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 املقدمة

وكستغػره، وكعقذ بوهلل مـ ذور أكػسـو، ومـ شيقاوت  إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف

أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾي  مضيؾ فيف، وميـ  ضيؾؾ ؾي  هيودي فيف، وأصيفد أن ٓ إفيف إٓ اهلل 

 ظبده ورشقفف، أمو بعد: وحده ٓ ذ ؽ فف، وأصفد أن حمؿداً 

ويد ميـ أشيؿقهؿ  ظسيؽر وً  م ؿود افبعثققن وافـورص قن اكؼ بيوً 85;5/3/:ؾػل: 

، ومو ـون كوطؿ افؼدد وخوفد افعظؿ وذـوؤهؿ ذم احلؽؿ ـيذفؽ، آكػصوفقغخلقكي بو

 بؾ ـوكقا مـ دظوة احلر ي وآشتؼ ل وافقحدة. 

ود افـورص غ، وكصيبقا  دمق وً  ظسؽر وً  م، ؿود افبعثققن اكؼ بوً 85;9/3/:3وذم: 

.. أجؾ .دؿوئؼ ؿؾقؾي هلؿ حمؽؿي مقداكقي، وـون افتحؼقؼ وإصدار احلؽؿ وتـػقذه  تؿ خ ل

خ ل دؿوئؼ ؿؾقؾي ـوكً أجسود افرؾوق افـورص غ تتدػ ظذ أظقاد ادشوكؼ، وـون افرؾوق 

افبعثققن  ـظرون إفقفو بقؿوحي ٓ حيسدون ظؾقفو، وـوكقا ؿبؾ بضعي أصفر ؿيد أؿسيؿقا أن 

 ٓ  غدروا هبؿ.

أهؾ افسـي أو فـؼؾ ميـ  مـهؿ ؼد ـون افذ ـ ُأظدمقا أو ُشجـقا ؾثؿي أمر جد ر بوفتدبر، 

ذراري أهؾ افسـي وحدهؿ، وـذفؽ ـون ـبر افؼضيوة افعسيؽر غ 
(1)

افيذي  صيدر احلؽيؿ  

 مـ أهؾ افسـي، أمو أصحوب افؼرار ؾفؿ كصر قن ومعفؿ بعض إؿؾقوت إخرى. 

                                                                        

ـيون افضييوبط افـصيري حمؿييد افـبفيون ؿييد اخييسق صيػقح افـييورص غ، وحيقـؿ معفييؿ، فؽييـ   (3)

 وأخع شبقؾف.  ًرحقي، ثؿ شجـ مدة ؿؾقؾي جداييحموـؿتف ـوكً مس
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جوءكو ؾقام بعد إمغ افعوم حلزب افبعٌ، أي ادسمول إول ؾقف، فقؼقل فـيو ذم ـتوبيف 

إن اجلـييوح افـصييري ذم احلييزب أي حمؿييد ظؿييران، وصيي ح جد ييد، ): [افتجربييي ادييرة]

وحوؾظ إشد، وإبراهقؿ موخقس مل  ؽقكقا ذم  قم مـ إ وم   بعثقغ، ومل تؽـ خ ؾوهتؿ 

فؼيد رـيى افـصير قن ).  وؿقفف هذا  مـيد ميو أـيّرر ؿقفيف: (فمخر ـ وتضؾق ً  إٓ متثق ً 

 . (افعريب آصساـلاشؿف حزب افبعٌ  محوراً 

م حصؾ مقشك افصدر ظذ اجلـسقي افؾبـوكقي، بدظؿ ؿقي مـ افيرئقس افؾبـيو  85;3ذم ظوم 

وصوه إ ران حمؿيد رويو هبؾيقي افيذي أرشيؾف إػ فبـيون ذم أواخير اخلؿسيقـقوت مـي   ؾماد صفوب

ر ذم افؼرن ادويض فشؼ صػ ادسؾؿغ، وفربط افشيقعي بيلمفؿ احلـيقن إ يران، وؿيد كجي  افصيد

 مفؿتف، وتػصقؾ ذفؽ ذم افػصؾ افثو  مـ هذا افؽتوب. 

، وأضوحييً بوفؼقييودة دمق ييوً  م  ؿييودت افؾجـييي افعسييؽر ي اكؼ بييوً 88;45/4/3ذم 

افتورخيقييي فؾحييزب وذم ضؾقعييتفؿ مقشييقؾ ظػؾييؼ، صيي ح افبقطييور، مـقييػ افييرزاز، صييبع 

صعورًا جيسوكيف دون افعقسؿل، مـصقر إضرش.  وبعد هذا افتور خ أصب  حزب افبعٌ 

 أن  ؽقن فف أي وجقٍد ذم ظومل افقاؿع.

، وذم [جمؾيس صيقعل أظيذ]م أؿّر جمؾس افـقاب افؾبـو  ؿيوكقن إكشيوء ;8;3وذم ظوم 

هلذا ادجؾس، وَخؾيع ظؾقيف أمـيوء ادجؾيس  م اكُتِخى مقشك افصدر رئقسوً ;8;45/7/3

 خ ووع آخر، ؾفؿ مـ جفي ؿد وصور فشقعي فبـون بعد هذا افتور ،[إموم صقعي فبـون]فؼى 

ؿقي ارتبوضفؿ افعؾـل بن ران، ومـ جفي أخرى ؾؼد حتوفػقا مع افـصورى، وـؾ ذفؽ ـون 

  ستفدح ادسؾؿغ افّسـي، ـام  ستفدح افعرب ـؾفؿ. 

اشييتدرج افـظييوم افبييوضـل افسييقري افعييرب إػ حييرب مييع إهائقييؾ ذم اخلييومس مييـ 
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مـ خي ل افتؼر ير افيذي ؿّدميف  ظدم ؿدرهتؿ  عؾؿقن م، وـوكقا مجقعوً 89;3حز ران ظوم 

إن ]اجلـرال ظع ظع ظومر رئقس أرـيون افؼقيودة افعربقيي ادقحيدة وخ صيي ميو جيوء ؾقيف: 

افعرب ؽر ؿودر ـ ظذ خقض معرـٍي مع إهائقيؾ، وخقويفو ذم هيذا افقؿيً  عـيل 
(1 )

و حيوؾظ إشيد .  وؿد ـون، ؾسؼطً شقـوء، وافضػي افغربقي، واجلقٓن، أم[هز ؿي مـؽرة

وز ر افدؾوع افسقري وصوحى ب غ شؼقط افؼـقطرة، ؾؼيد ـػوكيو مموكيي ؾضيحف وؾضي  

كظومف، وـشػ ص هتؿ ادشبقهي مع افؽقون افصفقق  افدـتقر شومل اجلـدي ذم ظدد مـ 

ـتبف، وذم مؼوب ت فف مع جمؾي احلقادث، وشومل اجلـدي دـ ٓ  عرؾف: ظضق جمؾس ؿقودة 

ؿل بوشييؿف، ظضييق ؿقييودة احلييزب افؼطر ييي، ووز يير افثؼوؾييي وا رصييود افثييقرة وكييوضؼ رشيي

ميـ ادعؾقميوت  وا ظ م، وشػر شقر ي ذم ؾركسو أ وم حرب حز ران، وميـ صيوء مز يداً 

 42.  وــيً ؿيد أصيدرتف ذم [رؤ ي إش مقي ذم افرصاع افعريب ا هائقع]ؾؾراجع ـتويب 

ٕ  ٓ أشيتطقع ذـير اشيؿل ذم ذفيؽ هي بوشؿ حمؿيد ظبيد افغـيل افـيقاوي،  3624صقال 

 احلغ. 

م وأضييوح بصييد ؼف صيي ح  92;38/33/3ذم  ظسييؽر وً  ؿييود حييوؾظ إشييد اكؼ بييوً 

جد د ورئقس اجلؿفقر ي كقر افد ـ إتود، و قشػ زظغ، واكػرد ذم احلؽؿ، وهذا هق 

 أهؾ افسيـي افيرجعقغ م ود 85;3آكؼ ب اخلومس خ ل شبع شـغ: ؾوٕول ذم آذار 

م، وافثوفيٌ  85;3! وـون ذم صفر متيقز وافثو  ود أهؾ افسـي افـورص غ!، آكػصوفقغ

م ود افؼقودة افتورخيقي فؾحزب، وا ضوحي هبو  عـل أن حيزب افبعيٌ  88;45/4/3ذم 

م جرت اكؼ بوت متتوفقي مل  عؾـ ظـفو وتصػقوت أضوحيً  ;8;3 – 88;3اكتفك، وبغ 

                                                                        

 وافتؼر ر ؿّدم ذم مممتر افدار افبقضوء، ووؿيع ظؾقف ادسموفقن افعرب. ((3
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بوفدروز وا شامظقؾقغ، وهذه افتصػقوت مل تتقؿػ ضيقال حؽيؿ آل إشيد، وآكؼي ب 

 احلرـيي]م، وهيق افيذي أشيامه  92;38/33/3اخلومس هق افذي ؿوده حيوؾظ إشيد ذم 

 .[افتصحقحقي

آكؼيي ب اجلد ييد أو احلرـييي افتصييحقحقي أفغييوز ظرؾـييو بعضييفو، ومل كعييرح بعضييفو 

 ؿ افػرد اجلد د أؿوم حؽؿف ظذ أربع دظوئؿ:أخر.  وممو ظرؾـوه أن احلوـ

: افشلن افسقري افداخع: ؾت  صػحي جد دة مع افشعى ؾرؾع ظـفؿ افدظومي إوػ

، ؾعيود افيذ ـ أجليلهؿ افظؾيؿ إػ ظيـ اد حؼيغ شقوشيقوً  ظوميوً  بعض ادظومل، وأصدر ظػقاً 

افؽثير، وافتجيور ذم  لءيمغودرة افب د، وميّد  يده إػ افتجيور افيذ ـ كيوهلؿ ميـ اجليقر افشي

شقر ي مـ أهؿ ظقامؾ اشتؼرار افـظيوم أي كظيوم، ؾفيؿ رؿيؿ ٓ  ؿؽيـ دميووزه، وأـثيرهؿ 

جيعؾقن أمقاهلؿ ؾقق ـؾ اظتبور، ومـ أجؾ محو ي هذه إمقال ؾؼد اختور معظؿفؿ ذـوء 

أو رئقس افقزراء أو ؽر  ذفؽ، وهيمٓء  ابـفهلؿ مـ ـبور ادسموفغ مثؾ صؼقؼ افرئقس أو 

رـي، وحتؼقيؼ يٓ  سومهقن ذم رأس ادول، وإكام  لخذون كسبي مـ إربوح مؼوبؾ محو ي افشي

مصوحلفو ادرجقة  وفق ـون ذم ذفؽ خموفػي رصحيي فؾؼيقاكغ ادرِظّقيي، وميـ هـيو كػفيؿ ديوذا 

 !!. ـيآكضامم إػ افثقرة افشعبقي ادبور  -إٓ مو رحؿ ريب-رؾض افتجور افققم 

ظيذ  افشلن افعريب: ـون افـظوم افذي أضوح بف حوؾظ إشيد مؽروهيوً  افثوكقي:افدظومي 

، و يرى افيدول افعربقيي رجعقيي متخؾػيي اصيساـقوً  ادستقى افعريب، ؾفق  رى كػسف تؼيدمقوً 

.. وظـدمو جوء آكؼ ب اجلد د تـػيس افعرب افصيعداء، وميّدوا  يد .وظؿقؾي ف شتعامر

د، وؿد رّد إشد افتحقي بلحسيـ مـفيو، ؾيوحتػظ بع ؿيوت افتعوون فؼوئد آكؼ ب اجلد 

ر افسيودات، وفقبقيو افؼيذاذم، وشيقدان يميع مصي ظربقيوً  وثقؼي مع دول اخلؾقٍ، وأؿوم احتوداً 
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ذم تعومؾيف ميع أي بؾيد ظيريب، ؾوٓحتيود  وٓ خمؾصوً  افـؿري، ومل  ؽـ حوؾظ إشد صودؿوً 

دول إخرى ـون  صودؿفو ميـ جفيي و تي مر وٓ وجقد فف ذم ظومل افقاؿع، واف ـون صؽؾقوً 

 ظؾقفو مـ جفي أخرى، وهذا مو دأب ظؾقف افبوضـققن ذم افؼد ؿ واحلد ٌ. 

افتحوفػ افشقعل افـصيري: بعيد اكؼي ب أشيد ظيذ زم ئيف بلصيفر  افدظومي افثوفثي:

ؿؾقؾي صدر بقون ممفقر بتقؿقع صققخ افـصر ي مـ جفي، وتقؿقع صقخغ مـ صققخ افشقعي 

إن افعؾق غ وافشقعي ـؾؿتون مسادؾتيون مثيؾ ـؾؿتيل )جفي أخرى، وـون ممو جوء ؾقف:  مـ

 . (ا مومي واجلعػر ي، ؾؽؾ صقعل هق ظؾقي افعؼقدة، وـؾ ظؾقي هق صقعل ادذهى

، وؿد كوؿشيً بط كيف ذم افػصيؾ افثيو  ميـ ـتيويب وتػصق ً  هذا افؼقل مرؾقض مجؾيً 

حيّدثـل ميـ أثيؼ بد ـيف  . ؽذب ظذ افطرح أخرهذا، وبقـً بوٕدفي أن ـؾ ضرح ـون 

وتؼقاه ؿول: افتؼقً مقشك افصدر ذم مـزل افشقخ ظبد ادعز ظبيد افسيتور رمحيف اهلل بؼطير، 

وشلفتف:  و صقخ هؾ افـصر قن مـ ادسؾؿغ، ؾلجوب: ٓ، فقسيقا مسيؾؿغ، وفؽيـ كر يد 

مـ خ ل حقاركو معفؿ أن كجعؾفؿ ـذفؽ 
(1)

 .!! 

، وـوكقا  عؾؿقن أن افشقعي جداً  اضؾعقا ظذ هذا افبقون ذم صومـو ؿؾق ً ـون ظدد افذ ـ 

                                                                        

ؿييول صييوحبل ادتخصييص بعؾييؿ احلييد ٌ: افروا ييي ظييـ ادجفييقل ٓ ؿقؿييي هلييو.  ؾلجبتييف: ٓ أر ييد ( (3

ظؾيامء احليد ٌ، بيؾ وميـفٍ  افدخقل معؽ بـؼوش حقل صعقبي ـتوبي افتيور خ بعؼؾقيي ادحؼؼيغ ميـ

 ادحّدث كػسف خيتؾػ ظـدمو  ؽتى ذم افتور خ.  وأـثر افرواة افققم حيجؿقن ظـ ذـير أشيامئفؿ خقؾيوً 

مـ إرهوب افراؾضي وبطشفؿ، وفؽـ هذا افذي تبحٌ ظـف  و صوحبل ورد ذم ـتيوب فؾـصير غ ميـ 

افذي ـون  رأشف افصيدر كػسيف وخ صي مو جوء ؾقف أن ادجؾس افشقعل إظذ  ،أهؾ ضرابؾس افشوم

 رؾض وؿ أي كصري إفقف رؽؿ إحلوحفؿ ذم افطؾى، ؾعد إن صاً إػ افػصؾ افثو  مـ ـتويب هذا.
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رء، وافـصر غ رء آخر، وٓ جمول فؾظـ بلهنام أبـوء د ـ واحد أو أبـوء ضوئػي واحيدة.  

د بع ومو ـون  دور بخؾدهؿ أن هذا افبقون شرشخ أؿدام ادقؿعغ ظؾقف وافداظغ إفقف  قموً 

ورؽيؿ  ،ميوذا شيقحدث بعيد ذفيؽ وميو ـيوكقا  يدرون، عيغ ظوميوً آخر خ ل أـثر ميـ أرب

صؽقـفؿ بزظقؿ هذا افـظوم افذي  تشدق بوفؼقمقي إٓ أهنيؿ ميو ـيوكقا  ظـيقن أكيف شيقؽقن 

 ٕظدائفؿ.  ودوداً  افعدو إول فؾؼقمقي افعربقي، وفقحدة افعرب، وحؾقػوً 

افطرؾغ ظذ هيذا ذم افتحوفػ افشقعل افـصري افذي أشػر ظـ تقؿقع  كظرت ضق  ً 

بوفتحييوفػ إمر ؽييل ا هائييقع، ؾوٕمر ؽييون  عتييزون افؽقييون  افبقييون، ؾقجدتييف صييبقفوً 

أمحر ٓ جيقز ادسوس بف، وذم ادؼوبؾ، ؾنهائقؾ ؿوظدة أمر ؽقيي  افقفقدي ذم ؾؾسطقــو خطوً 

  ـطؾؼقن مـفو حلام ي مصوحلفؿ ذم ادـطؼي. 

