓتٗ ٞتًو امل٬نُ ١باْتكاضٟ
املسٖٚ ٟٚعميت٘ املصي ، ١٭ستفٌ بعس شيو
بعبكطٜيت ايًُاسٚ ١بطاٖٝين ايهاغش.. !! ١
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يٝػت ٖصَٗٓ ٙذٝيتٚ ،ضسِ اهلل إَط٤اً عطف
قسض ْفػَ٘ٛ ،اٖيب  ٫تػعفين .
:
 ..إٕ اؿٛاض ايص ٟأتبٓا ٙقا ِ٥عً ٢غٝاغ١
 ٖٞٚأْ ٞؾطٜو يف ايتفهريٚ ،ضفٝل ضسً١
ايبشح عٔ اؿكٝكٚ ،١يصا طًبت َٔ ايفتا٠
إٔ تعطض إؾها٫تٗا بايرتتٝب ٚاسساً تًٛ
اٯخط ٭ؾاضنٗا ايتفهط فٗٝا ،فٓبشح غٜٛاً،
ْٚهتؿف املعًَٛات غٜٛاًْٚ ،تػاَ ٍ٤عاً،
ْٚفتـ ب ٬نًٌ خط ٠ٛغطْٚ ،٠ٛطادع
ْٚكطأ ْٚتسبط ْٚكف ط ً٬ٜٛأَاّ اؿكٝك١
اسرتاَاً هلا ٚإد ٚ ،ً٫٬ئ أغٛم سذذاً
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داٖع ٠أقتكٗا َٔ نتب َهت عًٗٝا عكٛز
مل تُذسز أ ٚتُشسخ ،ا٭َط نُا قًت يهِ
غابكاً ٖٞ :غتكٌ بٓفػٗا إىل بط ا٭َإ
بإشٕ اهللٚ ،غتدطز َٔ ٖص ٙاحملٓ ١أضغذ
إمياْاً ٚأق ٣ٛاعتكازاً ،ففتا ٠متًو نٌ
شيو ايكسم ٚايػع ٞملعطف ١سكٝك ١زٜٗٓا
بايسي ٌٝاملكٓع ،ئ تُدصٍ ،نٝف  ٖٞٚتسعٛ
اهلل يف ا٭ٚقات ايفانً ١إٔ ٜطظقٗا ايٝكني
ٜٚهطَٗا بايٓذا َٔ ٠دش ِٝايؿو؟! فُا
بايهِ  ٖٞٚمل تفكس سُػٔ ظٓٗا بطبٗا ،
ٚتطد ٛضمحت٘ ؟
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مل ٜػتطع نٌ ظ ّ٬ايعامل إٔ ٜطفْٛ ٧ضًا
ٜكبع يف أعُام قًبٗا .
:
أقسّ يهِ ؾسٜس اعتصاض ٟإٕ أقابتهِ
اـٝب١؛ ٭ْ ٞمل أعطض يهِ فاقَٔ ً٬
املٓاقطٚ ٠املٓافػ ١بني خكُني ٜتعاضنإ ،
ٚيهين أعسنِ يف َكا٫ت قازَ ١غأعطض
٭ِٖ ايؿبٗات املتهطض ٠يس ٣نجري َٔ
ايؿباب يف ايتٜٛرت ٚايفٝؼ بٛى ٚايٛٝتٛٝب ،
ٚأْاقؿٗا باملٓٗذ ١ٝاييت أخربتهِ بٗا ،أَا
ايؿبٗات شات ايطابع اـام َٚا زاض يف
اؿٛاض َع (فتا ٠ايؿو) َٔ تفاق، ٌٝ
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فًٝؼ َٔ ا٭خ٬م إٔ أبٛح بؿ َٔ ٤ٞشيو ،
ٚي ٛفعًت فػٝه ٕٛبعس اغت٦صاْٗا ٚؼت
عٗٓٝا ٚبطناٖا  ،فكس عاٖستٗا عً ٢إٔ
أمحٗٝا نُا أمحْ ٞفػٚ ٞعطنَٚ ٞاي. ٞ
:
ٚ ..بعس إٕ قطأمت َا غبل ،خاقَ ١ا ٚضز َٔ
نَٗ٬ا ٚقسم عجٗا عٔ اؿكٝكٌٖ ،١
تتٛقع ٕٛإٔ أزٜط ظٗط ٟؿايتٗا أ ٚيعُّٛ
ٖص ٙاملؿهً ١اييت  ٫ؽكٗا فكط  ،إٕ فعًت
فػأن ٕٛنُٔ ٜتٛىل  ّٜٛايعسف ( ٚيكسْ
ناُْٛا عاٖسُٚا ايًَّ٘ َِْٔ قبٌُْ يا ُٜٛيَُّ ٕٛايْأزْباض
ػُٛ٦يًا) ا٭سعاب15 :
ٚنإ عْٗ ُس ايًَِّ٘ َ ْ
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:
ٖ ..ص ٙاهلذُات ايفهط ١ٜايتؿهٝه ١ٝاييت
ؽرتم بٛٝتٓا ٚعك ٍٛأبٓآ٥ا ٚبٓاتٓا،
َٛادٗتٗا اي َٔ ّٛٝأععِ اؾٗازٚ ،يف
اؿسٜح

ايٓب( :ٟٛداٖسٚا

املؿطنني

بأَٛايهِ ٚأْفػهِ ٚأيػٓتهِ) ،قاٍ اإلَاّ
ابٔ سعّ ا٭ْسيػ ٞيف نتاب٘ اإلسهاّ أقٍٛ
ا٭سهاّ (ٖٚ" :)25/1صا سسٜح يف غا١ٜ
ايكشٚ ،١ف ٘ٝا٭َط باملٓاظطٚ ٠إدنابٗا
نإدناب اؾٗاز ٚايٓفك ١يف غب ٌٝاهلل" ٚقس
ف
ْكٌ قبٌ شيو ق ٍٛاهلل تعاىل ( :بٌْ ْكْصِ ُ
بِايْشلَِّ عً ٢ايْباطٌِِ فٝسَْػُُ٘ فإِشا ُٖ ٛظاِٖلٌ
79

ٚي ُهُِ

ايٌُْْٜٛ

ََُِّا

تكِفُ )ٕٛا٭ْبٝا:٤

 11فكاٍ ٫ٚ" :ؾو يف إٔ ٖصا باؿذ١؛
٭ٕ ايػٝف َط ٠يٓا َٚط ٠عًٓٝاٚ ،يٝؼ
نصيو ايربٖإ ،بٌ ٖ ٛيٓا أبساً ٚزاَؼ
يك ٍٛكايفٓٝاَٚ ،عٖل ي٘ أبساً".
:
 َٔٚ ..تسبط ايكطإٓ ٚدس ٙنتاب سذر
ٚبطاٖني َٓٚاقؿات ٚسٛاضاتٚ ،هلصا أق :ٍٛإٕ
ٜكٝين ايص ٟأيك ٢اهلل عً ٘ٝإٔ اإلغ ّ٬ئ
ٜٗعّ يف َٓاقؿ ١عازيَ ١ػتٛف ١ٝيًؿطٚط
َع قاسب أ ٟفهط  ،فٌٗ أعسزْا ايعس٠
ٚأْؿأْا احملانٔ اييت ؼتَ ٟٛجٌ ٖ٤٫٪
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ايؿباب ٚتػتٛعب طاقاتِٗ ايفهطٚ ١ٜتػُح
هلِ بتشكٝل شٚاتِٗ يف سٛاضات َعُك١
ْكػ ٞفٗٝا هلِ طٚ ً٬ٜٛحناٚضِٖ بٗس٤ٚ
ٚعًِ ٚفِٗ  ،قبٌ إٔ تتدطفِٗ ٜس ايؿهٛى
بػبب تكاعػٓا ٚفتٛضْا ٚعسّ انرتاثٓا ؟!
:
 ..أتػا ٍ٤أسٝاْاً فأق :ٍٛإشا نإ اهلل ؾهط
قٓٝع ضدٌ أَاط عٔ ططٜل ايٓاؽ غكٔ
ؾٛى نإ ٪ٜش ِٜٗفأزخً٘ اؾٓ ١بصيو ،
نُا دا ٤يف قشٝح ايػٓ ١ايٓب ، ١ٜٛفُا
بايهِ مبٔ ٜعٜح ا٭ش ٣ايفهط ٟعٔ عكٍٛ
أبٓا ٤املػًُني اي ّٛٝ؟!
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:
 ..أمل ذنٔ ايٛقت يٓتشطى  ،يٓفعٌ ؾ٦ٝاً
ملٛادٖٗ ١ص ٙاملؿهً ١؟
:

َفادأ" ٠ػُعات املؿههني" :
:
 ..عٓس اغتعساز ٟيًشٛاض يف بعض َطاسً٘،
تتبعت بعض ايكفشات ايتٜٛرت ١ٜاييت تجري
ايؿبٗات ٚتٓؿط اإلؿاز ،فكازْ ٞشيو إىل
ايٛيٛز يف عامل َُدٝف ،فأقابتين ايسٖؿ١
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َٔ اْتؿاض ايتؿهٝو يف ايس ٜٔبني بعض
أبٓا ٤أضض ايتٛسٝس ٚز ٍٚاـًٝر ٚ ،بإ يٞ
إٔ املؿهً ١يٝػت َؿهً ١فتاٚ ٠سٝسٚ ٠قعت
يف ايؿو ،بٌ ٖٓاى َ٦ات غريٖا َٔ
ايفتٝات ٚايفتٝإ ،إٕ مل ٜهٔ أنجط،
ٚانتؿفت أَٛضاً خطري ،٠غأسسثهِ عٓٗا يف
املكاٍ ايكازّ إٕ ؾا ٤اهلل ٚايص ٟغٝه ٕٛعٔ
اإلؿاز ايتٜٛرت.ٟ
 .ميهٔ إٔ ْ٪ضَِّر يعٗٛض ايؿبٗات اإلؿاز١ٜ
املعاقطٚ ،٠بساٜات اْتؿاضٖا يف أٚغاط بعض
ؾبابٓا بعٗٛض املٓتسٜات عً ٢اإلْرتْت َٓص
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مخؼ عؿط ٠غٓ ١تكطٜباًٚ ،قس عُطفت بعض
املٓتسٜات بطعاٜتٗا يتًو ا٭ططٚسات
اإلؿازٚ ،١ٜقس اختف ٢بعهٗا َٓص أَس ،ثِ
ظٗط غريٖاٖٚ ،هصا نإ اؿاٍ مبا ٜؿب٘
دسي ١ٝاـفاٚ ٤ايتذً ،ٞظٗٛض ثِ اختفا،٤
ثِ اغتكط ا٭َط عً ٢عسز قً َٔ ٌٝاملٓتسٜات
احملًٚ ١ٝغري احملً ١ٝمل تعٍ تبح تًو
ايؿبٗات إىل ايٚ ، ّٛٝحنٔ ٖٓا ْتشسخ عٔ
ايعٗٛض ٚبساٜات اْ٫تؿاضٚ ،يػٓا ْتهًِ عٔ
اإلؿاز احملً ٞبكف ١عاَ ، ١فبعض
املتأثط ٜٔقًٝاً بامل٬سس ٠تعطفٛا عً ٢تًو
ايؿبٗات عرب ايبعجات ايسضاغ ٚ ١ٝايػفطٜات
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اـاضد ١ٝاييت أتاست يًبعض قطا ٠٤ايهتب
املُٓٛع ١زاخًٝاً ٚ ،يهٔ تًو ايٛغ ١ًٝمل
ؼكل اْتؿاضاً يًؿبٗات اإلؿاز ١ٜنُا
سسخ َع ظٗٛض اإلْرتْت ٚبطٚظ عامل
املٓتسٜات مبا فٗٝا َٔ مماضغ ١يًشط ١ٜب٬
سسٚز .
:
 ..اغتُط ا٭َط عً ٢شيو ست ٢ظٗطت
ٚغ ١ًٝدسٜس(( ٖٞ ٠ايتٜٛرت))َٚ ،ع ظٗٛضٖا
ٚاْتؿاضٖا ايػطٜع بني أبٓا ٤اجملتُع أقبشت
ايؿبٗات اإلؿاز ١ٜؼع ٢باْتؿاض أنرب
ٚسهٛض أٚغع مل ٜهٔ أعت ٢امل٬سس ٠يف
85

ايعامل يٝشًِ ب٘ يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ ،خاق ١يف
فتُع