 ع إمر ؽون:: ظ ؿوت كظوم إشد مافدظومي افرابعي

ؿطعً احلؽقمي افسقر ي ظ ؿتفو افدبؾقموشقي مع افقٓ وت ادتحيدة إمر ؽقيي بعيد 

م وـوكً هيذه افع ؿيوت ميـ ؿبيؾ شيقاي، وهـيو  أميقر أظيدت ذم 89;3حرب حز ران 

ـوكً تقشطً بغ كظوم أشد اجلد د وإمر ؽون،  ظربقيً  اخلػوء ٓ كعرح مـفو إٓ أن دوفيً 

 ذم اكؼ ب أشد.  مفامً  حزب افبعٌ إن هلذه افدوفي افعربقي دوراً وؿول رؾوق أشد ذم 

ميع إمر ؽيون شقضيؿـ اشيتؿرار حؽؿيف، وهليذا  جد دةٍ  أشد ـون  در  أن ؾت  صػحيٍ 

ؾؼد ؾتحً افسػورة إمر ؽقي أبقاهبو ذم دمشؼ، وحتسـً افع ؿوت بغ افبؾد ـ إٓ أهنو ـوكيً 

 ـبر.  اخل ح وبوضـفو افتعوون إػ حد مـ افطرؾغ، طوهرهو بوضـقيً 

ٓ تعيرح شيقر ي ذم  مسيتبداً  وإذن هذه افدظوئؿ إربعي ؾرويً ظيذ شيقر ي حيوـامً 

 فف. تورخيفو احلد ٌ مثق ً 
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وافذي  عـقـل مـ ذـر هذا افبقون وتبعوتف: موذا جـً افشقعي ميـ حتوفػفيو ميع افـظيوم 

 ؟!. شقر ي افـصري ذم 

ـون افبعثققن  يردون  ،ؼوع ا ش مل وافقحدة ا ش مقيظـدمو ــو كتحدث ظـ اد

ظؾقـو بشدة: تر دون افقحدة مع صوه إ ران افذي أؿوم أوثؼ افروابط مع افؽقون افصفقق ، 

وهيو هيق كظيوم أشيد افيذي أوصيؾف  .؟!إحقاز واجليزر افعربقيي وابتؾع أراض  ظربقي مثؾ

حزب افبعٌ إػ حؽؿ شقر ي  صوؾ  افشوه و ؼقل فف ذم أول ز ورة فف فطفيران: فؼيد ــيو 

كتوبع مـ بعقد وبنظجوب صد د افتؼدم افؽبير افيذي حؼؼتيف إ يران حتيً افؼقيودة احلؽقؿيي 

ور خ .. و عيده بيلن ز ورتيف   يران شيتؽقن كؼطيي حتيقل إجيوبقيي ذم تي.مفر فؾشوهـشوه أر و

افع ؿوت بغ افبؾد ـ.  وصدق إشد ذم وظده، ؾتعووكف وتـسقؼف مع إ يران وؿيودة إ يران 

 مل  ـؼطع حتك  قمـو هذا.  (ٓ ؾرق ذم ذفؽ بغ افشوه واخلؿقـل)

ظيـ  ـوكً افبدا ي مع إ ران ثؿ مع صقعي فبـون ثيؿ ميع افشيقعي ذم ـيؾ مؽيون، وؾضي ً 

وت ر افتشييقع، ؾبـييقا احلسييقـقيأمييوم كشيي ذفييؽ ؾؼييد ؾتحييً شييقر ي حييوؾظ إشييد أبقاهبييو

وتضيوظػ كشيوضفؿ ذم ظفيد إشيد  ؾقيف كصيػ بودايي،ٓ تبؾغ كسيبتفؿ  واحلقزات ذم بؾد

وأطفيروا بيدظفؿ وـيرهفؿ  ،، ؾصور افزائر فسقر ي  رى هلؿ مؼوميوت ذم ـيؾ مد ـييآبـ

 ٕصحوب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وصحبف وشيؾؿ، وخوصيي افصيحويب اجلؾقيؾ

، ؾؽوكقا  لتقن ظذ ؿزه، و ؾؼقن ظؾقف إوشوخ، مميو دظيو افـيوس معوو ي بـ أيب شػقون 

 إػ رؾع جدار ادؼزة وحراشتفو ؿدر  ا مؽون. 

م ظـدمو دخؾً افؼقات اددرظي  98;53/7/3وبرز هذا افتحوفػ بشؽؾ شوؾر ذم: 

، وظذ افػيقر اصيتبؽً افسقر ي فبـون فتـّػَذ خمططوت أمر ؽقي إهائقؾقي ود افػؾسطقـقغ
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مع ؿقات مـظؿي افتحر ر افػؾسطقـقي ذم جبؾ فبـون،  وورٍ  ات افسقر ي افغوز ي ذم ؿتولٍ افؼق

ثؿ ذم ضرابؾس وافشيامل، ثيؿ ذم صيقدا وبيروت، وأويعػً هيذه ادعيور  ؿيقات مـظؿيي 

افتحر ر، ؾوكتؼؾً مـ اهلجقم إػ افدؾوع، وظ  صلن ؿقات ادقاركي افتيل حتؿقفيو إهائقيؾ 

 ذم اجلـقب، وافؼقات افسقر ي ذم بروت واجلبؾ وافشامل. 

م اكضؿ ادقاركي إػ افتحوفػ افشقعل افـصري، وـون خمقؿ تؾ  98;53/7/3ـذ وم

.  وشيؼط [بقور مجقؾ]وؿقات افؽتوئى  [ـؿقؾ صؿعقن]افزظس أول وحو و ؿقات افـؿقر 

ادخقؿ بعد صؿقد أشطقري، وبؾغ ظدد افؼتذ أـثر مـ ث ثي آٓح معظؿفؿ ذُبحيقا بعيد 

ن ذفيؽ فقحيدث فيقٓ مـيع افؼيقات افسيقر ي م، ومو ـو 98;3/:/34شؼقط ادخقؿ ذم 

 افغوز ي ؿقات مـظؿي افتحر ر مـ افقصقل إػ ادخقؿ وكجدة إخقاهنؿ ادحورص ـ. 

 هائقييؾ،  ـوكييً ادخييقامت افػؾسييطقـقي ذم فبـييون ـؾفييو هييدؾوً  ر ظومييوً يضقؾييي أربعييي ظشيي

ؾ جفيي، وبعيد َبيوافشقعي، وفؾؼقات افسقر ي افـصر ي، وـون ادخيقؿ  يدمر ميـ ؿِ  ،وادقاركي

بضعي شـغ تستفدؾف جفي أخرى ؾتدمر مو بؼل مـف. وـذفؽ ـون صلن ميدن وأحقيوء وؿيرى 

أي مـيذ اكؼي ب ]أو  ز يد  أهؾ افسـي افؾبـوكقغ ذم مجقع أكحيوء فبـيون، وخي ل أربعيغ ظوميوً 

 بؾغ ظدد افؼتذ واجلرحك وادػؼيقد ـ وادسيجقكغ ذم ـيؾ ميـ [م 92;3حوؾظ إشد ظوم 

 ل. شـّ  شقر ي وفبـون أـثر مـ ربع مؾققن

، ٓ أؿيقل هيزت شيقر ي خمقػييً  وتعقش شقر ي وأكو أخط شطقر هيذه ادؼدميي أحيداثوً 

 وحدهو، وٓ هزت افعومل افعريب وحده، بؾ هزت افعومل ـؾف، وهذا هق مقجزهو:

تلثر بعض افصيبقي افصيغور ذم مد ـيي ذرظيو بحيقران بودظيوهرات افتيل تشيفدهو بعيض 

دان افعربقييي، وتطوفييى بسييؼقط هييذه إكظؿييي افػوشييدة ادسييتبدة، ؾؽتبييقا ظييذ جييدران افبؾيي
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مدرشتفؿ ظبورات تتقظد بشور إشد افذي أورثف أبقه احلؽؿ بوفؼقة، ؾلفؼيً ؿيقات إميـ 

افؼبض ظذ همٓء افصبقي افذ ـ ٓ  تجووز معظؿفؿ شـ افعوذة، وزّجيقا هبيؿ ذم ؽقوهيى 

.. ذهى آبوء إضػول  شيػعقن هليؿ ظـيد .جقن ذم ب د افعوملشجقهنؿ افتل ٓ تشبففو أي ش

مسمول إمـ ذم ذرظو، وهق ابـ خوفي بشور إشد، ؾلشوء اشتؼبوهلؿ، واشيتػزهؿ بؽي م ٓ 

 ؼبؾف أحرار حقران مفام ـوكً افعوؿبي، وذم أول  قم مجعي بعد هذا افؾؼوء اكطؾؼً مظوهرات 

ت إمـقي بقحشيقي ٓ  عيرح كظيوم آل أشيد ؽرهيو، حمدودة ذم مد ـي ذرظو، ؾؼوبؾتفو افسؾطو

وفؽـ ؿـوع اخليقح ؿيد شيؼط، ؾوصيتدت ادظيوهرات، ثيؿ امتيدت إػ حيقران ـؾفيو، ورؾيع 

ميـ  ، ؾظيـ افطغيوة ادتجيزون أن مز يداً [اديقت وٓ ادذفيي] ادتظيوهرون صيعورهؿ افيذهبل:

م هيمٓء إػ إبيد، وؿيد صيدَ  [ـيام  ظـيقن]ً هيمٓء افعبقيد افقحشقي وإراؿي افدموء، تسيؽِ 

 .ثوكقيً  افقحقش ـقػ دمرأ همٓء ادقاضـقن ظذ رؾع رؤوشفؿ مرةً 

. دمووبيً ادحوؾظيوت افسيقر ي .آخر، وٓ راّد  رادتيف وفؽـ اهلل جّؾ وظ  أراد أمراً 

ـّ جـيقن افـظيوم، وأضؾيؼ افعـيون  مع أهؾ حقران، وظّؿً ادظوهرات وضــو احلبقى، ؾجي

وؿقات أمـف، وصبقحتف، وافشبقحي خؾقط مـ رجول إمـ  -افقضـ وفقس جقش- جلقشف

تدؾع هلؿ أجقر مغر ي، وحزب اهلل افؾبـو ، وخزاء إ راكقغ ـام جيؿع ظذ  افذ ـوادرتزؿي 

 ذفؽ أهؾـو ذم شقر ي. 

 ؼتؾييقن و ـفبييقن و امرشييقن أصييّد أكييقاع افييبطش  هييمٓء اكطؾؼييقا ـُحُؿيير مسييتـِػَرة

عؾييقه: آظتييداء ظييذ إظييراض، اشييتبوحي حرمييوت افـييوس ذم وا رهييوب، وـييون ممييو ؾ

. احتؾقا ادسوجد وظبثقا ؾقفو، ومـعقا صي ة اجلؿعيي وافصيؾقات اخلؿيس ؾقفيو، .مـوزهلؿ

ٌّ ؾقفو إؽيو  افػيوجرة، مـ رؾع إ وهدمقا مـورات بعض ادسوجد، وبدًٓ  ذان ـوكً تب

ع افسجقد، ـون  ؼقؿ جـيدهؿ ؾقفيو، و وبدًٓ  ـّ ميو أدرا  ميو  ػعؾيف هيمٓء اجلـيد ذم مـ افر
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 مؽون إؿومتفؿ. 

. ؾػيل .ظوش أهوفقـو ذم ويقؼ صيد د، ٓ  يلمـقن ظيذ أكػسيفؿ وأظراويفؿ وأميقاهلؿ

 [وافسيـي وحيدهؿ]ؾصؾ افشتوء افذي تبؾغ ؾقيف درجيي احليرارة افصيػر ؽيودر أهيؾ افسيـي 

 واشتقضـقا ادزارع وافقد ون وافغوبوت وشػقح اهلضوب ؾراراً  ،مـوزهلؿ مذظقر ـ خوئػغ

مـ جقش افـظوم وصبقحتف افذ ـ جيتوحقن مـوزهلؿ ذم أي وؿً، ومـ  عتؼؾ ؾؼيد ٓ  عيقد 

. وحتيك ادخيقامت افػؾسيطقـقي مل .ٕهؾف أو ؿد  عقد وهيق أؿيرب إػ اديقت مـيف إػ احلقيوة

فؼيد  .ذفيؽ خميقؿ افرميؾ جـيقب اف ذؿقييظيذ  تسؾؿ مـ ظدواهنؿ افغوصيؿ، وكيذـر مثيوًٓ 

 اجتوحف افـظوم، ووّجف إفقف خمتؾػ أكقاع أشؾحتف ميـ افيز وافبحير، وأوؿيع بلهؾيف مذبحييً 

 ، وهدؾفؿ حتر ر ؾؾسطغ.  ـزت ـؾؿيً مع ذفؽ  ّدظقن أهنؿ دوفي مموكعي وصؿقدو ظظقؿيً 

 ؟. ن حتر ر ؾؾسطغ بدون أهؾفوخترج مـ أؾقاهفؿ، ؾفؾ  ر دو

امت حؼقق ا كسون إن ظيدد افؼيتذ واجلرحيك وادػؼيقد ـ وادعتؼؾيغ مـيذ تؼقل مـظ

م وحتك  قمـو هذا موئي أفػ أو  ز د، وكؽرر هيمٓء ميـ افسيـي وحيدهؿ  5/4233/:3

 .دون ؽرهؿ، وٓ  زال افعومل  ـظر إفقفؿ دون أن  ؼّدم هلؿ صقاوً 

بيوفربقع افعيريب ذم ـيؾ ميـ وؿصورى افؼقل: ؾنن صقعي افعيومل افيذ ـ بيورـقا ميو  سيؿك 

تقكس ومرص وفقبقو وافقؿـ، ؽّروا مقؿػفؿ ظـيدمو وصيؾ هيذا افربقيع إػ شيقر ي، وأصيب  

هيدد كظوم ظؿقؾفؿ بشور إشد افذي أوؽؾً ؿقاتف ذم ؿتؾ واويطفود صيعى شيقر ي إيّب، 

 ومو اـتػيقا بوٓشيتـؽور افؾػظيل بيؾ ؿيوتؾقا ميع ظصيوبوت آل إشيد، ومورشيقا أصيّد أكيقاع

 ، وخزات ثبً كجوحفو ذم إ ران. كقظقيً  افتعذ ى وآوطفود وافتـؽقؾ، وؿّدمقا فف أشؾحيً 

و ميـي فبـييون أتسييوءل بؾسييون حييول أهييع ذم شييقر ي: تييذـروا مييوذا ؾعؾـييو بؽييؿ ظـييدمو جاتؿقكيي
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؟!. فؼد اشتؼبؾـوـؿ أحسـ اشيتؼبول، وميو ــيو كسيؿ  ٕحيد أن  عتيدي تبحثقن ظـ فؼؿي افعقش

 . وهذا هق صلكـو مع ـؾ ؽر ى  عقش بقــو. .مشوظرـؿظؾقؽؿ أو جيرح 

، وـييون افييبعض أخيير ٓ  صييع، ؾـرحييى بوفصييـػ ـييون بعضييؽؿ  صييع معـييو تؼقيييً 

. ـون ظؾامؤكو وأهؾ افرأي ؾقـو  عرؾقن ظؼقدة .إول، وٓ كجز افصـػ افثو  ظذ افص ة

رة افـعييرات افشييقعي بييلكقاظفؿ ومييع ذفييؽ  ـصييحقكـو بحسييـ افتعومييؾ معفييؿ وظييدم إثييو

افطوئػقي. . ـون افشقعي  امرشقن حر تفؿ، وبعضفؿ ـتى أشقأ أكقاع افؽتى افتل تـول مـ 

أصحوب رشيقل اهلل صيذ اهلل ظؾقيف وظيذ آفيف وصيحبف وشيؾؿ، وميـ أئؿتـيو ظيذ خمتؾيػ 

وٓ اختطػـوه، وأصّد مو ؾعؾف بعضـو تلفقػ ـتيى  ؼيورظقن  مراحؾ افتور خ، ؾام ؿتؾـو أحداً 

 بوحلجي وافدفقؾ بوفدفقؾ.  ؾقفو احلجي

همٓء افذ ـ جوءوكو مـ فبـون وأحسـّو اشتؼبوهلؿ، هيؿ افقيقم صيبقحي افـظيوم ورجيول 

روا ظيـ أكقيوب افغيدر وافؾييمم واخلقوكيي، وضعـيقا إميي ذم أمـفييو يّ. وهيؿ افيذ ـ ـشيي.أمـيف

 وً . وهؿ افذ ـ  تؼربقن مـ إؿؾقوت و دظقهنؿ إػ تشؽقؾ حؾػ فققاجفقا مجقع.ووحدهتو

اشؿف افعرب افسـي. إكف افشعور افذي رؾعف ادستعؿر افدخقؾ ظذ خمتؾػ مراحيؾ  [ ؽقًٓ ]

افتور خ فتؿز ؼ وحدة إمي، وآشتعوكي ببعضفو ظذ افبعض أخير، وهيق هيق ميو تيدظق 

إفقف وتتؿسؽ بف ـؾ مـ إهائقؾ وافقٓ وت ادتحيدة إمر ؽقيي، وذم ـتوبـيو هيذا، وـتبـيو 

 صؾي همٓء بلوفاؽ.  افسوبؼي مو  مـد

 ؟!. هذا احلؿؾ افقد ع إػ وحٍش ـوه  تسوءل أهؾـو ذم شقر ي: ـقػ حتقل

. وـقيػ  عتيذر .شـتجووز هذه افعوصػي ؿر بًو إن صوء اهلل، ؾؽقػ  ؼوبيؾ اجليور جيوره

ل أهؾـيو ذم افتسيوؤل: أمل كم يد ثيقرة ي. و ؿضي.اجلـدي افشقعل أو افـصري فزمقؾف افسيـل
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 ؟!.د روو هبؾقي واشتبؼكو هبو خراً افشوه حمؿاخلؿقـل ظذ 

اكترص ظذ  ر اهلل ظـدمو ؿقؾ فـو: إكفيفؾشوضر حسـ كص [4228ظوم ]أمل هنتػ بوٕمس 

؟!.  أمل كصّدق ؿقل هذا ادعتقه بشور إشيد: إكـيو دوفيي مموكعيي ؟!.  دوفي افؽقون افصفقق 

ٓ ]ؾراحقا هيتػقن بصقت واحيد: وأخرًا وجد أهؾـو أكػسفؿ جَيُْرون وراء هاب خودع، 

 . [بدكو كوس خيوؾقا اهلل ،إ ران وٓ حزب اهلل

ر ـؾامت حتدث أهؾـو ظـ دمربتفؿ ادر رة مع إ ران وآ وهتيو ومشيتؼوهتو ذم يبلؿؾ مـ ظش

 افب د افعربقي خ ل ث ثغ ظومًو أو  ز د ؿؾقً .

؟، قن ظيذ هيذا ادقؿيػهؾ  ثبتي. وفؽـ !!. .إكف إبداع كطؼً بف افؼؾقب ؿبؾ احلـوجر

أن خييدظفؿ ميرة أخيرى أو  وهؾ ظؾؿقا حؼ افعؾؿ مـ هق ادراوغ افؽّذاب، وهؾ  ستطقع

 ؟. مرات أخر

أمو ؿقيل: ؾن  ٓ أشتغرب مو ؾعؾقه بـو افقيقم ذم شيقر ي، وفبـيون، وافعيراق، وإ يران، 

حرـي أميؾ ]وافقؿـ، وذم ـؾ مؽون هلؿ ثؼؾ ؾقف، ـام أ  ٓ أشتغرب أن  ؽقن صقعي فبـون 

إداة افتـػقذ ي فؾؿخططوت ا  راكقي ذم افعومل ا شي مل، ٓ أشيتغرب هيذا  [وحزب اهلل

 وٓ ذا  فسببغ:

إول: كحـ ذم كظرهؿ ـػور، مورؿقن مـ افد ـ، وكقاصى كؽره آل بقً رشيقل اهلل 

وظصيؿي  -أهيؾ افبقيً-صيذ اهلل ظؾقيف وظيذ آفيف وصيحبف وشيؾؿ. وٓ كيممـ بيقٓ تفؿ 

، وا مومييي ذط ذم ؿبييقل إظييامل ظـييد اهلل شييبحوكف وتعييوػ، بييؾ ذط ذم ؿبييقل أئؿييتفؿ

ا  امن بوهلل وبخوتؿ أكبقوئف ورشؾف صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وصحبف وشؾؿ، و ؽود افبوحيٌ 

ـٍ ميـ  ٓ جيد ـتوبًو مـ ـتى أئؿتفؿ ادعتؿدة ذم افؼد ؿ واحلد ٌ خيؾق مـ ذـر إئؿي ـيرـ
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اخر أئؿتفؿ افذ ـ  ؼقفقن هبذا افؼقل: اخلؿقـل ذم مقاوع صتك مـ أرـون د ـفؿ.  ومـ أو

 ممفػوتف، وحمسـ احلؽقؿ. 