َتسٜٔ

قافغ

ايػعٛز.ٟ
:
..
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ناجملتُع

إغٛا ٤تٜٛرت ٚغطعت٘ :
:
 ..تتشسخ اإلسكاٝ٥ات إٔ عسز َػتدسَٞ
"تٜٛرت" يف ايػعٛزٜ ١ٜبًؼ أنجط َٔ َٔ %30
إمجاي ٞعسز املؿرتنني ايعطب ف٫ٚ ،٘ٝ
ؾو إٔ ٖصْ ٙػب ١عاي ١ٝدساً ٫ ،متجٌ
اؿذِ ايػهاْ ٞيًًُُهَ ١كاضْ ١بػريٖا َٔ
ايس ٍٚايعطبٚ ،١ٝضمبا سع ٞتٜٛرت بهٌ ٖصا
اؿهٛض املسٖـ ايعذٝب ٭ْ٘ أقبح َكسضًا
َُٗاً يٮخباض ٚايتػطٜبات ٚاإلؾاعات ،بٌ
ٚيًُُٓٛعات ايسٚ ١ٜٝٓاإلدتُاعٚ ، ١ٝمل ٜعس
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أزا ٠تٛاقٌ ادتُاع ٞفكط نُا أضٜس ي٘  ،بٌ
أنش ٢اي ّٛٝأزا ٠تػٝري ثكايف تتُتع
بايػطعٚ ١اإلغٛا ٤خاق ١يف ١٦ايؿباب َٔ
اؾٓػني ،نُا أْ٘ أزا ٠سؿس ادتُاعٞ
ٜػع ٢ايبعض َٔ ٚضا ٘٥إىل اؽاش َٛاقف
قسز ٠أٚتٓػٝل ؼطنات ؾعبَ ١ٝع،١ٓٝ
ٚبٗصا ذنل يٓا ايك : ٍٛإْ٘ أقبح باَتٝاظ
أخطط أزا ٠يتؿه ٌٝايطأ ٟايعاّ ٚتػصٜت٘
بكفَ ١ػتُط ٠يف فتُعٓا خاقٚ ، ١قس
غٌٗ َٔ ٖص ٙاملُٗ ١إٔ ا٭نجط ٜتابعٕٛ
قفشاتِٗ يف تٜٛرت عرب ايهُبٛٝتطات ايهف١ٝ
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=(اؾٛا٫ت ايصن ،)١ٝمما ٜتٝح هلِ َتابع١
َػتُطٚ ٠زاٚ ١ُ٥يف أَ ٟهإ أ ٚظَإ.
:
 ..اإلؿاز ايتٜٛرت ٟتًكٓٝاً ٚتكًٝساً :
:
 ..يكس أخصت ايؿبٗات اإلؿازَ ١ٜػاضاً آخط
ُشب
أنجط خطٛضَ ٠ع " تٜٛرت"؛ ٭ٕ ايؿاب امل َّ
ي٬غتهؿاف أقبح ٜتابع بعض أقشاب
ايكفشات شات ايتٛد٘ اإلؿاز ٟبكف١
زا ، ١ُ٥فأَػت ايؿبٗات تكٌ إيًَٜٝٛ ٘ٝا
باغتُطاض ٚبأغًٛب نتابَ ٞهجف ٜ ٫تذاٚظ
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 140سطفاً  ،بٌ ٚبعض تًو ايتػطٜسات تهٕٛ
َتهُٓ ١يطٚابط عً ٢ايٛٝتٛٝب أ ٚضٚابط
يهتب أ ٚضٚابط ملسْٚات ٚحن ٛشيو
ٚ ،ميه ٞايؿاب يف ايبساٜ ١ٜػتُتع ببعض
تًو ايتػطٜسات اييت تُطًع٘ عً ٢عامل خفٞ
غاَض ٜهتؿف٘ ٭َ ٍٚطٜ ٠هػط بعض
احملطَات ٚاملُٓٛعاتٚ ،قس ق :ٌٝنٌ
ممٓٛع َتبٛع ٚ ،يهٔ ًٜ ٫بح بعض أٚي٦و
ايؿباب َٔ قيب ايجكافٚ ١اإلط٬ع ٚ ،بعس
َه ٞعس ٠أغابٝع أ ٚأؾٗط قً ١ًٝإٔ رنهعٛا
يككف عكًَ ٞتٛاقٌ َٜٝٛاً يعؿطات
ايتػطٜسات اإلؿازٚ ١ٜيف أٚقات كتًف ١يف
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ايكباح ٚبعس ايعٗط ٚيف املػا ، ٤بٌ ايبعض
ٜبًؼ إٔ ٜتعطض مل٦ات ايتػطٜسات َٔ شيو
ايكٓف َٜٝٛاً يهٜ ْ٘ٛتابع َ٦ات ايكفشات
اإلؿازٜٚ ، ١ٜتٛاىل يف تًك ٞشيو ايعخِ
املتسفل ب ٬اْكطاع أٖٛ ٚاز ، ٠ستٜ ٢بسأ
بايتأثط َٔ سٝح ٜ ٫ؿعط  ،بٌ ٚدست َٔ
أٚي٦و ايؿباب َٔ ٜعٔ داظَا إٔ تًو
ايؿبٗات اييت ٜهتبٗا ٖ َٔ ٞبٓات أفهاض، ٙ
ظٓاً َٓ٘ أْٗا ْبعت َٔ عُل تفهريٚ ، ٙعٓسَا
تطًع٘ عً ٢إٔ َا يسَ ٜ٘طابل ملا يس٣
اٯخط ٜٔبايتُاّ ٜ ،ػهب ٭بعس سس ،
ٚأغتطٝع إٔ أتفِٗ ٖصا ايػهب  ،فٗ ٛبايفعٌ
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ٜ ٫تعُس ايتكًٝس ٚايٓكٌ ٚ ،يهٔ تعطن٘
املػتُط يصيو ايككف ايعكً ٞاملتٛاقٌ
عرب ايتػطٜسات املتؿابٗٚ ١تفهري ٙبٗا ،
ٜٓتٗ ٞب٘ ا٭َط إىل أْ٘ ٜعتٓل بعض تًو
ايؿبٗات بٝكني  ،٭ٕ عكً٘ أيفٗا ٚتعٛز
عًٗٝا ٚ ،٭ْ٘ ٜفهط بٗا َطاضاً ٚأقبح ٜعٝس
إْتادٗا بأغًٛب٘ اـام ٜٓٚ ،ػ ٢أْ٘ قطأٖا
َطات َٚطات  ،فًِ ٜعس ٜصنط إ ٫تفهريٙ
ايط ٌٜٛفٗٝا ٖٓ َٔٚ ،ا ذنطم عً ٢إظٗاض
ا٭َط بأْ٘ يٝؼ تأثطاً بأسس ٚيهٓ٘ سط١ٜ
تفهري ٚاغتك٬ي ١ٝقازض ٠عٔ ؾدكٝت٘ ،
ٚعٓس املٛاظْ ١غٝعٗط ٭ ٟزاضؽ ٜتكٔ
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املكاضْات إٔ ا٭َط تكًٝس ٚتًكني ْ ،عِ تًو
ايؿب٘ ٜتِ تًكٗٓٝا يًُتابعني بكٛض ٠زٚض١ٜ
ٚ ١َٜٝٛعً ٢أٚقات كتًفٚ ، ١باغتُطاض
ايتًكني ٜتؿهٌ ايٝكني ٚ ،تكبح ايؿبٗ١
ايهعٝف ١املٗعٚظ ٠سكٝك ١عًُ ١ٝضاغد ١يس٣
شيو ايؿاب .
:

 ..ايؿباب َطسً ١ايتُطز ٚإثبات
ايصات :
 ٫ ..غُٝا ٚأنجط ايؿباب املتابعني يتًو
ايكفشات اإلؿاز ١ٜأعُاضِٖ بني ايجآَ١
عؿط ٠إىل أٚا ٌ٥ايعؿطٜٓاتٖٚ ،ص ٙاملطسً١
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ايعُطَ ٖٞ ١ٜطسً ١ايتُطز ٚإثبات ايصات،
إْٗا َطسً ١بٓا ٤اهل ١ٜٛايفهطٚ ،١ٜتهٜٔٛ
ايؿدك ١ٝاملػتكًٚ ،١ايبشح عٔ اْ٫تُا٤ات،
ٖص ٙاملطسً ٖٞ ١عُط َٔ ايكًل ايساِ٥
ٚايبشح املػتُط ٚا٫نتؿاف املتذسز َٔٚ ،
احملعٕ دساً إٔ نجرياً َٔ أٚي٦و ايؿباب
املٓبٗط ٜٔبتًو ايكفشات ٚاملتابعني هلا ،
مل ٜتشكٓٛا ؾطعٝاًٚ ،يف ايػايب إٔ
املعًَٛات ايس ١ٜٝٓيس ِٜٗتهَ ٕٛؿٛؾ١
َٚبتٛض ، ٠نُا أِْٗ تٓككِٗ مجًَٔ ١
ا٭َٛض املَُٗٗٓ ،١ا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
:
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 ٜ ٫تكٓ ٕٛفٔ املٓاقؿٚ ١اؾسٍ .  ٫ذنػٓٚ ٕٛظٕ اؿذر ٚا٭زيٚ ١ططمقٓاعتٗا ٚبٓاٗ٥ا .
 ٜ ٫عطف ٕٛنٝف ١ٝانتؿاف املػايطاتاملٓطك ١ٝيف ا٫غتس. ٍ٫
 ٜ ٫تكٓ ٕٛقٛاعس َٓٗذ ١ٝايبشح ايعًُٞاملٛنٛع. ٞ
:
 ..فايؿابَّ بصيو رنٛض سطباً غري
َتهافَ ،١٦تُٖٛاً إٔ اؿكٝك ١ٝدنب اتباعٗا
َُٗا نإ َكسضٖاٚ ،أْ٘ بتدً ٘ٝعٔ
َعتكسات٘ ٜه ٕٛبصيو غاعٝاً ٚضا ٤اؿل
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ايص ٟظٗط يٜ٘ٚ ،تبني يو عٓس ا٫غتفػاض
إٔ َعًَٛات٘ ايس ١ٜٝٓيف نجري َٔ ا٭سٝإ
ٖ ٞأؾب٘ مبعًَٛات غٝاس ١ٝغطشٖ ١ٝؿ١
يًػا ، ١ٜسٝح إٕ املكطضات ايسضاغ ١ٝايس١ٜٝٓ
اْؿػًت عؿس نِ ٖا َٔ ٌ٥املعًَٛات ٚمل
تًل با ً٫ملجٌ تًو ايؿبٗات ٚايطز عًٗٝا أٚ
ؼكني ايؿباب َٓٗا  ،أ ٚعطنت ي٘ ايعكٝس٠
بأغًٛب تًكٝين ٚبًػ ١تطاث ٫ ١ٝتتٛافل َع
َفطزات تفهري ٙفًِ ٜفُٗٗا بسضد ١ناف، ١ٝ
نُا إٔ ايبٝت ايػعٛز ٟيف نجري َٔ
ا٭سٝإ  ٌُُٜٗاإلؾباع املعطيف ٭بٓا ٘٥بٌ ضمبا
نإ ٖصا َٔ آخط اٖتُاَات٘ ٚ ،يصيو
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أقبح بعض اؾ ٌٝاؾسٜس َععععاً َٗعٚظًا
َٔ ايػٌٗ ايتأثري عً ٘ٝبتًو ايؿبٗات ،
ٚاملؿهً ١يف ظين تهُٔ يف إٔ َبسأ تععٜع
املٓاع ١ايفهط ١ٜبؿطٚطٗا اؿكٝك٫ ١ٝ
ايكٛض ١ٜناْت ؾب٘ غا٥ب ١إَ ٫ا ضسِ اهلل يف
عًُٝتٓا ايرتبٚ ١ٜٛايتجكٝف ١ٝيف ايبٝت
ٚاملسضغٚ ١املػذس ٚٚغا ٌ٥اإلعٚ ّ٬ا٭ْؿط١
ايجكاف ١ٝاملتٓٛع. ١
 ٌٖ .غتتفادأ إشا عًُت إٔ ابٓو أ ٚأخاى
أ ٚقسٜكو ايص ٟدنًؼ أَاَو َُٓشٓٝاً
عً ٢دٛاي٘ ،نإ عانفاً عًَ ٢تابع١
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(ايتا )ٜٔ٫ ِٜيف سػاب٘ ايتٜٛرتٜ ،ٟكطأ
بتُعٔ تػطٜسات تكسح يف ايسٚ ٜٔتٓاٍ َٔ
اـايل  -ععٚدٌٚ -نتب٘ ٚضغً٘ ؟
 ..ثِ ٖٜ ٛعًل عًٗٝا ،بٌ ٜهتب َا ٜؿبٗٗا
ٜٚػري يف َهُاضٖا !
 ..ستُاً غتُطعبو املفادأ ،٠يكس نٓت تٓعط
إي ٫ٚ ٘ٝتؿعط بأ ٟتػري ٜػتشجو عً٢
َعطفَ ١ا دنط ٟيف عكً٘ ٚٚدساْ٘ َٔ أفهاض
خطريٚ ٠ؾبٗات َُعيعي ،١يهٔ َا دنط ٟيف
عامل٘ اـام ايػط ٟرنتًف نًٝاً عٔ
ظاٖط ٙاملدازع املٛس ٞبأْ٘ طبٝع ٞدساً.
:
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َ ..جٌ ٖصا املؿٗس ذنسخ َٜٝٛاً يف َ٦ات
ايبٛٝت ٚاؾاَعات ٚاملكاٖٚ ،ٞقس ؼككت َٔ
ٚدٛز نِ يٝؼ بايكً َٔ ٌٝايكفشات شات
املهاَني املؿهه ١يف ايسٚ ٜٔاملٓتكك ١ي٘،
َٚهجت َا ٜكطب َٔ ا٭غبٛعني أطٛف عً٢
تًو ايكفشات ٚأضقسٖاٚ ،اْتدبت بعهٗا
٭َُٖ ١ٝهاَٗٓٝا أ ٚيعسز املتابعني ا٭نجط،
ٚقطأت تػطٜسات أقشابٗا ناًَ ،١فكس نٓت
أضٜس إٔ أتعطف عً ٢تفهري أقشاب تًو
ايؿبٗات

ٚاٖتُاَاتِٗ

ٚأغايٝبِٗ

َٚطدعٝتِٗ َٚا ٜتفك ٕٛعًَٚ ٘ٝا رنتًفٕٛ
فٚ ،٘ٝضغبت ٚقتٗا قبٌ نٌ ؾ ٤ٞإٔ
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أنتؿف عكً ١ٝد( ٌٝفتا ٠ايؿو)
َٓٚطكِٗ ،فكازتين ؼطٜات ٞإىل عامل مل
أنٔ أتٛقع٘ ٚ ،دست َٓعَ ١َٛتهاًَ١
تػص ٟايؿبٗات اإلؿاز ١ٜعًَ ٢ساض
ايػاع ، ١بأمساَ ٤ػتعاض ٠يف نجري َٔ
ا٭سٝإ ٚ ،أسٝاْاً بأمسا ٤سكٝك، ١ٝ
ٚعػابات َٔ ايساخٌ ٚاـاضزٚٚ ،دست
بعض أٚي٦و مبجاب ١ايطَّٚاز املٓعط ٜٔايصٜٔ
ٜٓتذ ٕٛا٭فهاض ايتؿهٝهٜٚ ١ٝكٛغْٗٛا
مبهطٖٓٚ ،اى تٓٛع ًَفت يًٓعط يف ططح
ايؿبٗات ،فايبعض ٜطنع عًَ ٢ا ٜػُ٘ٝ
(تٓاقهات ايكطإٓ)ٚ ،ايبعض ٜطنع عً٢
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ايطعٔ يف اإلغَٚ ّ٬عتكسات٘ ٚأسهاَ٘،
٫ٚسعت تهطاضاً يططح ؾبٗات املٓكط ٜٔنس
اإلغ ّ٬نُا ٚضزت يف نتبِٗ املؿٗٛض،٠
ٚايبعض ٜطنع عً( ٢ايٓعطٜات ايعًُ١ٝ
املاز )١ٜاملدايف ١يًس ٜٔبععَُِٗ ،ع ٖذّٛ
عًَ ٢ا ٜػُ ٢باإلعذاظ ايعًُ ٞيف ايكطإٓ
ٚايػدط َٔٚ َ٘ٓ ١ٜضٚاز. ٙ
:
ٚ ..نإ َٔ اي٬فت يًٓعط بعس تًو
ايطسً ١أْٚ ٞدست يإلؿاز ايتٜٛرت ٟأشضع١
ٖذ ،١َٝٛغأسا ٍٚتػًٝط ايه ٤ٛعًٗٝا
بإدناظ :
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:
:
أ٪َ : ً٫ٚغػ ١عامل ١ٝيٓؿط ايجكاف١
اإلؿاز. ١ٜ
ٜ ..عس ايربٜطاْ ٞضٜتؿاضز زٚنٓٝع َٔ
أؾطؽ امل٬سس ٠املعاقطٚ ، ٜٔأسس أؾٗط
املسافعني عٔ ْعط( ١ٜزاض )ٜٔٚيف ايٓؿ٤ٛ
ٚا٫ضتكاٚ ، ٤قس أطًل ٖصا املتدكل يف عًِ
ا٭سٝا٪َ ٤غػ ١باغِ "َ٪غػ ١زٚنٓٝع
يًُٓطل ٚايعًٚ "ّٛقس بسأت ْؿاطٗا غٓ١
٪َ ٖٞٚ ، ّ2006غػ ١تػع ٢يتععٜع ايكبٍٛ
باإلؿاز ٚتسافع عٔ ا٭دٛب ١اي٬ز١ٜٝٓ
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يٮغ ١ً٦املتعًك ١بايٛدٛز بكٛض ٠ؾاًَ. ١
ٜٚؿذع ٖصا ايطدٌ املًشس ٜٔيف مجٝع أحنا٤
ايعامل عً ٢ايعٗٛض اإلعٚ َٞ٬اإلع ٕ٬عٔ
اعتكازاتِٗ بؿت ٢ايٛغا ٌ٥ا٫تكاي ١ٝاملتاس١
ٜٗٚ ،تِ دساً بتكس ِٜا٭ف ّ٬ايٛثا٥ك١ٝ
املعتٓ ٢بٗا إخطاداً ٚإعسازاً ٚتكٜٛطاً ؛ يٝبح
تؿهٝهات٘ س ٍٛا٭زٜإ ايػُا ١ٜٚاييت
ٜكفٗا بأْٗا أقٌ نٌ ايؿطٚض ٚ ،أْٗا دا٤ت
نس املٓطل ٚايعكٌ ٚ ،ملػت َٔ خ ٍ٬تتبعٞ
يإلؿاز ايتٜٛرت ٟإٔ أسس امل٬سس ٠ايعطب
امل٪ثط ٜٔيف "تٜٛرت" ٜٓػل َع ٖصا املًشس
٪َٚغػت٘ ٖٚ ،صا ٜططح غ٪آٖ ٌٖ : ٫اى
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َ٪غػات أخط ٣مل ْهتؿفٗا بعس تطع٢
بعض اؿػابات ايتٜٛرت ١ٜاإلؿاز ١ٜأٚ
تٓػل َعٗا ؟
:
:
ثاْٝاً  :ايٛٝتٛٝب ٚتطمجَٛ ١از اإلؿاز .
 ..عجطت يف تًو ايكفشات ايتٜٛرت ١ٜعً٢
تػطٜسات نجري ٠ؼت ٟٛعً ٢ضٚابط ت٪زٟ
إىل املٛقع ايعامل ٞاملؿٗٛض "ايٛٝتٛٝب" تتهُٔ
َكاطع قكري ٠أ ٚأفَ٬اً ٚثا٥ك ١ٝيٝػت
بايط ١ًٜٛتسع ٛإىل اإلؿاز قطاسٚ ١بؿبٗات
َتٓٛعَٛٚ ، ١از كتًفٚ ، ١نٌ تًو
114