افثو :  ؼيقل افشيقخ افػوويؾ مقشيك جيور اهلل افسـسيتو  ذم ـتوبيف افقصيقعي ذم كؼيد 

أظيداء  ىوــً أتعجى وأتلشػ إذ ــيً أرى ذم ـتيى افشيقعي أّن أظيد)ظؼوئد افشقعي: 

سـي واجلامظي، ورأ ً رأي افعغ أّن روح افعداء ؿيد اشيتقفً افشقعي وأؿقاهؿ هؿ أهؾ اف

 . (ظذ ؿؾقب مجقع ضبؼوت افشقعي

وافشييقخ جييور اهلل ظييوش بقييـفؿ وظييرؾفؿ ظييـ ـثييى، ثييؿ تـييوول ممفػييوهتؿ بوفبحييٌ 

وافدراشي وافـؼد، ومـ ـون هذا صلكف، ؾ بّد أن  ـتفل إػ مثؾ مو اكتفيك إفقيف هيذا افشيقخ 

 رمحف اهلل. 

ؾلهؾ افسـي واجلامظي ممّثؾقن بليب بؽر وظؿر ريض اهلل ظـفام، هؿ افذ ـ حّرؾيقا ـتيوب 

 اهلل ظّز وجؾ، وأكؽروا وحقف، وظودوا أوفقوءه. 

ذ ـ اؿتحؿييقا بقييً ظييع بييـ ، هييؿ افييوأهييؾ افسييـي ممّثؾييقن بعؿيير بييـ اخلطييوب 

، واظتيييدوا ظيييذ ؾوضؿيييي بـيييً رشيييقل اهلل صيييذ اهلل ظؾقيييف وظيييذ آفيييف  أيب ضوفيييى

 وصحبف وشؾؿ بوفرضب حتك ـنوا وؾعًو مـ أو ظفو.

 . وأهؾ افسـي واجلامظي ممّثؾقن بوخلقارج هؿ افذ ـ ؿتؾقا ظؾقًو 

وأهؾ افسـي واجلامظي ممّثؾقن بقز د بـ معوو ي هؿ افذ ـ ؿتؾيقا احلسيغ بيـ ظيع ريض 

 اهلل ظـفام ذم ـرب ء، وشبقا أهؾ بقتف. 

ؾوفشيقعي  عربيقن ظيـ حؼيدهؿ وظيداوهتؿ  ،ختصيورهلذا وفغره ممو مل كيذـره بغقيي آ
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. .ظّدة مرات ذم افعوم افقاحد  م تؿ  تؼوضرون إفقفو مـ ـؾ حدب وصقبٕهؾ افسـي ذم

، وـلكيف ُؿتيؾ ؿبيؾ شيوظوت، وٓ أدري ميـ أ يـ  يلتقن هبيذه  بؽقن ؾقفيو ظيذ احلسيغ 

دموء مييـ افييدمقع، وٓ  ؽتػييقن بوفبؽييوء وافعق ييؾ، بييؾ جيؾييدون أكػسييفؿ حتييك تسييقؾ افيي

 أجسودهؿ. 

ومـ همٓء أؿربيوؤهؿ ]هذه اد  غ افتل خترج ـؾ ظوم تسّبك ظذ ظداوة أهؾ افسـي، 

ر ؿركيًو، يوتتقظد بوفثلر جلر ؿٍي ارتؽبً ؿبؾ أربعي ظش [وأصدؿوؤهؿ وزم ؤهؿ ذم افعؿؾ

بوٕمس وافققم وؽدًا هيؿ أـثير ميـ مؾقيور مسيؾؿ شيـل مل  [وفقس ادتفؿغ]وادداكقن ؾقفو 

 شفدوا اجلر ؿي، ومل  روا افؼوتؾ، ومـ ثؿ ؾفيؿ  تؼربيقن إػ اهلل بحيى احلسيغ وآل بقيً 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

هذا احلؼد افدؾغ افذي  روعف افطػؾ مـ ثدي أمف، و ـشيل ظؾقيف افشيبوب، وتسّشيخ 

ظييدو ظييدو  ). هييق افييذي  ييدؾعفؿ إػ افتؿسييؽ بودثييؾ افؼوئييؾ .جييذوره ظومييًو بعييد آخيير

، ؾلفييّد أظييدائفؿ أهييؾ افسييـي، وأي ظييدو  غييزو ب دكييو، و سييتبق  بقضييتـو هييق (صييد ؼؽ

صد ؼفؿ وحؾقػفؿ ذم افن، أو ذم افن وافعؾـ.  ومـ هـو ـون حتوفػفؿ مع افـصير غ ذم 

ـؾ مـ شقر ي وفبـون، ومع إمر ؽون ذم ـؾ مـ أؾغوكستون وافعيراق، وميع افصيفو ـي ذم 

 ـؾ مـ فبـون وإ ران. 

تورخيـو مـ مرحؾٍي ت مر افشقعي ؾقفو مع ـؾ ظيدٍو  غيزو ب دكيو، ؾؼبيؾ ثامكيغ وٓ خيؾق 

ظومًو شوظدهؿ ا كجؾقز ظذ وؿ إحقاز افعربقي إػ إ ران، ومـذ حقايل ؿركغ وا كجؾقز 

افذ ـ احتؾقا بعض دول اخلؾقٍ افعريب  عؿؾقن ظذ دمـقس ا  راكقغ افشقعي حتك أصب  

. وؿبيؾ أفيػ ظيوم تعيووكقا ميع افغيزاة افصيؾقبقغ، .ار ادـطؼييوجقدهؿ خطرًا هيدد اشيتؼر
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صػي مـ وآؽتقوٓت  -وحوول افغ ة مـفؿ اؽتقول افبطؾ ص ح افد ـ إ قيب رمحف اهلل 

ٕكف ـون خبرًا بؿؽوئدهؿ، حر صًو ظذ اشتاصول صلؾتفؿ،  -صػوهتؿ ذم افؼد ؿ واحلد ٌ

ر مييع ا ظيي ن إػ أن وؾؼييف اهلل ذم ير وافسيي قاصييؾ افؾقييؾ مييع افـفييو  -رمحييف اهلل-ومييو زال 

 افؼضوء ظذ افدوفي افعبقد ي. 

أمو تعوون افشقعي وبوٕخص صقعي جبؾ ظومؾ مع افتتور وافصػق غ، ؾؼيد حتيدثً ظـيف 

ذم افػصؾ إول مـ ـتويب هذا وبقـً أن ظؾامءهؿ هؿ افذ ـ ؽّروا وبّدفقا ذم د يوكتفؿ تؼربيًو 

فذ ـ أؾتيقا هليؿ بنبيودة ميـ مل  تشيقع ميـ أهيؾ افسيـي، وكيبش فؾشوه إشامظقؾ افصػقي وهؿ ا

بعض ؿبقر افصحوبي وافتوبعغ وحرق ظظومفؿ. أمو خسيوئر أهيؾ افسيـي ذم إرواح ؾقؽػيل 

 أن كعؾؿ أهنؿ ـوكقا إـثر ي افسوحؼي ذم إ ران، ؾلصبحقا إؿؾقي ذم هنو ي افعفد افصػقي. 

رى وإذن: ؾؼييد ظروييً ذم ـتييويب هييذا، وذم ـتييٍى أخيي
(1 )

شييبؼتف صييقرًا ؾظقعييي مييـ  

اجلرائؿ افتل ارتؽبفو صقعي فبـون وحؾػوؤهؿ افـصر قن بحؼ أهؾ افسـي ذم ـؾ ميـ فبـيون 

وؾؾسطقـل، وٓ بغ ادتؿسيؽ بد ـيف  همٓء ُ َؿّقزون بغ فبـو  وشقري وشقر ي، ومو ـون

                                                                        

، وصيمون وحيد ثوً  مـ ـتبل افتل صدرت ؿبؾ ـتويب هذا، وظوجلً ؾقفيو افتشيقع ذم إ يران ؿيد امً  ( (3

 إؿؾقوت وافشقعي افعرب ومو إػ ذفؽ:

 وجوء دور ادجقس.  إبعود افتورخيقي وافعؼوئد ي وافسقوشقي فؾثقرة ا  راكقي.  -

 افدو  ت افطوئػقي. . رؤ ي إش مقي ذم افرصاع افعريب ا هائقع -

 أحقال أهؾ افسـي ذم إ ران.  -

 .؟.أأ ؼوظ ؿقمل أم كقوم -

 اؽتقول احلر ري. وتداظقوتف ظذ أهؾ افسـي ذم فبـون.  -

 دخقامت افػؾسطقـقي ذم فبـون. اجلزء إول.ملشوة ا -
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وافسـامن مو كوفـيو،  وادسؾؿ بوهلق ي وحدهو إذا ـون شـقًو، وـذفؽ ؾؼد كول إخقاكـو إـراد

 وز ودًة ظذ ذفؽ ؾؼد حجبقا اجلـسقي افسقر ي ظـ ماوت إفقح مـ إـراد.

افسؽقت ظـف ٕكف  ثير ضوئػيي ويد ضوئػيي  وحٌوهذا افذي ظروتف تور خ ٓ جيقز فب

 آخر.  أو ٕي شبىأخرى، 

، ؾؽبور ادمرخغ ميـ شيؾػ أمتـيو ـيوفطزي، وابيـ اجليقزي، وابيـ ـثير، وابيـ إثير

ركو هذا، وفقـظر ميـ صيوء إػ يوؽرهؿ مل  ؾؼقا بوًٓ هلذه احلسوشقي افتل  ثرهو افبعض ذم ظص

 مو ـتبف ابـ ـثر ظـ افعؾؼؿل، وافطقد وؽرمهو مـ ظؾامء افشقعي. 

مـ حؼ ادـتؼد ـ فـو أن  تلـدوا مـ صحي مو كؽتيى، و ـظيروا ذم إدفيي افتيل اظتؿيدكو 

فقد إحيداث، وفيقس هليؿ بعيد ذفيؽ أن  ؼقفيقا ديـ  تؾؼيك ظؾقفو، ومـ صحي كؼؾـو ظـ ص

. ٓ تطؾى ا ؽوثي وا شيعوح، .. ٓ تبؽل.رخيربوت وافدموء تسقؾ مـ جسده، ٓ تصيافض

 إٓ صؽر صـقعـو.   وٓ كؼبؾ مـؽإن افذي ؿتؾـوه  ستحؼ ادقت،  وٓ  ؼقل فؾثؽذ:

وفقتجـيى افظؾيؿ واجليزوت وإذا ـون هـو  ميـ خيشيك افتيور خ، ؾؾقـتبيف إػ أؾعوفيف، 

 وفقلمر بودعروح و ـفك ظـ ادـؽر. ،وافطغقون

 و أبـوء افطوئػي افشقعقي: إن افسقؾ ؿد بؾغ افزبك ومل  بؼ ذم ؿقس افتصيز مػيزع.  فؼيد 

. وشييوؿقـؿ ـوٕكعييوم فؼتييول أبـييوء د ييـؽؿ .دمييووز ؿييودتؽؿ مييـ آ ييوت افػييرس ـييؾ حييد

م إٓ إـييوهة اجلييدد، وأضامظفييؿ وظؿييقمتؽؿ، وخضييتؿ معفييؿ معييور  دامقييي ٓ ختييد

. شييؾقا ظييرب إحييقاز افشييقعي هييؾ .. ؾيينػ متييك تطػاييقن مصييوبق  ظؼييقفؽؿ.افتقشييعقي

 ؟!. ـام  عومؾقن افشقعي افػرس عومؾفؿ أ وت 

و و أبـوء ظؿقمتـو: فؼد بؾغتؿ افؼؿي ذم صعقدـؿ بعد اشتغ ل آ وتؽؿ فسيذاجي ؿقمـيو 
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راتؽؿ ووظقدـؿ اخلّ بيي. وافقيقم اشيتقؼظ ؿقمـيو افذ ـ أحسـقا افظـ هبؿ، وصّدؿقا صعو

رن أو مـ شبوت كقمفؿ افعؿقؼ وهؿ  تسوءفقن: ـقػ خدظـو إـوهة اجلدد ضقؾي ثؾٌ ؿ

؟، بيؾ وـقيػ احلؼيد وافغيدر؟ وـقػ تـّؽر فـو أبـوء ظؿقمتـيو، وشيّؾقا ظؾقـيو شيققح  ز د

؟ ؾفيؾ ّز اهلل هبؿ د ـفافؼودة افذ ـ أظجعؾ افتشقع مـفؿ ؾرشًو  ؽرهقن افعرب، و بغضقن 

 ؟. أن كـخدع هبؿ وبتؼقتفؿ مرة أخرى  ظـقن

أن إ يوم افؼودميي شيتؽقن ظؾيقؽؿ وفقسيً  -واهلل أظؾيؿ-أهيو افشقعي افعرب: أحسى 

ل ؿيد بيدأ، ؾيوكظروا ميوذا أكيتؿ ؾيوظؾقن، وميوذا شيتؼقفقن ؽيدًا، ٕبـيوء يفؽؿ، وافعيّد افعؽسي

ؿؾيي ؿؾقؾيي تعيقش وشيط بحير  وتـوشيقتؿ أكؽيؿظؿقمتؽؿ افسـي افذ ـ ؾعؾتؿ هبيؿ إؾوظقيؾ، 

 !!. عؾ كشقة آكتصور ؾقؿـ ٓ ظؼؾ ففمـ أهؾ افسـي، وهؽذا تػ مت ضؿ

روا أكف فـ  ـػعؽؿ ؽدًا مخقـيل، وخيومـال، .وا مو كؽتىؤ. اؿر.. تدّبروا.ؾّؽروا ـّ . وتذ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ژ ؿيول تعيوػ:  .ورؾسـجو ، وشقستو 

 .[افبؼرة] ژہ  ہ  ھ  ھ  

اضؿاـقا بلكـو فـ كظؾؿؽؿ ؽدًا، أي ظـدمو  عقد احلؽيؿ ذم ب دكيو إػ أهؾيف، وفؽيـ فيـ 

 ؽقن ؽدكو ـلمسـو، وفـ كتجوهؾ حؼوئؼ افتور خ افتل ؽػؾـو ظـفو حقـو مـ افزمـ، وادممـ 

وـيون افيقز ر ). أجؾ فـ كـسك ؿقل ابـ ـثر ظـ شؼقط بغداد: .ٓ  ؾدغ مـ جحٍر مرتغ

افعؾؼؿل ؿبؾ هذه احلودثيي جيتفيد ذم رصح اجلقيقش وإشيؼوط اشيؿفؿ ميـ افيد قان، ابـ 

مؼوتؾ، مـفؿ مـ إمراء مـ هق ر ؿر بًو مـ موئي أفػ يؾؽوكً افعسوـر ذم آخر أ وم ادستـص

رة آٓح، ثيؿ يـودؾق  إـوبر إـوه، ؾؾؿ  زل جيتفد ذم تؼؾقؾفؿ إػ أن مل  بؼ شقى ظشي

ذم أخذ افيب د، وشيّفؾ ظؾيقفؿ ذفيؽ، وحؽيك هليؿ حؼقؼيي احليول، ـوتى افتتور وأضؿعفؿ 
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وـشػ هلؿ ويعػ افرجيول، وذفيؽ ـؾيف ضؿعيًو مـيف أن  ز يؾ افسيـي بوفؽؾقيي، وأن  ظفير 

افبدظي افراؾضي، وأن  ؼقؿ خؾقػي ميـ افػيوضؿقغ، وأن  بقيد افعؾيامء وادػتيغ، واهلل ؽوفيٌى 

 (ظذ أمره
(1)

 

 [:79]ص:ؿر اخلقكسوري ذم ـتوبف روووت اجلـوت وؿول ممرخ افشقعي ادرزا حمؿد بو

ومـ مجؾي أمره ادشفقر حؽو ي اشيتقزاره فؾسيؾطون ادحتشيؿ ذم )وذم ترمجي افـصر افطقد: 

وأترا   ه ـقخون بـ تقػ خون بـ جـؽرخون مـ ظظامء ش ضغ افتوتور ي-حمروشي إ ران 

ادغقل وجمقاف ذم مقـى افسؾطون ادم د مع ـامل آشتعداد إػ دار ا شي م بغيداد  رصيود 

افعبود وإص ح افب د، وؿطيع دابير شؾسيؾي افبغيل وافػسيود وإمخيود ثيوئرة اجليقر وا فبيوس 

ـ بنبودة دائرة مؾؽ بـل افعبوس، وإ ؼوع افؼتؾ افعوم مـ أتبوع أوفاؽ افطغيوم، إػ أن أشيول مي

دموئفؿ إؿذار ـلمثول إهنور، ؾوهنور هبو ذم ادوء دجؾي ومـفو إػ كور جفيـؿ دار افبيقار وحميؾ 

 . (إصؼقوء وإذار

مو أصبف افؾقؾي بوفبورحي، وفقـظر مـ صوء مو ؾعؾيف آل إشيد بسيقر ي وجقشيفو، وميو ؾعؾتيف 

 ن جلقش حزب اهلل. إ ران وربقبفو حزب اهلل بؾبـون وجقشف، وـقػ أصبحً اهلقؿـي بؾبـو

مو ؾعؾتف إ ران وصقعي افعراق بيوفعراق وجقشيف افيذي ـيون  عيّد  وفقـظر مـ صوء أ ضوً 

 أؿقى جقش ظريب، ومو ؾعؾتف إ ران وإمر ؽون بلؾغوكستون. 

ؿؾً ؾقام مه: فـ كظؾؿفؿ، وفؽـ فـ  ؽقن ؽدكو ـلمسـو، وهذا  عـل ـام ؿول ظؾيامء 

 ثغقر ادسيؾؿغ أو حصيقهنؿ أو جـيدهؿ ؾنكيف ميـ وأمو اشتخدام مثؾ همٓء ذم)افسؾػ: 

افؽبوئر، وهق بؿـزفي مـ  ستخدم افذئوب فرظل افغـؿ، ؾنهنؿ مـ أؽش افـوس فؾؿسيؾؿغ 
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 . (وفقٓة أمقرهؿ، وهؿ أحرص افـوس ظذ ؾسود ادؿؾؽي وافدوفي

 وأختم هذه املقدمة هبذا الدعاء:

ل يتدّل ظؾقؽ، وٓ ؿدمًو متش ػ ظؾقموٓ ظقـًو تـظر إافؾفؿ ٓ تعذب فسوكًو خيز ظـؽ، 

إػ خدمتؽ، وٓ  دًا تؽتى ذم شبقؾؽ، ؾبعزتؽ ٓ تدخؾـل افـور، افؾفؿ آميغ. وصيذ اهلل 

 وظذ آفف وصحبف وشؾؿ.  ذ كبقـو حمؿدظ

 

 حممد رسور زين العابدين                                      

 هي 3655صػر 8                                                                                     

 53/34/4233ادقاؾؼ                                                                                
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 متهيد

هاااااامر املجزاااااايملارتااااااأململارياااااااملاميكتي اااااامملجزاااااا مل  اااااا  ي ممل ملار اااااا   مل

يقاااا زميملياااا ملارفلسااااة   هامل هاااامر املجيراااايملجيمل ااااايايمل ااااا ماهملارتم   ااااهمليم يااااممل

دعااااكمل ييااااهملجزاااا تمل ه ااااممليسااااممرألملهاااا ملهاااا  ملار ا  ااااهملزساااا رهمل اااام لمل مل اااا  مل

ملارق مسملعل  ماملجمملهلمملج  مملماا همل مليمماخملارق م؟!ت

املإلعااا ادملهااا املارفيااا ملارااا  ملو ة اااأمل  ااا مل ةااا ململ هااا املهااا ملارااا  ملد   ااا

 ااااا  وملزيم راااااهملرت اااااميامل ي ااااام نكملزاااااحمليااااا ملعااااا  مل يااااا ملجم ااااا ممل اسااااايت  مل

و ضااااااي ململياااااامري امل ارياااااال ت نيملارفااااااي دامل ارفي ساااااا نيمل ملار يااااااايملا اااااا ا امل

ااا ملزااامملو ااا  كمل وااانيمل هااا املزااا ملج اااهامل زااا ملج اااهملج ااايتامل اااايملعااا ا نيكملر ااامملي   

    عدو عدوك صديقك.عىلملزت جلململار يريانيمل ارفيقملارتم   هملاأل يت
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 ولاملبحث األ

املتاولة يف لبياٌ         

مًَل وحسُملرواايهؿملافيلمل ملاسن هَململافشو ِملفتنَنملزن ملظ ةملؿيونملا يزملجتؾملظَزؾملزقضن

 ملافشاَمتملواميا ملجتاؾملظَزاؾململدفوؾملؾٌنملافيشوعملوونهؿملو جملزن ملجنململـَنملجوقملذرملافغفَريمل

مًَلملزـملنيملاألويلملوجأاـملص  ًمل املوا يأملافشو ِملهب املاجلتاؾمل ػملح ودملفتنَنملزعملؾلسةغملجنقو

ىستِمل ػململ[ملاف َزع]ؾسىملجداتهؿملوزًرخهؿملوظَدهؿملويَجيهؿمل ملو ملوجنملاضوػمل ػملاشمفمل

زاـململؾت  ًململاوزـملثؿملؾهؿملافوقمملا يوقنملظـملاشيوَئهؿملزـمليغورملاشؿمله هملادنةقِملاه املاجلتؾ

ومماَملهااقملجا ايملوَفا ـيملجنملافشاو ِملاشااكلقنململت[فتناَنملاجلناقي]جتاؾملظَزاؾملاقاقلملافنااَسمل

ململااألـرياِمل ملجتؾملظَزؾ نِمل َورونملافشو ِمل مله هملادنةقِملوهؿملاألـرياِمل ملؾَدسلمقنملافس 

نستِملافنيَرىمل ملويسملهبَتملوه املؽرملاففلسةونوغملاف اـملاشايقضنقاملها هملؾوـ فؽململاصو ا

ملمقنملشنِتملوـ ملهقملز يوفملؾهؿملزسلملاادنةقِملزن ملجـريملزـملشيغملظَزمًَل

و ملؽاارملجتااؾملظَزااؾملؾَفشااو ِملاشاايقضنقاملو لتااؽملوو ااجملؿاايىملافتقااَعملوجتااؾملفتنااَنمل

زسازواِملاألضايافملو ململاووَحوِملوروتملاجلنقووِملافيلملحقفقهَمل ػملز انِملواشا ِملاألرجاَم

ؾهاؾململاوافيالمل مليكاـملصاو وِمل[وايجملافزاجناِ]مليكـملزـملؿتؾملجـريملزاـملؿيااِملصاغرةملاشامهَ

مًَل ملجوملجَمملونَمملظذملخةِملجحكمقاملرشمهَ؟ململيقاؾ هؿملظذملافضَحوِملـَنملظفقا

مًَلجاف يمل ملااملؾهؿملا وشاقنمل ملؿايىملزغلقاِظيق هملجنملاشيوةَنؿمل مله هملادنةقِملـَنملظفقا

ؾت ضهؿملاغَدرملفتنَنملؾوت ملوغويفمل ململاو ملشنقاتملاجلفَفملاتحرقنملظـملظمؾملخَرجملؿياهؿ

وَملوجزياكَاملوؾئِملثَفرِملزنهؿملوجا تملوػمل ؾياقوَملوجوروالدملافشَماملوو ضهؿملاآلخيملهيَجيمل 
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مًَلملاوجويزمله هملاد نملاف َصمِملواروتملاهلَمل ملز نملفتنَنملظمالمًل ملوزراؾملهاً مملاي ا ونملشاكن

ؽارملجنملها هملافياقرةملاف فقااِملاخيفاّملو ا ملسالمملزقشاكململتهلاؿمل ملجضايافملاد اناِملوسوةمًَل

ي َتملاففيسملظـملاوييملا ايانوو  ملؿوَمملثقرةملاخلمونلمل ململام8591افي رمل ػملفتنَنملظَممل

 ملها هملاففاسةململتتوزظمهؿملجنملفتنَنملشوكقنملاجلمهقراِملاإلشاالزوِملافرَىواِملايي ايملثقرنيؿ

وصَرتملوروتملوافضَحوِملوضياؼملادةَرملوافسَحؾملادمي ملزـملاف َصمِململااخيفّملاف فقاِ

مًَلملحيكملصاو املها ؾمًَل ملزاـملجها افملؿواَدةملصاو ِملفتناَنملوؿواَدنيؿمل ملؿاؿملوضهاياناملاشاسايوتو

وحتقفقامل ػملدوالِملؿقاِملداخؾململاؾَويَظقاملاألرايضملوونقاملافقالعملافيلملخيَفػملطَهيهَملوَضنهَ

ململتدوالِملو وفِملهأالِملزي اظوِ ونملزـملصاَمواملواف وفاِملؾفلملشتقنملدواليهؿملاقيلقنملوايهر

مًَل ملتافيلملا وشقنمل ملطلهَمل ملمتلؽملزـملجزيهَملصوئ

مًَلمل ؾتقواااِململازاااـملزاااقاضـملافشاااو ِمل ملافقااا اؿملوا ااا اْملو ذاملـاااَنملجتاااؾملظَزاااؾملزقضنااا

يواملزناااَضؼملزهماااِملاادناااَضؼملافلتنَىواااِملفوساااّملـااا فؽاملؾَفياااَراخمل ااا ثنَملظاااذملجناااؿملخسااا

وو ااجململايواناـسااوملا[ونااقملظاا ر]ـراارةمل ملفتنااَنملزااـملجاهااَملضااياول ملافياالملـااَنمل كمهااَمل

ااايوانملوظانّملضاااياول ملوزاااَملحقهلاااَملزاااـملزناااَضؼملـساااويسااان ململتواااروت ؿملويفسااارانيملاَرك 

مًَل ملازااـملشااوقفملادحيلااغملافغااأاةملهلاا املافيحااقلملزيهَؾيااِملـقااقهلؿلمليساانـملزااـمليساانـملخقؾاا

وفكاااـملافااا يملجراهملجنملظقوااا ةملافشاااو ِملافيااالملاىيحلهاااَملافتقهيواااقنململوافيااافقاقنمل اااَفػمل

ملململسو هيلع هللا ىلصو ذاملوجاا ملهااً مملزااـملااااتلغهؿملاإلشااالمملـاا ملجااَمملواافملادياااةفكململااف قااؾملواففةااية

ملؾلسقفملاسيتوتقنملفن امملا ؼت

ملاوزفيدهاَملزياقايلمل[اديَوفاِ]وصو ِملفتنَنملدونملؽرهؿملزاـملصاو ِملاف اَ ملاسامقنملجىفساهؿململ
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مل وهقملزـمليقػة

(1)
مًَل وه املهقملا شؿملاف يملوردمل ملافقثَئؼملاف ر ىواِململاوجهؾملوويفملريضملاهللملظنهؿملظلو

ملوهؿملا يأونملواني قنملوفمل ملحيوهبؿملزعملجرانؿملزـملخميلػملادلؾلملاواففيىسوِملواف يووِ

 (الــمتوال يا طز الرجوين بـي )

 (ظـــوا أوالد أم طــــــــوين راح)

ملواققلملصَظيهؿمل ملز حهؿملوافرنَمملظذملوةق نيؿل

زـملزيقنملاخلوؾملامضقنملافيقَلملململململ
مل(2) ملَتااطهيملاف َدامللملزيقالاافتن

  ملجنملاشؿملاديَوفِملزـملاألش مملافيلملاين رملهبَملافنَسملوانتأونملوفملجونَمملافةَئفاِملافشاو وِمل

ملوف فؽملجشتَبل

افي لااػملواهلمتوااِملألنااؿملا وشااقنمل ملؿاايىملزغلقااِملظلااوهؿاملوفااو ملؾوهااَملا ىفيااَحملزنهااَلمل

 اد يوفملظن ملجهؾملاد نت

شقمملظالؿَنيؿملزعملجرانؿملزـملجونَمملافةقائاػملاألخايىملافيالملييحاقلمل ملـرارملزاـملوزنهَلمل

مل-ظناأةمل-مل[افيوفاِ]وـ املـاَنملحاَهلؿملزاعملافا روزاملوزاعملؿتولاِململااألحوَنمل ػملز َركملدازوِ

ماملوؿتؾملجيائمهؿمل8591وه املـَنملؿتؾملظَمململانؿوووونهؿملووغملجهؾملؾلسةغملاف اـمل َور

افيلملاريكتقهَملوحؼملاد و تملاففلسةونوِملممَملشوييتملا ا اْملظنافمل ملها املافكياَبمل نملصاَممل

                                                                        

ّ   وإٕام يتولون عِٔاً  ،يتولون أبْاء عيل  ، الال (1) وهم بادًهومني من أبْاء واحلسني، ومن أس

 . احلسني 

 دٗلٍررره  ّررر  جرررابت نل ررررٍا، مْنرررورا: دار الْٓرررار،    [تررراريب جعررر  عامررر ]( إيرررت بترررا   2)

(131). 
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وجؿؾمله هملا يوبملـَىّملوونهؿملووغملافنيَرىاملوجص هَملز َرـهؿملو ملافا روزملزنا ململااهلل

ملتهلتيياافقينملافسَدسمل

واايىململاجنملافنَسمل ملفتنَنملوزَملحقهلَملا وشقنمل ملوحيملزيالضؿملزـملادسالمغملافسانِوزنهَلمل

ملامفوساّملزاـملاإلشاالممل مليملهً مملافنَسملزه ملـَىاّملدااَىيهؿملجنملافشاو ِملااييقنملجؾ اَ ًمل

مًَل وفو مل ملاإلشالمملظيامِملفغارملجىتواَمملاهللململاويظهيملخالؾفملؾلو مل ملاإلشالمملجنمليتةـملصوئ

مل وؾملوزـملضتو اِملاف اييملىفاقرهملوزقيافملزاـملادايجةملافيالململاوفو مل ملاإلشالمملزي ِملوظالتملجؾ 

يملظيوهَملفسَظَتملجوملألاَمملجوملألاِملزا ةملدا دةتملوجىاَملهاَملهناَملجىقاؾملزقاؿاػملييَجيملجومليًج مل

ملافنَسملافيلملظشيهَملو ملججتنكملظذملجح ت

وهاؿمل ململاديَوفاِملىظايةملراتاِملواشيياغَر ػملاو ذنلملؾَفنَسمل ملوالدملافشَمملانظايونململ

زوأانملـؾملزـمل ملانيسُملفةَئفيهؿملاك وقنملو نملصا ؿقااملا اَدونملو نمليظاَهيواملواَدقدةمل

ايلققنملافي لو تملزـملافنتػملوؿاؿململتتياِملوافكي ناا وشقنمل ملدهَفوأملزـملافسملتتوافيمحِ

وضهيانملزـملزياجعملص قووِملؾَرشوِملحَؿا ةملو نمليا ثيواملوا ثَرملجهاؾملافتواّتملوزاـملصاَممل

ياينملوزيقايلملجوملاؾلو رسملا قارمل ملافأجؾملافلتنَينملوغملىيملاألدفِزـملاد لقزَتملواملزأا امًل

وغملدرزيملوزيقايلتتتملوفق مل شفَفملافش يامملوشقمملاألففَظملافيلملاسي  زقنَملف يوّمل

 ى ذجملزـمله املافأجؾت
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 عالقتَه بغريٍه

زًرخقناملجدواَماملجتاَراملظَزاِ[ملا يقا ونململاظل ممللصو ِملفتنَنمل]ظذملخميلػملزسيقاَنيؿ

وااينملاففيقحااَتملاإلشااالزوِملصااكؾملزااـملجصااكَلملا شااي  رملافتغااوجاملزاارلهؿملافوااقمملـمرااؾمل

املو مليقاؾملا شاي  رملادغاقيلملجوملافيالوتلملألناؿملـاَىقاملاإلهائاوعلملجوملاا شي  رملاففيىس

مًَل ملهلً مملافغأاةملاف خالمتململظقى

مًَلاجوملىيملا ظيقَداملشقامملـَنملزسل مًلوا َديملصو ِملفتنَنملـؾملزـملخيَففهؿمل مل مًَلملياىو ملجوملدرزاا

مًَل وفكنهؿملاسي  زقنملا ولِمل ملافي ترملظـمله هململاةملفلمسلمغملافسنِوااملوهؿملجص ملظ جوملهيقدا

زاـملذـايململؾٌذاملحت ثقاملظـملظ اونيؿملافشا ا ةملجلارانؿملافسانِملذـايواملافتلا انملوا  ًململتتاف  اوة

تاملودزشاؼاملومحاَةاتتتملو ذاملحتا ثقاملظاـملـققهلؿلملظيبملظنأةاملجهؾملصف املوواروملاف اَىَت

اهللملهبااؿملداناافملذـاايواملاألزااقاغململافيااَراخملوـاايههؿملفقااَدةملاففيااقحملاإلشااالزوِملافاا اـملجظااأ مل

ملواف تَشوغاملوافأىكوغاملواألاقووغاملواد فوؽاملواف ر ىوغت

وتةق تملؿقزفملواىييَرهؿملافكَش ملظذململؿَلملجح ملص يائهؿمل ملزجلفملافلتنَينملزفي يامًلمل

ملانؿلمجوعملجر

ململململململزـملظيبملصَفغملظذملافقاديملىأل ملَلاااااااقمملصاااايملافشقفملاااواـملزو

ملألاااانملىجملمًَلاااا ملظ ادملخقؾااااجومليأا ملػاااااايملظ هَمليس قنملجفااا ملظسَـ

ملؾاااااااقملوصااَملافشَمملصقايااافقياا ملهَاااايةملمحااااصملف ااااااؿَدهَملزـملمح

ملؾااؿملؾَرسملوصازـملوالدملجتوؾملـ ملوروتملفلشقفملاف ياجزـملجرضمل
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ملؾايملىيَرىمليملـيادملويملزل مللملهيقدملويملصنقفايملدروزملوص

ملؾااؾملافسسمل مله يملادلاااااااَملمجومل ملؿملظ اداااااااهلواىح رملوتمقعملزَمل  مل

 َؿهؿمل واميضملافشَظيمل ملا  اْملظـملاظيأازهملوققزفملوووَنملثتَنيؿملوقجفمله هملادلؾاملثؿمل

ملَملواتقكملافسًاللملهؾملحتقؼملذفؽملجمملهقملزـملىسوٓملاخلوَل؟اهلأامِملافشنو ِملهب هملاجلمقعملـله

وؿ ملظَىكملجهؾملجتؾملظَزؾملزـمليسلطملا كَمملظلوهؿملزاـملاألزاقاغمل ػمل)وؿَلملزًرخهؿلمل

وؿ ململتلملؾَ حياللملاإلهائوعا ػملا ىي ابملاففيىسملاألاقووغمل ػملاد فوؽملؾَف ر ىوغملوصق ًمل

مل(تتتظذملا حياللملؾكَىقاملزـملادقَوزغملاألص امملدوزمًَلملدائ مًلملجطهيملجهؾمله هملادنةقِملمتيدامًل

وـَنملجتؾملظَزؾمل ملجـريملاألظيَرمله فملافكقارثملوادحـملواف  اواتمل)وؿَلملآخيلململ

وجوَفلململت(افش ا ةملزـملسَورافملزـملحكَمملدزشؼملوجزيامملوالدملصف ملوجتؾملفتنَنملوؽرهؿ

حلّملدزاَههؿملوهاَملاشايرملوـَىّملاف  اوةملاف انوِملزـملجظظؿملافتالاَملظذملجهؾملجتاؾملظَزاؾاملؾ)

مًَلملوؿيلّملظل ههؿملطل مًل ملت(تتتوظ واى

ياقاػملظاذملها هملافةَئفاِملاف ا دمل)وحت ثملزًرخملثَفْملظـملظلا مملجتاؾملظَزاؾاملؾقاَللمل

يملدظقةملافيشوعمل ملاوـَنملفيهترهؿملظذملجا يملاف ر ىوغملوَفغملاألثيمل ملىشملاافكترملزـملاف ل م

ملت(اهلن ملو ايانملووَـسيَنملوؽرهَملزـملاف ول
(1)

مل

ظاذملـاؾملدياؾاملوـاَىقاململظتوُملجزيملهً مملافنَسملؾهؿملزـملجهِملا سؾقنملوينؿملمتيدواملدائ مًل

                                                                        

فهررول مررن  -    ترراريب جعرر  عامرر  دٗلٍرره   ّرر  جررابت نل رررٍا. –( إيررت ادتاجررت التالٔررة  أ 1)

خىط جع   –د  عيل متوة. ،التنٔت بني جع  عام  وإيتان – ر. جعيل الزين ،تاريب النًٔة يف لعْان

 عام ،  سن األمني.
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وزـملجهِملجخيىمل يرونملوَفشاكقىملزاـملا كاَمملادحيلاغملافا اـململازـملادقَوزغملاألص امملدوزمًَل

ؾهاؾملرجاايؿملجوملشام يؿملجنملضَئفاِملزاـملافناَسمل ايجملظاذململتتاشيحلقاملدزاَمهؿملوؿيلاقاملظل مهاؿ

ثااؿمل مااؾملا كااَمملوحَصااويهؿململؿاوياايؾجملاإلذظااَنملجوملا شيسااالمملهلااحكَزهااَملوحاا ملافسااوػمل