املكاطع َرتمج ١إىل ايًػ ١ايعطب ١ٝبعٓا١ٜ
ٚبإخطاز اسرتايف ٚ ،يهِ إٔ تتكٛضٚا سذِ
ايتأثط بتًو ايٛثا٥كٝات عً ٢عك ٍٛؾبابٓا ،
إْٗا تكسّ املعًَٛات اإلؿاز ١ٜبًػَ ١باؾط٠
٪َٚثطٚ ٠بأغًٛب َٝػط َفٗ ّٛيٮنجط١ٜ
ُٜذٌُ شيو نً٘ ٜٚعخطف٘ تكٓٝات ايكٛض٠
املتفٛقٚ ١امل٪ثطات ايكٛت ١ٝاملػاعس ، ٠تًو
املكاطع ٚا٭ف ّ٬أعست َٔ قبٌ قرتفني يف
قٓع ايػٓٝاضٖٜٛات ايٛثا٥ك ١ٝاملط، ١ٝ٥
ٚيس ِٜٗخرب ٠ط ١ًٜٛيف مماضغ ١اإلقٓاع
ٚايتأثري عً ٢عك ٍٛاملتًكني ٚ ،ايػ٪اٍ َٔ :
ٜكف ٚضا ٤تًو املٛاز ايهجري ٠عً ٢ايٛٝتٛٝب ،
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َٔ ايصٜ ٟأت ٞبٗا ٜ َٔٚ ،رتمجٗا َٔٚ ،
ذنًُٗا ٜ َٔٚ ،ك ّٛباإلعْ٬ات املهجف١
يطٚابطٗا عً ٢ايتٜٛرت ٜٚ ،عٝس ايتصنري بٗا
بني ٚقت ٚآخط ؟
:
 ..أغ ١ً٦بط ،١٦ٜيهٔ اإلدابات يٝػت
بايهطٚض ٠ته ٕٛنصيو .
:
:
ثايجاً  :إشاع ١عطب ١ٝيإلؿاز عً ٢اْ٫رتْت .
 َٔ ..خ ٍ٬تًو ايكفشاتٚ ،دست بعض
ايتػطٜسات ،تهع ضٚابط إلعْ٬ات عٔ بطاَر
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تُبح عً ٢إشاع ١عطب ١ٝإؿاز ١ٜتٓؿط عً٢
اْ٫رتْتٚ ،عٓس ايسخ ٍٛعًَٛ ٢قعٗاٚ ،دست
يٮغف إٔ أنجط ضٚازٖا َٔ ؾبابٓا ٚبٓاتٓا،
ٚناْت املٛنٛعات املططٚس َٔ ١قبْ ٌٝكس
ا٭زٜإ اإلبطاٖٚ ،١ُٝٝأؾٝا ٤عٔ ظًِ اإلغّ٬
يًُطأَٓٚ ،٠اقه ١ايعًِ املاز ٟاملعاقط
يًسَٚ ،ٜٔا إىل شيو َٔ أططٚسات إؿاز،١ٜ
ٚمل أدس هلا شيو اؿهٛض ايهبري أ ٚايتأثري
ايعاٖطٚ ،يهٔ فطز اٖ٫تُاّ بٗص ٙايٛغ١ًٝ
ٜ ،ططح تػا٫٩ت نجري ،٠عٔ ٖصا ايصضاع
اإلؿازٚ ،ٟاستُاي ١ٝمنٚ ٙٛاْتؿاض ٙيف قازّ
ا٭ٜاّ٫ ،غُٝا َع تكسّ ايتكٓٝاتٚ ،إَهإ
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اغتكباٍ َجٌ ٖص ٙاإلشاع ١بؿهٌ ٚانح ٚزاِ٥
عرب اؾٛا٫ت ملس ٠أضبع ٚعؿط ٜٔغاع.١
:
:
ضابعاً  :فً ١عطب ١ٝيٓؿط اإلؿاز .
ٚ ..قفت يف بعض تػطٜسات تًو ايكفشات
ايتٜٛرت ١ٜعً ٢ضٚابط تٓتٗ ٞإىل فً١
إؿاز ١ٜتكسض ايهرتْٝٚاً بايًػ ١ايعطب، ١ٝ
ْؿط َٓٗا ستْٗ ٢ا ١ٜضَهإ يػٖٓ1433 ١ـ،
عؿط ٠أعسازٖٚ ،ص ٙاجملً ١هلا ٖ ١٦ٝؼطٜط ،
ٚكطد ١بؿهٌ فين ممٝع بأيٛإ ظاٖ، ١ٝ
تتهُٔ قٛضاً َٓٛعٚ ، ١نُ ١ٝقفشاتٗا
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يٝػت بايهجريٚ ،٠تطنع عًَٛ ٢نٛعات