وهاؾملرجاايؿملجوملشام يؿملجنملظلا مملضَئفاِملوَضنواِململتافقرودملوافياَحغملوانريونَملؾاققملرهوشاهؿ

مًَلملململسو هيلع هللا ىلصال نااقنملافشااو غملواكفاايونملجصااحَبملرشااقلملاهللمل ملـاا ملاكفاايونملجهااؾملافساانِملحكَزاا

ثاؿململاوسانيهؿملـ ملو ملايونملرشظوِملفل لفَمملافياص اـملوفكؾملزـملجاَمملو ا هؿملواشاي ململاودكقزغ

ملاسـهؿملا َـؿملو  مله املـلفملدونملحسَبملجوملظقَب؟

ؾكؾملزـملاريٍملجنملاكقنملزـملادقَوزغملاألص امملفكؾملحَـؿمل ُملجنملاضعمل ملحساتَىفمل

ملؾكوػملايتَـكملو  ملذفؽملظذملزَمل قفملزـملطلؿملوجقر؟ململتتافييداُملاألص 

مملواىيقاَهلؿملادفاَجمملزاـملخنا قململ8591ـملاسيغيوقنمليغرملزقؿػملزيَوفِملفتنَنملظَممل نملاف ا

افققاتملافقضنوِمل ػملخن قملافقاقاتملافتَضنواِملافساقراِملافيالملدخلاّملفتناَنملوؾاؼملخةاِملجزياكواِمل

وزاـملثاؿملاسايغيوقنملاظيا امانيؿململاصهوقىوِملصلوتوِملـ ملرجاناَمل ملاجلاأمملاألولملزاـملها املافكياَب

ياتملام[ملافيلملذهُملواحويهَملظشا8511-8519فلسةونوِمل ملظَزلمل]اففظو ِملظذملاد و تملاف

لمل ملافيؿاقنملواغملضفاؾملاوـَىقامل ملظ وانؿملافقحشملااآل فملزـملافلتنَىوغملواففلسةونوغملافسنِ

ملرووعملوصوخملزسـملوازيجةملو وفِملز ظقرةتمل

وممَمل ملانقيضملزنفملاشيغيابملافنَسملودهشيهؿملذفؽملافيحَفػملوغملآاَتمل ايانملوصو ِملاف اياقمل

ملجهاِململاجهِملزـ وافق اَتملاديح ةملاملألزياكوِمل]افشوةَنملاألـز[ملوحلفَئهَملزـملاف ولملافغيووِملزـا

ملىيَئتافملشاققطملوغا ادملظاَممل اَنملزـا واحاياللملافق ااَتملاألزياكواِململ[م3002]جخيىاملوافا يمـل

وها املافيحاَفػململاديح ةملفل ياقملويسلوؿملا كؿملؾوهَملفلشو ِمل ملطيوفملزيشَواِملي ـيملوياَمملافييَرت
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ملجهاِملجخايىاف ى مل ملاجَمملو  ملحتَفػمل ايانملوصو ِملجؾغَىسيَنملزـملجهاِملوافق ااَتملاديحا ةملزـا

مل[تم3008]ملواف يملجشفيملظـملاحياللملافق اَتملاديح ةملألؾغَىسيَنملظَم

مليَرخيناَملاإلشاالزلمليًـا ملواينململ فل اـملاسيغيوقنمله املوذاكملىق ممل فوهؿملؾو ملاعملزقيةفَتملزـا

ملهبؿملؾ لوفملجنملانيظيملنَايفتوزـملوثؼململايَراخملافياؾضِملز نَملا و ملىفسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشيعة يف لبياٌ : حزكة أمل أمنوذجًا                                                                           

 

03 

 املبحث الثاني 

فض ا زوو الت ر وزرر الزونيالعزب ب  

ململ[هق ـق]دَملدخلّملجوقشمل) وافملظاذملؿيا ملي ملوالدمل ايانملجرشؾمل فوفملاوـملاف لقمالمل ر

ـَنملجولملزاـملوايزمل ػململ[وغ اد]وظن زَملاؿسوّملجوقشملافييَرملزـملظَصمِملاإلشالمململتتوغ اد

فملاف نا-ؾ يجملويهلفملوجصاحَوفملوخ زافملوحشامفملؾاَجيمعملوَفسالةَنملهق ـاقململاافييَرملهق

ثؿملظَدملؾيصَرملظذملاخللوفِملوَخليوجمل فوفملوادرقلملوغملا افملفيقعملاديَ ِملظذملجنملاكقنململا-اهلل

ؾ يجملاخللوفِمل ملشت  ئِملراـُملزاـملافقضاَةململتتتىيػملخياجملاف ياقملهلؿملوىيففملفل لوفِ

ؾلا ملاؿسواقاملزاـملزناألملافسالةَنململامملواف وفِملواألظوَنواففقهَمملوافيقؾوِملورهوسملاألزيا

ؾ لصملاخللوفِملهبً مملادا ـقراـململايملىفسمًَلاتتقاملظـملاخللوفِمل  ملشت ِملظشهق ـقملخَنملحرمل

مل يملاخللوفاِملواغملااا يملاحضااوجرململتيلااقاملظاـملآخايهؿوؿرململاتاّوجىاألملافتاَؿقنملظااـملزاياـتهؿملونر

ؾوقَلمل ىافملاواةيبملـاالمملاخللوفاِملزاـملهاقلملزاَملرجىملزاـململاهق ـقملؾسيففملظـملجصوَمملـررة

ملتمل(اإلهَىِملواجلزوت

وؿااا ملجصاااَرملجوفئاااؽملادااا ملزاااـملافياؾضاااِملوؽااارهؿملزاااـملادناااَؾقغملظاااذملهق ـاااقملجنمل مل)

مًَلملاايااَف ملاخللوفااِ ملوؿااَلملافااقزايلملزيااكملوؿااعملافياال ملظااذملادنَصاافِمل ملاساايميملهاا امل  ملظَزاا

واقااَلململتتوحساانقاملفاافملؿيااؾملاخللوفااِملاؾملذفااؽجوملظااَزغملثااؿملا ااقدملاألزاايمل ػملزااَملـااَنملظلواافملؿتاا

 نملافاا يملجصااَرملوقيلاافملافااقزايملاوااـملاف لقماالملوادااقػملىياارملافاا اـملافةااق املوـااَنملافنياارمل

ظنااا ملهق ـاااقملؿااا ملاشيياااحتفمل ملخ زيااافملداااَملؾاااي ملؿاااالعملاآلداااقتملواىيأظهاااَملزاااـملجاااا يمل

وااُملؾلاا ملنيملاواىي ااُملهق ـااقملافنياارملفوكااقنمل ملخ زياافملـااَفقزايملادشاارملتتاإلشاا ظولوِ
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وهااقمل ملجقافااؼملفاائالملاقااعململنملظلواافملافااقزايملذفااؽملؾقيلااقهملرؾساامًَلهق ـااقملزااـملؿيااؾملاخللوفااِملهااق مل

وؿوااؾملوااؾملخنااؼملواقااَلململاخااَؾقاملجنملاًخاا ملوراايرهملؾااو ملؿوااؾملهلااؿملازااـملدزاافملمظااذملاألرضملي

ملوؾملجؽيقملؾَهللملجظلؿت

ثؿملزَفقاملظذملافتل ملؾقيلقاملزاـملؿا رواملظلوافملزاـملافيجاَلملوافنساَمملوافقفا انملوادشاَاخمل

ملتودخؾملـرارملزاـملافناَسمل ملاآلواَرملوجزاَــملا شاقشملوؿناكملافقشاخملاوافكهقلملوافشتَن

وـَنملاجل ظِملزـملافنَسمل يم قنمل ػملاخلَىاَتملواغلقاقنململا ملاظهيونملوـمنقاملـ فؽملجاَزمًَل

ثؿملا خلقنملظلوهؿملؾوهيوقنملزنهؿململايملو زَملوَفنَراؾيفيحهَملافييَرمل زَملوَفكسملاظلوهؿملاألوقاب

ؾٌىاَملهللململاألزؿِحيكملجتييملادوَزاُملزـملاف زَممل ملاملاقيلقنؿملوَألشةحِ ػملجظَيلملاألزكنِملؾو

ململاوـ فؽمل ملادسَج ملواجلقازعملوافيوطملتو ىَمل فوفملراج قن ٓر زنهؿملجحا ملشاقىملجهاؾململو ملان

ملتلااف زِملزـملافوهقدملوافنيَرىملوزاـملافيتايمل فاوهؿملو ػملدارملافاقزايملاواـملاف لقمالملافياؾضا

مل(تـلهَملـينَملخيابملفو ملؾوهَمل  ملافقلوؾملزـملافنَسملوظَدتملوغ ادملو  ملزَملـَىّملآى ملاد ن

يااؾملاخلةتااَمملواألئمااِملومحلااِملافقاايآنملوي ةلااّملادسااَج ملواجلم ااَتملزاا ةملصااهقرملوؿرمل)

وـااَنملافيجااؾملاسااي ظكملواافملزااـملدارملاخلالؾااِملزااـملوناالملاف تااَسملؾو اايجملواايو دهململتتوتغاا اد

وااًهملزاـململاَة هُملوافمل ػملزقازةملاخلااللملجتاَهملادنظايةملؾوا و ملـا مليا و ملافشاؾوراملاوىسَئف

ململتخييَرونملزـملونَيفملوجقاراف

وؿ ملاخيلػملافنَسمل ملـمواِملزاـملؿياؾملوتغا ادملزاـملادسالمغمل ملها هملافقؿ اِملؾقواؾلمل

َملهللملؾٌى اململاث ى ئِملجفػاملوؿوؾملجفػملجفػملوث ى ئِملجفػملوؿوؾملولغّملافقيذملجففلملجفػملىفا 

ملت(و ىَمل فوفملراج قن

مل
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 العلقني والطوسي يف ىظز الزافضة 

اوـملاف لقمل
(1)

هلاَملـاَنململاف يملدويمله هملادتأرةملافيلمل ملا يفملياَراخملادسالمغملزراوالمًلمل

ؿَلملزًرخملافشو ِملادارزاملدما ململتلاوـ فؽملـَنملافةقشملازقوعمليق ايملافشو ِملواظيأازهؿ

ملوَؿيملاخلقىسَريمل ملييمجيفملفشو هؿملافنيرملافةق لمل

فلساالةَنملادحيشااؿمل ملديوشااِمل ااايانململ)وزااـملمجلااِملجزاايهملادشااهقرملحكَاااِملاشاايوأاره

ااِملوجياياكملر]هق ـقملخَنملوـمليقيلملخَنملوـملجنكوأملخَن[ملوهقملزاـملظظا مملشاالضغملافيَيَ

وسوئاافمل ملزقـاُملافساالةَنملادًاا ملزااعملـا لملا شااي  ادمل ػملدارملاإلشاالمملوغاا ادململتتادغاقل

يةملاجلاقرملإلرصَدملاف تَدملو صالحملافاتالدملوؿةاعملداوايملشلسالِملافتغالملواففساَداملو ئاَدملثاَئ

 ػململاغاَمة ملو اقَعملافقيؾملاف َمملزـملجيتَعملجوفئاؽملافملاواإلفتَسملوٌوَدةملدائيةملزلؽملونلملاف تَس

وزنهاَمل ػملىاَرملجهانؿململاَمملدجلِادؾَنَرملهبَمل ململاجنملجشَلملزـملدزَئهؿملاألؿ ارملـيزرَلملاألنَر

ملت(دارملافتقارملودؾملاألصقوَمملواألرشار
(2)

ململ

مل ملثنَئفملظذملافةق ملواوـملاف لقململؾوققللململ[نلئو]واتَفغملؿَئ ملافرقرةملاإلاياىوِمل

وزرؾمله املاففياغملوافرلؿمل مل  ثملوفق يملجىَملجوملزارعملمماـملاقتاعمل ملزاوااِملوويافاملو ىا مل)

مًَل مل  ثملوفق ملاإلزَمملا سغملظلوفملافسالمملواألئمِملزـملو  هملواشا يملافناَسملوَخلساَرةململجاضا

وجرضاهبااؿملممااـملؿاا مململ[قماالاوااـملاف ل]وفقاا انملاخلقاجااِملىياارملافاا اـملافةااق ملواف الزااِمل

                                                                        

ت رترروا الرروزارة يف دولررة بْرري الًعرراس أربًررة عنرر .( ابررن الًَِّرري هررو  ّرر  بررن أيرر  العٌرر ادي1)

 ووثق به ادستًهم نخت اخلٍِاء الًعاسٔني فٖلَى إلٔه زمام أموره.  ،عاماً 

عرررن بترررا  ( 578 ) الىعًرررة اليإٔرررة،    [روضرررا: اتْرررا:] بتابررره( جررراء  رررول اخلوٕسررراري يف 2)

 . ( 326 ) لإلمام الذهعي، حاشٔة  ب ال ين اخلىٔب،    ]ادْتَى من مْٓاج االعت ال[
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ملت(خ زَتملجلولِملفإلشالم

(1)
ململ

ملتتثؿملاسيةيدملاخلمونلملؾوهَجؿملاففقهَمملاف اـملاي َوىقنمليقوِملزعملافظَدغملوادساي مياـ

وفكنفملوهقمل ملؽميةمله املاهلتقمملاي ـيملافةق ملوجزرَففملممـملـَىقاملجداةملفلغأاةملادسي مياـامل

ملؾوسي ركملواققللمل

ململـَىّملطيوفملافيقوِمليلأمملجح امًل) زنَملوَف خقلمل ملرـُملافساالضغاملؾهناَمل اُملا زيناَعملظـا

يملحقوقاالملفإلشااالمملا  ملجنملاكااقنمل ملدخقفافملافشااكعملىياملاذفاؽملحيااكملفاقملجدىملا زينااَعمل ػملؿيلاف

ملت(وادسلمغملزرؾملدخقلملظعملوـملاقةغملوىيرملاف اـملافةق ملرمحه ملاهلل
(2)

ململ

ذـيهملادشغملودورهملاخلةرمل ملخ زِملجظ امملاهللاملؾمـملهقملظاعململو ذاملـَنملافةق ملؿ ملزي مل

مل!وـملاقةغ؟

و ملافيوااَتملجنملظاعملواـملاقةاغملوهاقملوزاايملافيصاو ملؿا مل)ؿَلملصَحُملاألىقارملافن  ىوِلململ

واملشاقػملاجيمعمل ملحتسفملمجَظِملزـملاد َففغاملوـاَنملزاـملخاقاصملافشاو ِملؾايزيملؽل ىافملوها ةمل

ؾايرادملاخلاالصملزاـمليت اَتململاـَىقاملئسا ئِملرجاؾمليقياتامًَلا ت ملظذملادحتقشغملؾ يقاملـلهؿملو

ؾيرشؾمل ػملاإلزَمملزق ىَملافكَطؿملؾكيُملظلوفملافسالممل فوفملجقابملـيَوفملويىاؽملفاقملـناّململادزَئهؿ

املزـملدزَئهؿاملوحوْملجىؽمل ملييقا ممل يلملميق زّمل يلملؿتؾملؿيلهؿملدَملـَنملظلوؽملي يملظاـملـاؾملؾكف 

ملافيو ملخرملزنفتورجؾملؿيليفملزنهؿملويو مل

ِملجخوهؿملاألصغيملوهقملـلُملافيو ملؾاٌنملؾَىظيمل ػمله هملاف اِملاجلأالِملافيلمل ملي َدلملدا ململ

                                                                        

 . (128) ( احلُومة اإلسالمٔة، اخلّْٔي،   1)

 . (142 ) ( احلُومة اإلسالمٔة، اخلّْٔي،   2)
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و ملداِملجخوهؿملاألـزملوهقملافوهقديملجوملادتق ملؾٌنَملث ى ئاِملدرهاؿململايونملدرامًَلادايفملظش

ت(وحَهلؿمل ملاآلخيةملجخ ملوجو  
 (1)

ململ

ةملاساامقنؿملجيملزااـملجهااؾملافساانِملواجل ظااِملويااَرمل( ملحتساافملمجَظااِملزااـملاد ااَففغ)

وافشَه ملهنَملجنملداِملادسلؿملافسنلملظن ملهً مملافياؾضِملجؿؾململتوـلهَملجش مملوَضلِملاافنقاصُ

ملوجؿؾملوكررملزـملداِملافوهقديملجوملادتق تملازـملداِملـلُملافيو 

َّ  يف ذلك لذكزى   إ

ه املهقملزقؿػملافشو ِملزـملوغ ادملوحياكملشاَحؾملافتحايملاألواوجملاديقشاطاملوظاذملجيمل

ي َونملزةلؼملزعملادسي مياـملاف اـملجراؿقاملدزاَمملاألويااَممللملافغأاةملافييَرجرضملوضينيَملجؿ اممل

ملواشي ت واملاألحيارملوشتقاملافنسَمملواشيتَحقاملاألزقالتمل

فوّملص ييملـوػملجتيمعملضَئفِملظيووِملي ظلملاإلشالمملظذمله هملاخلوَىِملافيلمليقش يملزـمل

ململ!تهقهلَملاألو ان؟

ييَرملىحقملز اناِملدزشاؼاملوهاَملهناَملهااملثؿملاجتهّملجحَؾؾملاف191شققطملوغ ادملـَنمل ملظَممل

اييتملا  اْملظـملدورملؾايقملافشاو ِمل ملـاؾملزاـملشاقراِملوفتناَنملألىافمل مليكاـملهناَكملحا ودملواغمل

وؿاَمملافشاو ِملضاقالململاها191املومحصاملثؿململدزشؼمل ملظَمملهحلُاملومحَمللفق ملشقةّملتافتل اـ

ملافةياؼملوييداِملاف ورملاف يملجداهملاوـملاف لقململوافةق مل ملوغ ادت

ملدزشؼملوؽرهَملزـملاد نملافسقراِاملفكنهاَمل مليكاـملزراؾملساأرةملوغا اداملوؿ ّملسَزرمل 

                                                                        

إيرررتان ]عرررن  –صعرررت تزيرررز (  2/308   )عِام ٓرررم ًّٕرررة ائ اتزا رررتي( األٕررروار الًْامٕٔرررة لرررت ٔ  1)

 بتا  حََٔة النًٔة، لر عع ائ بن عع ائ ادوريل[. 
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ألنملافنَسملـَىقاملايقؿ قنمله هملاهلت تاملوجخ واملوَألشتَبملافيلمليقوهؿملزاـملهقهلاَاملوزاـمل

يملوزتَا يهؿملدلكهاؿملادظفايملؿةاأملافا يملاه هملاألشتَبملافيتَمملـررملزـملظل مملافشَممل ػملزي

افشاهرةاملثاؿململ[ظاغملجاَفقت]خَضملز يـِملؾَصلِملزعملافغأاةملافييَراملوهاأزهؿمل ملز يـاِمل

وو  ملظغملجَفقتملصَرتملحيوبملادسلمغململتتيَوعملؾلقهلؿملوضهيملوالدملافشَمملزـملرجسهؿ

ـ مل ملتي ملاوؾ ململي ملاوغمل

اقااقلملجحاا ملجصااهيململا[يومااقرملفنااؽ]وزاـملهاا هملا اايوبملاداا زيةاملا اايبملافياالملؿَدهااَمل

ملادًرخغملافنيراغملاد َرصاـل

ملجَممليومقرملفنؽملوتوقشمل ملارمل) واشايقػملظاذملوغا ادملوحلاُملوافشاَمململازقا ارهَمل ايفر

يهملا[ملاتشا]ويـاِملفملا شايوالمملظاذملافاتالدملوصاو وداوممليومقرملفناؽمل ملتتها[132-مل133]

و وامملؾيقحَيفملحيكملجَمملفتغ ادملوجخ هَملزـملا ملافسالةَنملجمحا 
(1)

وجخا ملزاـملـاَنملزاـململتت

وونكملهبَملزياؿ ململ[تها151ظَمملواشيقػملظذملادقصؾمل]ملتتادملفسميؿن جروَبملافينَئعمل ملوغ 

ملتتوجَمملفليهَملواؽيسؾملومحاؾملافنتالمل واياهوؿملتتاألىتوَململجيجو ملواقى ملظلوه ملافسالم

ملثؿملاشيقػملظذملداَرملوكيملوظنيَبملافيلملافيتايملجزرهاَمل ػملتتثؿملجَمملدَرداـملوجظةَهَملاألزَن

وظن زَملجرشؾملاخللوفِملحتَرايهملجلموعملادلقكملواألزيامملادسلمغملواينملاما واملحلاُململتتحلُ

ملتمل(جَمتملاإلز اداتملزـملـؾملجَىُملزـملاف َ ملاإلشالزلملاو ملاسيةو قنملزـملؿقة

 

 

                                                                        

اتال تي الذي بان    التجٖ إا السِىان الًيامين وأعاده السِىان ٕارص  هو أي  بن أوي  (1)

 ال ين فتج بن الياهت إا حُم بٌ اد.
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 وأضاف:

وـَنملىَئُملحلُمل)
(1)

ملاييؾملويوماقريومقرملضَش[ملاف يملهقملاألزرمل]افنيري[ملاف لقيمل]مل

ملتتؾهَمجهَملوَفف ؾملودخلهاَملظناقةملتتفنؽملحلُمليومقرملؿ مله ملوايفؼملز فملظذملجنملا  ململافنؽملخفوِ

ملايمليلاِملظظوماِاؾيز ـمل ملافقيؾملوافنهُملوافي  اُملز ةملضقالِملحيكملجىشيملزـملرهوسملافتشا

ااواىحياملتتوؿ ملؿيؾملمجوعملافققادملاد اؾ غملظـملاد اناِ نوغمليتملادياَئُملوَفس 
(2)

ملتت(ؾقاطململ

 وجوَفل

[ملدرةملافيا فملوؿتؾملشفيهملجاَمتمل فوافملاف لقااِمل]افنياراِملتتمافشَثؿملشَؾيمليومقرمل ػمل)

ونّملش  ملاألىيَر
(3)

مًَلمل املوكايامًلملوز هَملجرو قنملونيا واتكاغملواةلاتـململـ ملح ملنرملزاـملاف لاقاغملوهاـملا 

خا ملافرايرملهباـملشاتَاَملفلشاَماملؾقظا هَمليوماقرملويملما ىيقَمملألهاؾملافتناّملووناَنيؿملافااليتملجال

ا[ملزعمليوماقرملوهاـملوزشّملافتنَتملاف لقاَتمل]افنيراَت واتكاغملوانشا نملاألىَصاو ململـ ملح ملنرملا 

مًَلملتتاديضمنِملفليحياجملظذملاألخ ملوَفراير  ملىاأولملجؾا حملادياَئُملافيالمل ململؾكاَنملذفاؽملشاتت

مل ٓر فنااؽملوَفشااَممل  ملظَئلااِملواحاا ةملزااـململزااـملوةااممليومااقرملاساامعملومرلهااَملويهااؾملافشااَماملو ملااان

وو  ملافشاَمملذهاُململ[تمل]افنيراغجهؾملافسنِملواشيرنَمملاف لقاغوجزيمليومقرملوقيؾململاادسوحوغ

                                                                        

 مرررن جٓرررة الًَٔررر ة إذ توجررر   وررراً  وبرررذلي تّٔورلْررري بررران ٕهررررياً  ياً ٕا رررب حِرررب بررران ٕهرررر( 1)

]حسرررب  رررول رررراحب بترررا  تررراريب الًِرررويني[ لررره أشرررًار دئْرررة موافَرررة  دا  الىتيَرررة اتْعالٕٔرررة 

 ]الْهرية[ وأسعا  دخوله يف هذا ادذهب شٔخه ]بتبة[.

مٗلرررت بترررا  تررراريب  مرررن أهررر  السرررْة واتامعرررة، وهرررذا  رررول ادرررٗرخ الْهرررري نيأي ادسرررِّ( 2)

 الًِويني. 

وهررو مرر فون بوِررب ولرره  ررز فو رره  عررة، وادِرري  ،سررً  األٕهررار هررذا مررن رجررال ادِرري اليرراهت (3)

 من اداملٔي.  ،ٕارص ال ين فتج بن الياهت بت وق  الياهت هو
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مًَل ملتت(تيومقرملفتغ ادملوؿيؾملهبَمليس غملجفف

ملوجَممل ملزني تَتملافيقاراخملف زشؼلململ

ؾاي مليوماقرملف ساَـيهملواَبملافنهاُملوافسالُملواريكاَبململاوو  ملشققطملؿل اِملدزشاؼ)

ملااملوشاالطملظلااوهؿملجىااقاعملاف اا ابواحاا امًلملادنكااياتاملواشااي ظكملاألظوااَنملواف لاا مملواحاا امًل

وجيكملزـملادنكياتمل ملي  اتهؿملزَمليقش يملزنفملاألو انملزرؾملافكلملوَفنَرململاجزقاهلؿملواشييفك

مًَل  ملوؽرملذفؽملممَملييي مملافو ملظن ملـيَويفملوايل رؿمللؾوفملافيزَدملوافكملوشقلملادَمملا َرملزةفو

ملافلسَنملظن ملذـيهت

وجوااَحملاد انااِملجلنااقدهملوجيتَظاافاملؾ ااَثقاملوظترااقاملوينقظااّملزشااَرهبؿملزااـملافنهااُمل مل

و ملاقفااقاملظناا ملهاا املا اا املوااؾملو اا ململاواففيااؽملوااَألرزاقملوهيكااقاملاألظااياضاألشااقاقمل

زااَملاشي ليااقاملاألزااقالملجرضزااقاملافنااَرمل ملجحوااَمملاد انااِملؾَفيهمااّملافتقوااِملافتَؿوااِملزااـمل

افتواااقتملواألشاااقاقملواد َوااا ملوضمساااّملىفاااَئ ملاآلثاااَرملوداااّملدَشاااـملهااا هملافتلااا ةمل

ملاَملوحساااـملزقؿ هاااَافأاهااايةملافيااالملهااالملافااا رةملافقحوااا ةمل ملزنَطيهاااَملوضواااُملهقائهااا

ـ مل وزااـملجفةااػملزااَملؿوااؾململتوااَألز ملوهللمل ملخلقاافملصااًونملؾيصااتحّملزغَىوهااَملـااينمل مليغاا

مل ملذفؽملاف رصملزـملجح ملص يامملدزشؼلململململململململململململململململ

مًَلااااؿياملَملؾيجمًَلاااؾٌنملجزَزن ملت ملقنملرشامًلااااججهؾملدزشؼمل مل ش

اف َدفوااِملجـاازملوؿاا ملىقااؾملزًرخااقملدزشااؼملجىاافملدااَملجااَمتملمجااقعملافيااسملىأفااقاملوَد رشااِمل

ااوىرململازاا ارسملافشااَؾ وِملو زشااؼملؾيحيؿااّ ُملادنتنوااؼملظااذملافقل ااِمل ػملشااة ملجااَزعملي 

مًَلملتتوناالملجزوااِملؾاايحيؿقهاملؾيظواا ملظملاافاملوـااَنملادغااقلمل يشااقىف ملوىقااؾملاوااـملخلاا ونملجاضاا

ملاشاايرنَمملوهاا زقاملزااَملـااَنملحااقلملرمملزااـملؽااجنااؿملاىيهكااقاملحيزااِملادسااَج ملوكااؾملدااي مل
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ألونواااِملودارملافسااا َدةاملوجهاااغملافقضاااَةملوا كااا مملؾَدااا ارسملواملاافقل اااِملزاااـملادساااَــ

واخلةتاااَمملوظةلاااّملاجل ظاااَتملواجلم اااِاملوؾحااامملافقياااؾملوافساااتلاملوهااا زّملدارمل

ملاهاتمل(ا  اْملوـررملزـملاد ارست
(1)

مل

يف الت ر والزوافض فتوى ابً تينية  

وهلا املؾقا ملرحاؾململاظَشملصوخملاإلشالمملاوـمليوموِملزيحلِملؽأوملادغقلملفاتالدملادسالمغ

واف هملوفملوويخوفملزـملحيان
(2)

هب ملزـملهت تملادغقلاملوزَملـَنململهاملؾيارامًل119 ػملدزشؼملظَممل

ملاد ي اـتملودحيمل ملاألزِملظذملؿيَلاألبملا ريملجنملاونفملهقملزـملشويي ىملهل املافغأوملواقح مل

ـا ململارجىملوشمعملاوـمليوموِملافكررملافكررملظـملخوَىاِملاواـملاف لقمالملفل لوفاِملاف تاَ مل

وشمعملي َونلملاألرزـملوافنيَرىملوافشو ِملاإلزَزوِملوافنياراغملواإلشا ظولوغملزاعململرجى

افنيَرىمل ملا يوبملافيلوتوِاملثؿملزعملادغقلملزـملوغ ادمل ػملشقاحؾملافتحيملاديقشاطاملؾهاقمل

                                                                        

  التي اعتّ : عِٔٓاادهادر ( 1)

 غالب الىوي . أمني ادٗلت  الْهري  ّ  .تاريب الًِويني -ا   

 تٖلٔت د. سِٔامن احلِعي. .تارخيٓا وعَا  ها ،صا ٍة الْهرية – 2 

وَٕر  هرذه الوا ًرة عررن  .مْتخعرا: الترواريب ل منرق. ترٖلٔت  ّر  أديرب تَرري الر ين احلهرْي – 3 

 بتا  شذرا: الذهب وبتا  تاريب ابن خِ ون.

ه ذبت أن احرررتالل حِرررب ويرررراومرررن اتررر يت بالررر .ترررٖلٔت   ّرررود شرررابت .التررراريب اإلسرررالمي – 4 

 والتاريب الذي ذبته غالب الىوي  غر رؤح.هر[ 804و  800 ] ودمنق بان بني عامي 

م ضررررّٓا األتررررتاك إا دولررررتٓم 1938ت ي مررررن سررررورية، ويف عررررام ران بِرررر ة يف النررررامل النررررحررررت   ((2

 بالتواصٗ مت فتٕسا التي بإت تستًّت سورية.
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ملخرملصَه ملظذملها هملا قتاِملزاـمليَرخيناَملافيالملىقلاّملظنافملزاـملخااللملؾيَواافامل-رمحفملاهلل-

ملؾفيقاهملاألوػلملحسؿملؾوهَملحرةملاألزِملـلهَتمل

زَمليققلملاففقهَمملجئماِملافا اـمل ملهاً مملافيياَرملافا اـململؿا زقاملشانِمليساعململكص السمال:

وشتلملو جملاف رارياملوافنهُملدـململويس غملوشي ئِاملوؾ لقاملزَملاصيهيملزـملؿيؾملادسلمغا

ىاِملادساَج امل ملغاملو هَلموج وهملزـملادسلمغاملوهيكقاملحيزاَتملافا اـملزاـمل ذ لملادسا

وجخ واملزـملجزقالملادسلمغملاجلاؿملافغفارملوجخيجاقهؿململاوجؾس واملؾوفمل[ووّملادق س]شو مل

زـملجوضَنؿاملوادظقاملزاعملذفاؽملافيمساؽملوَفشاهَديغاملوادظاقاملحتاياؿملؿياَلملزقاَيلهؿاملداَمل

جصؾملاإلشالماملوفكقنؿملظفقاملظـملاشيئيَلملادسلمغاملؾهؾمل اقزملؿياَهلؿململيتَعازظمقاملزـمل

ملجقوف؟ملجؾيقىَملزيجقراـتملوملو ملـَنملؾمـملجيملافقجقهملجقازهملجوجاةملجومل ُمل

اقااقلملاوااـملظتاا اهلَديمل ململظقااقدهملاف راااِملظااـملزساايفِملؿيااَلملافييااَرملؿتااؾملؾيااقىملصااوخمل

ملاإلشالمل

زنأفاااِململوىأفاااّملؾيناااِملييـاااّملا لاااوؿملؾوهاااَملحاااراناملوجىأفاااّملافيجاااؾملافياااَحل)مل

َناملظاااافساااكياناملوييـاااّملافيجاااؾملافلتواااُملفكرااايةملافقشاااقاسملفاااو ملوَفناااَئؿملو ملافوق

وينااَـيتملؾوهااَملؿلااقبملاد ااَرفملواإلخااقاناملحيااكملوقاالملفليجااؾملونفساافملصااغؾملظااـملجنمل

ملاغوْملافلهفَنتتتمل

ثؿملجص رملصوخملاإلشالمملؾيقاهملافرَىوِملوقجقبملؿيَلملافييَرملـا ملؿَياؾملجواقملوكايملافيا اؼمل

ثؿملجضَلملوجؾَدملرمحفملاهللمل ملذـيملاألدفاِمل]وفونظايململتتزَى لملافأـَةحَوِملريضملاهللملظنهؿملوافي

ملزـملسمقعملؾيَوىملصوخملاإلشالم[تململ(909-903/مل31)ملزـملصَمملاففيقىمل ملادتل 

اقاقلملاواـملـرارململتواجيم ّملـلمِملاألزاِملظاذملؿياَلملافيياَرملو ا ملصا ورملها هملاففياقى
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ملل[(89/39ملل)]افت ااِملوافنهَاِ

وـَنملاققلملفلنَسلمل ذاملرجايمقينملزـملذفؽملاجلَىُملوظذملؾيفةـملاف ل مملوافنَسملف فؽامل)

ملؾيشتعملافنَسمل ملؿيَلملافييَرملوؿقاّملؿلقهبؿملوىوَنيؿملوهللملا م (ملتملارج ملزيحػملؾَؿيلقين

ثؿملجيتعملصوخملاإلشالمملافققلملوَف مؾاملؾهاقمل ملايا رملؾياقاهملو لا مل ملزنأفافاملو ىا ملخايجمل

وظن زَملولغملجرضملاد يـِملؿَلمل َجُملزاـململا[جخقهملوجصحَوفمل ػملزو انملافقيَلمل]صقحُوز فمل

ؾسقيفمل ػملزقَولِملاف ا واململلاَملؾالنملجوؿفنلملزقؿػملادقتتملؿَلمللداـملزيغمليا تَبملافشَزوغملذ

وهؿملزنح رونملـَفسوؾمليلقحملجشلحيهؿملزـملحتّملافغتَرملادن ق ملظلوهؿاملثؿملؿلّملففلملااَملشاو يمل

ملييا تملوزَملن ق ةملؾ وىؽمله املزقؿػملادقتاملوه املاف  واملؿ ملجؿتؾملحتّمله هملافغزةملاد

ثاؿململايهملوحايكملصافيوفملضاقاالمًلاؿَلملا َجُلملؾيؾاعملضيؾافمل ػملافسا ماملوجصا صملويا

جىفملدظاَملظلاوهؿاملوجنملدظاَمهملاشايتوُملزنافمل ململيل ملؾمل  ملو ملوجزَملجىَملؾ رململتاىت ْملوجؿ مملظذملافقيَل

مليلؽملافسَظِتمل

واىحاَزملافيياَرململوىرصاؿَللملثؿملحَلملافقيَلملووننَملوا فيحَماملوزَملظ تملرجايفاملحيكملؾي ملاهللمل

مل ػملجتؾملصغرملظيمقاملىفقشهؿملوفملزـملشوقفملادسلمغمليلؽملافسَظِملوـَنملآخيملافنهَرت

مًَلمللؿَلمل مًَلملو ذاملجىَملوَفشوخملوجخوفملايوحَنملوايظذملصاقيوه ملحتياضا ملظاذملافقياَلاملو قافا

وهاَهؿململايايملؾٌىفملؿ ملؾاي ملاهللملوىياايىملوَفنيافلنَسملزـملاففيارتملؾقلّملاَملشو يملفؽملافتش

ملو ملؽ مل نملصَمملاهللملي َػملاًخ ونملظـملآخيهؿتململارملديقرونملهب املافسف افييَ

ملتؾحم ملاهللملي َػاملوجثنكملظلوفملو ملهقملجهلفاملودظَمليلمل ملذفؽملادقضـملدظَمملوجا مللؿَل
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ملت(ويـيفمل ملذفؽملافقؿّ

(1)
ململ

و  ملا ىييَرملافسَحؼملاف يملحققفملجومملادسلمغملظذملافييَراملدظَملصوخملاإلشاالممل ػململ

زااـملظاايضملجؿااقالملاف لاا مململؿيااَلملافاا اـملـااَىقاملصااقـِمل ملخااَرصةملاألزااِاملو ملواا ملفنااَملجو ًمل

ملتوادًرخغمل ملووَنملجحقاهلؿملوجؾ َهلؿ

ملاققلملاوـملـررل

تااقاملافيااَ وِملووؿااػملافكاايجملاألرزااـملوافنيااَرىملزااـملشااكَنملدزشااؼملزااعملافيااسملؾنه)

وزساات ملاألشاا اِاملوزساات ملخااَيقناملودارملا اا اْملاألرشؾوااِاملواحااسقملجااَزعملافيقوااِامل

هملرشافِاملوؾ لقاملوَدأةملزرؾملزَملؾ لاقاملوَفياَ وِاملزـملاففيوَنملواففيوَتملزـملجرململقاملـررامًلوشت مل

ملوـ فؽملو اراَملوؽرهَ(تمل

ـاُملافشاوخملو ملزسيهؾملذيملا تِملر)وؿَلملاوـملـررمل ملجح اثملشنِملجروعملوشت  ئِلمل