إؿازَ ١ٜهتٛب ١بًػٖ ١ذٚ ١َٝٛثٛق١ٝ
َتعايٚ ١ٝبأغًٛب َٝػط َفٗٚ ،ّٛنٌ عسز
ٜتكسض ايػ٬ف أسس املًشس ٜٔاملؿٗٛضَٔ ٜٔ
ا٭داْب أ ٚايعطبٚ ،تعطض ايؿبٗات
اإلؿاز ١ٜعً ٢أْٗا ( ٜكني ) ٜ ٫ساخً٘
ؾوٜٚ ،كٛض عًُا ٤ايطبٝعٝات ٚاهلٓسغ١
ٚايطب ٚايطٜانٝات ٚايفٝعٜاٚ ٤ايفًو عً٢
أِْٗ نًِٗ َ٬سسٚ ، ٠إٔ ايعًِ املعاقط
قا ِ٥عً ٢اإلؿاز ٚ ،يكس ٖايين سذِ
املػايطات املعًَٛات ١ٝايٛاضز ٠يف تًو
ا٭عساز  ،يكس ناْت زعا ١ٜفذ ١بأغًٛب
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غٛغاٜ ٞ٥تٓايف َع زعا ٣ٚايتفهري اؿط
ٚايعكٚ ١ْٝ٬املٛنٛع ١ٝايعًُ. ١ٝ
:
:
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خاَػًا  :املهتب ١اإلؿاز. ١ٜ
ٚ ..قفت عً٦َ ٢ات ايتػطٜسات تتهُٔ
ضٚابط إىل َسْٚات ؼت ٟٛعً ٢مجًَٔ ١
ايهتب املتدُ ١بايؿبٗات اإلؿازٚ ١ٜايطعٕٛ
يف ايسٚ ٜٔاملكسغاتٜٚ ،تِ ايتٛاق ٞبتًو
ايهتبٚ ،اإلؾاز ٠بٗا ٚ ،اؿح عً ٢قطا٤تٗا
ٚا٫غتفازَٗٓ ٠ا ٚ ،متٓح أٚقافاً َٔ قبٌٝ
نتب ايفهط اؿط ٚايعكَٚ ْٞ٬ا إىل شيو
َٔ املسٜح ا٭خاش املػطٚ ،ٟبٗصا ٜتٛفط يًؿاب
املػتهؿف احملب ي٬ط٬ع َهتب ١إؿاز١ٜ
َكٛضَ ٠تاس ١ي٘ بأٜػط ايػبٌ  ،ميهٓ٘ إٔ
ٜكطأ فٗٝا ؾبٗات تؿهه٘ يف َكسغات٘ٚ ،تطَٞ
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ب٘ بعس شيو يف بٝسا ٤قاسًَ ٫ ١ا ٫ٚ ٤ؾذط
.
:
 ..تًو ا٭شضع ١اـُػ ١ؽًل َٓع١َٛ
تهاًَ ١ٝيٓؿط ايؿبٗات اإلؿاز ١ٜعرب تٜٛرت
 ،مما ٜٛنح يٓا خطٛض ٠ايٛنع  ،ايصٜ ٟكط
نجري ٕٚعً ٢أْ٘ ساي ١اْبٗاض عابط يٝؼ إ،٫
ٖٚصا ايتٗ ٜٔٛايػاشز ٜ ،كابً٘ تٗ ٌٜٛبايؼ ،
ٚبني ٖصا ٚشاى أق : ٍٛإٕ ايٛنع اٯٕ ٜٓصض
غطط قاٚ ِ٥بطٛفإ قازّ  ،دنب إٔ ٜتساضى
املكًش ٕٛا٭َٛض قبٌ إٔ تٓفذط أظَ ١فكسإ
ثك ١بني د ٌٝقاعس َتؿبع بأفهاض عكط١ٜ
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ٚبني عًُاَٚ ٤فهطٜ ٜٔكط ٕٚعً ٢ططح َا
ٜؿتٗ َٔ ْ٘ٛقهاٜا .
:
ٚ ..أختِ َكاي ٞبٓسا ٤إىل أٚي٦و ْ :انًٛا
عٔ زٜٓهِ ْ ،انًٛا عٔ عكٛيهِ نُا
تٓانً ٕٛعٔ أغٛاض بٛٝتهِ  ،فٗصا ظَٔ
اؿطٚب ايفهط! ١ٜ
:
ٜ ..ا ق ّٛإٕ سفغ ضأؽ املاٍ َكسّ عً٢
ايطبح .
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