يواىوغملوز افملىقواُملايقلملاف اـملوـمليوموِملوز فملمجَظِملزـملجصحَوفمل ػملجتَلملاجليدملوافكسا

زنهؿملوجفأزقهؿملوؼائعملاإلشالمملورجعململاألرشافملزاـملاف َو اـملوـملظ ىَنملؾَشييَوقاملخلقمًَل

مل(تزنيقرامًلمل امًلزًا مل
(2)

مل

مللمل[يَراخملوروت]وؿَلملصَف ملوـمل وكمل ملـيَوفململ

ؿَزانملشانِمليساعملويسا غململـادلؽملافنَرصملدم ملوـملؿالوونملزمل نملاهلَروغملزـملظسَـي)

مًَل يوانملازاـملجهاؾملـساملوشي ئِمليفيؿقامل ملافتالدملؾحيؾملهلؿملاألذااِملزاـملادفسا اـملخيقصا

                                                                        

  .ابن عع اهلادي ،الُوابب ال رية( 1)

 ، ابن بير ادجِ  التابت عرش. الع اية والْٓاية( 2)
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يوانملواَفغقامل ػملجناؿملزساكقاملو اجملاهلاَروغملاوجأاـاملوجـريهؿملجذااِملفلهاَروغملجهاؾملـسا

مل(وجزَملافيشلو ملوافقيؾملؾكَنملـررامًلملاووَظقهؿملفلفيىٓ

ملزقوعملآخيملزـملـيَوفملؿَلملصَف ملوـمل وكلململو 

هااملجهاأمل909 نملافكنواىوغملجطهيواملاخليوجملظـملافةَظِاملوجىفمل ملذيملا تِملشانِمل)

ثؿمليقجفملو ا همليقالملافا اـملوؿياؿاقشملوحتا ثملز هاؿمل ململا فوهؿملآؿقشملزاـملاف اـملظ ىَن

ملافيجقعمل ػملافةَظِملؾ ملججَوقامل ػملذفؽ(ت
(1)

ملململململ

ملـمليوموِمل ػملؿيَهلؿاملاققلملاوـملظت اهلَديلملوه هملا وروَتملافيلملدؾ ّملاو

)ثؿمل ملاألملافشوخملو  ملذفؽملظذملزاَدةمل ملا اَلملوافقاَلملواجلاَهاملوافيحقواؼمل ملاف لاؿامل

يوانملوهاؿملافا اـملوغاقاملاحيكملحيكملاهللملظأزَتملىفقسملو ةملاألزايملفقياَلملجهاؾملجتاَلملـسا

ؾقاَمململتوكاؾملشاقامملاـملهبؿملزـملاجلاومتؾملوظَروقاملادَرةملوخيجقاملظذملاإلزَماملوجخَؾقاملافس مل

 ـقراـاملوجناَملفشَممل ملا اْملظاذملؿياَلملاداوـيُمل ػملجضيافملاافشوخمل ملذفؽملجيؿملافقوَمامل

مل(تملؽأاةمل ملشتوؾملاهلل

ومـملز فملفغاأوهؿملوَجلتاؾاملصاحتفملويلملاألزايململهقملثؿملجتهأ)ملاهلَديلملوجوَفملاوـملظت 

زالملزعملويلملاألزايملىَئُملادملكِملاد ظمِاملجظأملاهللملىرصهاملواجلوقشملافشَزوِملادنيقرةاملوزَمل

 ملحيَرهؿملوؿيَهلؿاملحيكملؾي ملاهللملاجلتؾملوججذملجهلفاملوـَنملزـملجص ُملاجلتاَلملوجصاقهَمل

شَحِاملوـَىّملادلقكملاديق زِمل مليق مملظذملحيَرهاملزعملظلمهاَملوا ملظلوافملجهاؾملزاـملافتغالمل

ملوفو مل  ملفي قوِملادسلؽملوزشقِملافنأولملظلوهؿتملواخليوجملظذملاإلزَمملواف يوَنا

                                                                        

 ت. ر. دار الْٓار لِْنعيل مُي. ادٗلت  ّ  الٍتح الًتيب إا الٍتح الًيامينلعْان من ( 1)
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 وكان فتحه أحد ادؽرمات والؽرامات ادعدودة لؾشقخ لسببع طذ ما يؼوله الـاس:  

ململأحدمها: مًِلت ملفكقنملجهؾمله املاجلتؾملوغَةملراؾضِملش  ململَو ململؿيَهلؿتملي غ 

مل- ملحَلملاشايوالمملافةَؽواِملؿاَزان-ملألنملجتؾملافيَ وِملدَملاشيقفّملافياؾضِملظلوفملوالثاين:

مًَلجصَرملو جملـزائهؿملونهُملاجلتاؾملوشاتلمل زانهؿململجهلافملوؿايلهؿاملوحتيااؼملزساَـنهؿملاىيقَزا

ىقاصُاملؾكَنملزَملـَنملزـملجزيملجتؾملافياَ وِملوا فؽململلوِاملوش هؿملذفؽملادشرفكقنؿملشنةمل

ملافققلملويلؽملاإلصَرةت

مًَلروٌصَملؿَفقالملؾكقؾمملافياؾضِملومرؾملذفؽا)مل واقزناململةملـترملزـملـازامملجهاؾملافسانِملوزىا

ملت(جأامملظذملا ملويلملاألزيملوجوقشملاإلشالم

يواىوغمل ملزسايهؾملذيملا تاِملزاـملشانِملا ػملافكسملَنمليقجفملافشوخمليقلملاف اـملوـ)

جروعملوشت  ئِملوصحتفملاألزرملؿياؿقشاملويقجفملىَئُملافسلةنِملاألزرملمجَلملافا اـملاألؾايممل

ومـملييخيملزـملظسكيملدزشؼمل فوهؿملفغأوهؿملواشيئيَهلؿمل ملثَينملصهيملادحيمملزـملشنِملئ مل

ملوـَنملؿ مليقجفملؿتلفملاف سكياملضَئفِملو  ملضَئفِمل ملذيملا تِتململاوشت  ئِ

يملوصااؾملافنَئااُملواف سااكييملز اافمل ػملدزشااؼملو اا ملجنملاو ملاااقمملاخلمااو ملشااَوعملظشاا)

ملايهؿملاهللملظذملحأبملافضاللملزاـملافايواؾجملوافنياراِملوجصاحَبملاف قَئا ملاففَشا ةاىي

مل(هللملربملاف َدغتملوجوَدهؿملاهللملزـمليلؽملاألرضاملوا م 
(1)

ملململ

افيالملاانصملؾوهاَملظاذملوجاقبملؿياَلملجهاؾملجتاَلململفتوى الشقخ تؼي الـدينَملجَممل ملومم

ملاجليدملوـنوانل

                                                                        

  (.182 ) الُوابب ال رية    (1)
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كملزـملاففسَداملوجرشالقامل ػملجهاؾملاودَملؿ مملافييَرمل ػملافتالدملوؾ لقاملوَدسلمغملزَمل مل ي)مل

ؿزصاملؾملكقاملو جملافسَحؾاملومحلقاملرااِملافيلوُاملومحلقامل ػملؿزصملزـملخوؾملادسلمغمل

مًَلاوجؿاَمملشاقؿهؿملوَفساَحؾملظشاملاظا دهمل  ملاهللمللاوجهاهاؿملزاَمل مل ياوشالحهؿمل ملياـملاقزا

ملافييَر(تململومتلماتو قنملؾوفملادسلمغملواخلوؾملوافسالحملظذملجهؾملؿزصاملوؾيحقامل

ياِاملطهايملؾاوهؿملاخلاأيملاودَملخيجّملاف سَـيملاإلشالزوِملزاـملافا اَرملاديا)وجوَفلمل

يةملاف ظمكملظن ملؿ ومملافسلةَنملااإلشالمملافنييملاهللملاوافنكَلملزَملظيؾفملافنَسملزنهؿاملودَملىي

مل(ـَنملوونهؿملصتوفملوَف أامت

ـاَنملزاـملجشاتَبملخايوجململوـؾمله املوجظظاؿملزنافملظنا ملها هملافةَئفاِاوؿَلملرمحفملاهلللمل)

جنكوأملخَنمل ػملوالدملاإلشالماملو ملاشيوالمملهق ـقملظذملوغ اداملو ملؿ وزفمل ػملحلُاملو مل

فإلشالمملوجهلفتملوفق ملـَنملجرانؿملزـملجهؾملنُملافيَ وِاملوؽرملذفؽملزـملجىقاعملاف  اوةمل

افتقَعملوؽرهَملزانهؿامل ملجزايمل ملاضاتطملرشهاملـاؾملفولاِمليناألملزانهؿملضَئفاِاملواف لاقنملزاـمل

اففسَدملزَمل مل يوفمل  ملربملاف تَدلملـَىقامل ملؿةعملافةيؿَتملو خَؾاِملشاكَنملافتوقياَتملظاذمل

 زَملجنملاسلتقهاملوؿلوؾملاملواق قنملوَفيجؾملافيَف ملزـملادسلمغاملؾٌزَملجنملاقيلقهملوةجؿت ملشر

ملزنهؿملزـملافلّملوَ ولِت

وؿ ملايفؼملاف لا مملظاذملؿةاعملافشاتيملو يااُملاف اَزيملظنا مل ملاخليَململ)ملرمحفملاهللوؿَلململ

يواملـلهؿملزاـملاألزاَــملاا َجِمل فوفاملؾلو ملذفؽملويوػملزـملؿيؾملافنفقساملوجنملافققممل مل ض

و  ملـاَىقاململاة اّملاألصاتَروزاَملجاساقاملزاـملادقاَممل ملاجلتاؾمل  ملحاغملؿملاافيلملاخيفقاملؾوهَ

مل(خييفقنملحوْمل ملامكـملاف لؿملهبؿت
(1  )

مل

                                                                        

 =ت، فالنرٔب ريره ائ وهرو يتور   عرام فًِره أهر رمن هرذه الٍتروى بنرُ   تهر َِٕت جإعاً  (1)
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 مً احلزوب الصليبية الزوافضموقف 

ابـن تقؿقـة وـ فؽملـَنملزقؿػملافتَضنوغملجاَمملا يوبملافيلوتوِاملاققلملصوخملاإلشاالممل

مللملدم فتواه طن الـصرية

ؾَشاايقػملافنيااَرىملظااذململاونملهللملورشااقففملـراايواملوَفساقاحؾملوؽرهااَؾهاً مملادحااَدةمل)

ياػملوؽرهاملؾٌنملجحقاهلؿملـَىّملزـملجظظاؿملاافسَحؾاملثؿملوستتهؿملاشيقفقاملظذملافق سملافش

األشتَبمل ملذفاؽاملثاؿملداَملجؿاَمملاهللملزلاقكملادسالمغملادتَها اـمل ملشاتوؾملاهللملـناقرملافا اـمل

افشهو املوصالحملاف اـملاألاقيملوجيتَظهؿاملوؾيحقاملافسقاحؾملزاـملافنياَرىملمماـملـاَنملهباَمل

ياملؾٌنؿملـَىقاملزسيقفغملظلوهَملىحقملزَئيلملشنِاملوايفققاملهؿملاجرضملزيملهؿاملوؾيحقاملجاضمًَلزن

يتملدظاقةملاوافنيَرىاملؾتَه هؿملادسلمقنملحيكملؾيحقاملافتالداملوزـملذفاؽملافياَراخملاىيشا

(تإلشالمملوَف اَرملادرصاِملوافشَزوِا
(1)

ملململ

ـراارةململو ملـيااَبملافكَزااؾمل وااـملاألثااراملوـيااَبملافيوواايغمل وااـملجيملصااَزِملصااقاه 

ملش ظولوِملواف تو اِملزعملافنيَرىملاففيىٓتملظذملي َونملافياؾضِملوافنيراِملواإل

و ملجااَزهؿملـرايتملافياؾضاِملواشايحكؿمل)اققلملاواـملجيملصاَزِملظاـملاف وفاِملاف تو ااِلمل

جزيهؿاملووو ّملادكقسملظذملافنَساملواؿي ىملهبؿملؽرهؿاملوجؾس تملظقَئ ملضقائػملزاـمل

                                                                                                                                                                        

أشررار إا النررًٔة ومنررتَااا يف سررا ت لعْرران  ،توان مررن التافوررة ]النررًٔة اإلمامٔررة[ والْهررريةربسرر=

ٓا إا ادِري ِمي  جزين وما حوالٔٓا وجع  عامر  وٕواحٔره. ولْٔيرت مرن شراء إا رسرالته التري أرسر

عذ  يت ادوتورادجِ  السادس عن ،الْارص  ّ  بن  الوون يف فتاوى شٔب اإلسالم ابن تّٔٔة

 ن. ين واليامن والًرشيالسابت والًرش  نياتز

  مه ر سابق. ،فتاوى شٔب اإلسالم ابن تّٔٔة ريه ائ (1)
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يراِاملواف رزاِاملوا شوشاوِملىاقعملزانهؿملفضا ػملجهؾملاجلتَلملافسَـنغملورغقرملافشَمملـَفن

ظققهلؿملوجهلهؿملزَمل ملايمكنقاملزـملؽرهؿتملوجخ تملاففيىٓملجـريملافتالدملوَفشاَمملواجلأاايةامل

ملاهللملظذملادسلمغملوظهقرملافتوّملاأليَوكلملويق  مل ـة زفملزرؾملصالحملافا اـاملؾَشاسدوامل ػملجنملز

مل(افتالداملوجزافقامله هملاف وفِملظـملرؿَبملاف تَدت
(1 )

مل

[مل ملاكاـملـاييمل915-988]ملوظن زَملياقػملا كاؿملىاقرملافا اـملادلقاُملوَدلاؽملاف اَدل

مًَلملؾمـملصافَيفملجىافملـاَنملزيقاوا مًَلملتحَـؿملاويلوّملوفملجزينَمل ملافق اؿملوا  اْ املوؿاقرامًلملزهوتا

مًَلهلاؿملؿاق ًململفل ل مملانهجملفلقَئؿملواًىساهؿامل ملاايد ململزمًَلزكي مل وَففقافملظاذملزا هُملجيململاملظَرؾا

شمعملا  اْملوحلُملودزشؼملزـملمجَظاِاملوشامعملزنافململتحنوفِملرمحفملاهللاملو ملي يُملظن ه

يملاففقهاَمملظنا هاملاوـَنمل ل مل ملـؾملجشتقعملجرو ِملجاَممل ضاملتتوونكملز ارسملـررةملامجَظِ

ملؾملظلوفتشك ملوايزيملوٌزافِملا تَبملحيكملايؾمل فوفملزـملاشَماملواسيلملاففقهَمملظ ملارمل
(2)

ملململ

وممَملاايوىململتىحـملجزَمملظَ ملوسَه ملاتَرشملافقيَلملونفسفملوايمنكملجنملامقتملصهو امًلملن ذمل

                                                                        

 إيت بتا  التوضتني يف أخعار ال ولتني الْورية والهالحٔة. اتزء األول، الَسم الياين،   ( 1)

مٗسرر  هررذه ال ولررة هررو مررن ٕسرر   أن ععٔرر اً  ، وممررا ررر ر ذبررته أن ابررن أيب شررامة ينررر إا(510 )

مرن أهر  سرِّٔة مرن برالد النرام، وبران  الَ اح ادِو  ادجرو،، و ٔر  بران والر  ععٔر  هرذا  وديراً 

وزعم إٔه عِروي فراصّي،  ،، فِام دخ  ادٌت  تسّى بًعٔ  ائوععٔ  هذا بان اسّه سًٔ اً  ،ح اداً 

تف روهرٗالء ير عون النر ...يرةِوالًلٔ  بهؤح، مل يذبته أح  من مهرٍْي األٕسرا   وادعى ٕسعاً 

وٕسررررعتٓم إا أررررو، أو  ررررودي، حتررررى اشررررتٓت هلررررم ذلرررري بررررني الًرررروام، فهرررراروا يَولررررون ال ولررررة 

  الٍاصّٔة وال ولة الًِوية.

تررراريب ابرررن خِررر ون، وبترررا  التوضرررتني، والُامررر  البرررن األثرررر، وبترررا  األعرررالم خلرررر الررر ين  (2)

 بيل. زرال
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ًَاملوراج فمل ملذفؽ  ينمل)مل زاَمملوخةواُملزسات هاملؾكاَنملردهلملظنفملجىفملـَنمل ملايىمل  ملظَوس

مل(تويسؿملو ملداَرملادسلمغملؿ مملـَؾيجشيحلملزـملاهللملجنملج

ىظيمله املا َـؿملاف َ ملادتَه ملونقرملاهللاملؾيجىملجنملاخلةيملاييتملاألزِملزـملجهِملافتاَضنوغململ

اف اـملصكلقامل زَراتملوجوقوَ
ً
ملتِاملومحاصاملوضاياول املوصاقرموةمل ملـؾملزـلملحلُملوشالمل

و مليكـمله هملاإلزَراتمليشمؾمله هملاد نملـ ملهالملاآلناملوفكنهاَمليشامؾملادا نملوزساَحَتمل

مًَلملظـملذفؽملواش ِملحقهلَتملوؾضالمًل ملفلفيىٓملو ملجهؾملافسنِملحكَممله هملافتالدتململؾق ملـَىّملظقى

و ملخيفكملظذملىقرملافا اـملظقَئا هؿملوىقاااَهؿملوي اَونؿملادةلاؼملزاعملـاؾملظا ومل ياؾمل

يملواا ملاففاايىٓملزااَمل ملااايؿملاو ملافنهَاااِمل ملامكااـملحتقوااؼملجيملىيااملتتجرواانَملواساايتو ملووضااينَ

اداملوفكاـملو ا ملجها ملجهوا املافقضَمملظذمله هملاجلوقبملواألوـَرملافةَئفوِاملوـَنملفافملزاَملجر

ملوزقَوزِملظسرةتمل

جزَملاخلةقةملافرَىوِمل ملزسرةملافشهو املؾيقحو ملزرصملزعملافشَماملو ملايسانكملفافملذفاؽمل  مل

وجَميفملاففيصاِملادنَشاتِملؾلقا ملدبملاخلاالفململتتو  ملافقضَمملظذملاف وفِملاف تو اِملادتقشوِ

زقوعملؿ ممل ملزرصاململوغملجرـَنمله هملاف وفِاملوـؾملضيفملـَنملاسي غملونقرملاف اـملؾيَرملفف

ًَاملوجظاَدملديا يملازَزالملاأدادملحيكملؿٍملصالحملاف اـملاألاقيملظذمله هملاف وفِملؿضاَمملزززا

ملوجههَملاإلشالزلملافسنلملادؼقت

يملاوو اا ملافقضااَمملظااذملاف اا وملافاا اخعملحتقااؼملفاافملوفيااالحملافاا اـملزااـملو اا هملافنياا

ذملـااؾمليملظاااظااذملاففاايىٓملوحتيااايملووااّملادقاا ساملوهكاا املاكااقنملافي ةااوطملفيحقوااؼملافنياا

ملظ وملدخوؾت

و ىنااالملافواااقمملجظتاااُملجصااا ملاف تاااُملزاااـملافااا اـملؾينااايهؿملافشااا َراتملافتَضنواااِمل
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ادأافااِملؾَىحااَزوامل ػملصااػملجحفااَدلملاف لقماالاملوافةااق املوافياافقياملواخلموناالامل

ملتوؽرهؿملوؽرهؿ

ج ملااايواملحتَففااَتملهااً مملزااعملاألزياكااَنملوافيااهَانِملوافشااوةَنملافاايجوؿمل ملـااؾملزااـململ

ج ملايواملزَملؾ لقهملوَففلسةونوغملوَف ياق؟ملج ملايواملزَملؾ لقهملوَد و تململ!جؾغَىسيَنملواف ياق؟

ي اَػملوققفاافلملج ملخيشاقنملجنملاكقىاقاملمماـملوصافهؿملاهللململ!اففلساةونوِملوجهاؾملافسانِملولتناَن؟

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ژ

ملتمل[األعتاف] ژڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

 يؼوله همالء الغافؾون من أبـاء جؾدتـا:ومن أغرب ما 

ملايوعملصااهوقينملحاا ودهملزااـملافنوااؾمل ػملاففااياتازشاامللنَاى يوظَنمل ملولاااهنااَكملزشاامل

مل!!يوعمل اياينملهي فمل ػمليقحو ملاألزِملاإلشالزوِملوحتيايملؾلسةغاوزش

يوعملاإلاااايايناملوفساااَنملحاااَهلؿملاقاااقللملزاااـمل ملانضاااؿملاوهاااؿملاىضااامقامل ػملادشااامل

پ  ڀ         ژ    يوعملافيااااهوقينااااااجزَزاااافمل  ملادشيوعملاإلااااايايناملؾلااااو ملافلمشاااا

ملت[الُٓت] ژڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

وااؾمل نملافاا يملاجيااْملصاايؾِملافياؾضااِملهااقملافاا يملحاايرملافقاا سملوزااَملحقهلااَاملؾاايحؿمل

يملواؿياا ىملومااـملشااتقفملزااـملشاالػملهاا هملااهللملىااقرملافاا اـملافاا يملجخاا ملويشااتَبملافنياا

اد فااؽملاإلشااالزوِملحيااكملصااملّملمجوااعملازياا تملشاالةيفمل مل)األزااِملاخلاارةملوهلاا املؾقاا مل

زاااـملشاااقراِملافغيوواااِاملوادقصاااؾاملودااااَرملوكااايملواجلأاااايةململيؿوِملوؿسااا مًلاافشاااملِشاااقرا
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مًَلاوزي ت(زـملافومـاملوخةُملففملوَ يزغملياملوو جملوالدملادغيبملوجَىت

(1)
ملململململ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 بتا  األعالم لِزربيل. مه ر سابق.  (1)

توع النرررًٔي اإليرررتاين الرررذي  ررر ف إا رأمرررا أباصٔررر  الرررذين يتوررر ثون ويتًهرررعون درررا يسرررّوٕه ادنررر

حتتيت فِسىني، فَ  بْٔت هبتإه يف مجٔت بتعي التي حت ثت فٔٓا عرن إيرتان الٍارسرٔة وعرن النرًٔة 

  .الًت  الذين يُّتون بْا الٔوم وغ اً 
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 املبحث الثالث 
نتاملتاولة يف خرمة الصفوي                  

 ابتدطه الصػويون دم ادذهب الشقعي: كوجز فقام يظ أهم ما

 شُملاخللفَمملوشولِمل زيحَنملاإلاياىوغاملؾمـملاسمعملافسُملزنهؿململ ش ظوؾا  ملافشَهمل

وها هملاف تاَرةملي نالملوَفلغاِملاألذرووتَىواِاملجنململا[]وومملوَدململ ُملظلوفملجنملهييػملؿَئالمًل

هبا هململافسَزعملاقاؾؼملظذملافسُملواةلُملادأا ملزنفتملجزاَمل ذاملازيناعملافساَزعملظاـملافنةاؼ

ملاف تَرةملؿة ّملرؿتيفتملوؿ ملؿوؾملجنملظ دملؿيالهملزادملظـملجفػملجفػملىف ت

 وه املا حيفاَلملـاَنملؿا ململاا حيفَلملو ـيىملزقيؾملا سغملظذملافنحقملاف يملايتعملاآلن

و جملوفملافتقهيوقنمل ملوغ ادمل ملافقينملافياوعملاهلتيياملوفكنافملجااؾملويضاَململصايىفملزاـمل

رهاملوجواَفمل فوافملساَف ملافي أااِملوحواْملؾةاق ململجخرامًلمل ش ظوؾثؿملجَمملافشَهململاو  هؿ

ملج لفملؿقيملاألثيمل ملافقلقبت

 ملقاملظملِملفلتالدملوـيتقاملظلوهَلمل مل ففمل  ملاهللملدم ملرشقلملاهللاملظعملويلملاهللتصك مل

(ملوخالصِملذفاؽلمل ـيىملزقيؾملا سغمل)ظذملافنحقملاف يملايتعملاآلنؿلنَملظـملاحيفَهلؿملو

وآفاِملحاَدةملوشاكغملـتارمليسامكملافةازاململجيملرضبملافيهوسملحيكملافي زوِملا طهَرملافيةتر

ململ وراورضبملافظهقرملوَفأىَجوؾملوهقملاجلنأايملحيكملا محياراملوافلةاؿملظاذملافقجاقهملوافيا

مل ملاألشقدملزن ملو ااِملصهيملديمتاوفت

املوهاقملااقممل[ظَصقرام]ويت جمله هملافف َفوَتملزن ملاألولملزـملديممل ػملافوقمملاف َرشملزنفملاقممل

ملادحيمتملاملوامنعملافأواجملصهيزقيؾملا سغمل

وه املاألزيملـَنملؿ ملاشايح ثملوشاكؾملخفواػمل ملاففاسةملافتقهيواِاملوفكاـملافشاَهمل شا ظوؾمل
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ملرهملهب املافشكؾملزعملاألص َرملافتكَئوِملافيلمليًثيمل ملافنفقسملـ ظَاِملفليشوعتضق مل

 مًَل [املوه هملافت ظِملوو يهَملؾيؿاِملويلملاهللملووعملافشهَدةملافرَفرِمل ملاألذانمل]جصه ملجنملظلو

وـ املحَرهباَملجصاهيملظل ئهاؿململتافقململفَ ملصو لملهقملاوـملوَوقاصو وِملزـملؿتؾملذـيهَملظ

وفكـملافشَهمل ش ظوؾملجزيملهبا هململ[يهملاففقوفازـمل مل ض]وهقملافشوخملافي وقمل ملـيَوفمل

ملم[ت8190افت ظِملافيلمل ملي خؾملاف ياقملحيكمل]

 ملج ااؾملافشااَهملظتااَسملافياافقيملرضااا ملاإلزااَمملظااعملافيوااَمل ملز انااِملضااقسملزيـااأامًل

مًَل حتقاااؾملا تااَجملاإلاااياىوغملوؽاارهؿملزااـملصااو ِملاف ااَ ملزااـململاملوـااَنملهياا فمل ػدانواا

حواااْملحااآملزاااـملجصااافهَنمل ػململزكاااِملادكيزاااِمل ػملزشاااه املورضبملونفسااافملزااارالمًل

مًَل املوزنااا ملواشااايغيؿّملرحليااافملصاااهيامًلملزواااؾمل100ظاااذملؿ زوااافاملؾقةاااعململزشاااه ملزشاااو

ذفااؽملاف هاا ملجصااتحّملزشااه ملزق شااِملظناا ملافشااو ِاملوجؾيااكملظل ههااؿملومضااَظفِمل

مًَلاألجيملدـملاأورملاف يتَتمل ملتادق شِملزشو

 اا تقدملظااذملافسوااِملا سااونوِاملوهاالملؿة ااِملزااـملافةااغملاساات ملظلوهااَملافشااو ِملواا لملافسة

 تملاف انوااااِملوجصااااتحّملافواااقمملزااااـملادسااال ململ[افسوااااِملا ساااونوِ]األرضمليسااامكمل

ملظن هؿت

 رضورةملاف ؾـمل ملافنتػاملؾق ملـَنملياًيكملوَجلراْملزي فناِملزاـمل اايانملفت ا ملافةيااؼامل

نملونقاؾملواقافنتاػاملواصايغؾملفا فؽملجتاَرمل اياىوص قوِملافينقاؾملزاـملججاؾملافا ؾـمل مل

هتمله هملافت ظِململاو ػملاقزنَمله املتتاجلرْملو  ملجتفوفهَملـلمليقصؾمل ػملزقزةملافنتػ

ملحيكملجصتحّملزـملو هوَتملصو ِملاف ياقملاف ؾـملوَفنتػت

 رووايتململىةاقينملوافسارجملهمل]افسرايفقيملوَإلىتلوأاملؾكَنملزسيشَراشي َنملظتَسملاف

 وهل املؾق ملمتكـملزـملحتقوؼملاىييَراتملظذملاف وفِملاف ر ىوِتملا[صريل
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ملاققلملاإلاياينملشلوؿملواـوؿل

و ثاايملطهااقرملافزيغااَفوغمل ملادنةقااِملواا جتمل ااايانملظالؿااَتملجتَراااِملزااعملاىكلااساملوؾيىسااَمل)

وهقفن ااملوزه تمله هملاف الؿَتمل ػملاييَلملظذملزسايقىملدولقزاَ ملوثقاَ ملودانالملظنا مل

ملم[ت8919َرسملظَممل]َسملاألولملظيشملؾاظيالمملظت

وشاااتلّمليغواااراتملجشَشاااوِمل ملافاااتالدملو ملظالؿَنياااَملزاااعملافغااايباملوـاااَنملزاااـململ

مل ياـملاوالضااافملوَدتشاااملىياااَئٓملافيحاااقلملافساااوَ ملافااا يملجح ثااافملصاااَهملظتاااَسملجنملؽاااص 

ؾتناااكململاظاااـملافيتاااَرملواف ولقزَشاااوغملوافيااانَعملواجلناااقدملادييأؿاااِملوافقسااا املؾضاااالمًل

ت(افغيووقنملافكنَئ مل مل ايان
(1)

ملململ

مل[ملرشَفِمل ػملافشَهمل ش ظوؾملافيفقيملجَمملؾوهَلملقَئ ملافزيغَيلمل]افتقـياؾوجرشؾملاف

رملفااؽملاحسازااؽملفلمسااوحوغمل ملوااالدكاملوجظاايضملظلوااؽملاألشااةقلملواجلناا مل ينملجؿاا ةمل)

ملواألشحلِمل شي  ازهَملو ملؿالعملافسكمل ملاهلن املو ذاملجردتملجنملي مل ظذملوالدملاف ايبملجوململنقج 

نيَجؿملزكِملؾسيت ينملوتَىتؽمل ملافتحيملاألمحياملجزَمملج ةملجوملظ نملجومل ملافتحياـملجوملافقةوػمل

حؾملاففااَر ملوشاايىف ملفاافملـااؾملزااَمليةاملوشااوت ينملافشااَهملوتَىتاافملظااذملازياا ادملافسااَاجوملافتياا

(ايا 
(2)

ملتؾق ملجؿيمل ش ظوؾملافيفقيملافزيغَفوغملظذملاشيوالئهؿململظذملزضوؼملهيزأملوؾ المًلتمل

 (وهاقملزاـمل-[ملو  ملخوَىاِملدما ملـمقىاِملم8901ظَممل]ملدخؾملافشَهمل ش ظوؾملوغ ادملؾَحتمًَل

وألنملجهؾملوغ ادمل ملاقَوزقاملافشَهملو  مل ختَرملدم ملـمقىِملهلاؿملو  فافتتململ-وجهَمملافشو ِ

                                                                        

وإيرررررررررتان يف احلورررررررررارة، سرررررررررِٔم (.  502 ) برررررررررتوبِامن،    ،النرررررررررًو  اإلسرررررررررالمٔةتررررررررراريب ( 1)

   (.100) وابٔم   

 ، د. زبتيا إبتاهٔم بٔومي. (63 )  تاءة ج ي ة يف تاريب الًيامٕٔني،   ( 2)
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فكـملاف يملح ثملخالفملذفؽاملؾق ملجزيملافشَهمل ش ظوؾملؿَئ هملحسغمل ففملويه اؿملز انِمل

ؾناتمململاافقَئ ملجزيملشو هاملثؿمليقجفمل ػملزقاَويملجهاؾملافسانِؾنف ململوغ اداملوؿيؾملجهؾملافسنِت

ملِؿتقرهؿملوجحيقملظظاَزهؿاملوها مملؿازملجيملحنوفاِملوظتا افقَدراملوىكاؾملوقازملجيملحنوفا

مل ملوغ ادتململوىتمملؿزهملوؿيؾملـؾملزـملانيسُملف راِملخَف ملوـملافقفو مل

ـيَوافململ[مل هل هملا َدثِملحيكملؿَلملاوـملص ؿؿمل]افشاو لخملافشو ِمل ملذفؽملافأزَنملوؿ ملجر مل

ويملاف ناَدملزاَمل ملاسامعملويهلهاَملافنقاصاُملذؾي ملوغ ادملوؾ اؾململل[حتفِملاألزهَرملوز لملاألنَر]

ِملـرارملزاـملشان ململي ملاومرلفملؿطمل ملشَئيملاف هقرملويص ملجىقاعملاف  ابملحيكملىتمملؿتقرملزقيَهؿتملوؿ ملؾ مل

هاً مململتملؾاي ملافشَهمل ش ظوؾملؿزملظت افقَدرملتتملوغ اداملوممـملهيبملاألهةملافكوالىوِملو  ملجنملخيب

ملجهلهَتملو ػملافشَمملوزرصاملوحكقاملفل َ ملاإلشالزلملزَملؾ ؾملافيفقاقنملافشو ِملوتغ ادمل

وصلّملجختَرملاد وحِملاف ظومِملألهؾملافسنِمل ػملوالدملاف وفِملاف ر ىوِمل ملييـوَامل وَؾِمل ػمل

ف املاجيمعملافسلةَنملاف ر ينملشلوؿملاألولململتتزَملح ثملهلؿمل مل ايانملوؿيؾملاآل فملادًففِملزنهؿ

ويجَلملاف وفِملوؿضَنيَملوظل ئهَملورجاَلملافسوَشاوِملوؿايرواملجنململ[م8989/هامل530ملظَممل] 

ملظذملاف َ ملاإلشالزلملوَف مقمملوظذملاف وفِملاف ر ىوِملوَخليقصتملاف وفِملافيفقاِملمترؾملخةيامًل

وهلااا املؿااايرملافسااالةَنمل ظاااالنملاجلهاااَدملادقااا سملوااا ملهااا هملاف وفاااِملوشاااَرملشااالوؿململ

جَفاا ايانملصاا لمليزاااأملشااحؼملاجلااومملافياافقيملاألولملوتوشاافاملو ملزقؿ ااِملصااحياممل

مًَلملي ملاظااذملجرواافاملوؾ اا افاافاملوجهتملزوجياافاملوؿيااؾملاخلااَئـملـااؾملجزقملافشااَهمل شاا ظوؾمليَرـاا

وهكاا املحتاايرتملاف ااياقملزااـملافياافقاغملو اا ملاحااياللملدامملشااّملشاانقاتململتدماا ملـمقىااِ

ملت([ها530مل-مل589]
(1)

ملململ

                                                                        

 ( عودة الهٍويني بوث  ٔم بتعه  عع  الًزيز بن رالح ادوّود. 1)
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مل*ململململململململململململململ*ملململململململململململململ*

ه هملادنكياتملافيلملاوي ظهَملافيفقاقنمل ملداـملافشو ِملاإلزَزوِاملفاو ملهلاَملجدىاكملؿوماِملزاَمل مل

مل ملسمل ملحقزانيؿملاف لموِتملر مل  مللقهَمل ملوحقثملرشظوِمليرملاقيهَملظل مملاد هُملواًص 

اقنمل مل ا ملافيافقملاوظن زَملييددملو جململظل مملاف ياقملو ايانملورؾاجملافات جملاآلخاي

[املوـاَنملهلاؿملصاهيةمل ملظاَ ملافشاو ِملؾَشاي َىقاملهباؿامل]اديَوفِجزَزهؿمل  ملظل مملجتؾملظَزؾمل

ملورؾ قاملزكَىيهؿاملوذفلقاملهلؿملـؾملص ُت

 : [لبـان دم التاريخ]قب دم كتابه حبيؼول فقؾقب 

يملزوالديملظن زَملج ؾملافشَهمل ش ظوؾاملزًش ملامملافقينملافسَدسملظشي ملانيظن ملزرمل)

افشو لاملوج ملجىافملزاـملاف سارملاف وفِملافيفقاِمل مل ايانملداـملاف وفِملافيشململاد هُمل

مقنملافنَسملحقوقاِملاد يقا املوايشا قنملزتَدئافمل ملىفقشاهؿاملجنملاقؾيملفلنَسملجئمِملا ل مل

اففياغملوَشيحضَرملظل مملافشو ِملزـململمجنملافكيُملؽرملزيقؾيةاملؾ م مل ػملزؾملووج ملجاضمًَل

قامل ػمل اايانملوؿ ملؽَدرملزـملفتنَنملمجهاقرملزاـملجوفئاؽملاف لا مملوذهتاملاجتؾملظَزؾ-فتنَنمل

مل(تملو ظقةملجوملوغرملدظقة

وـااَنملزااـملجهااؿملوجصااهيملزااـمليااقػملوزرملهاا املا ىحاايافملاخلةاارمل ملاداا هُملافشااو لمل

اإلزَزلملافشاوخملىاقرملافا اـملجواقملا ساـملظاعملواـملا ساغملواـملظتا اف َيلملاف اَزعملافكيـالمل

 شا ظوؾملافيافقياملوـاَنملفافململافشَهملاد يوفملوَدحقؼملافرَينملاف يملرحؾمل ػمل ايانمل ملظه 

 ملظه ملوف هملافسلةَنملافشاَهملضه شاُملاألولملافا يململاف ظومِاملـ ملـَنملز أزامًلملظن هملادنأفِ

مًَلا ملاألزقرملافشملنفملحَـ مًلظو مل مًَلمليظوِملجلموعملافتالداملوـيُملففملو فؽملؾيزَى املحيكملجىفملذـايملظتوت

ملففملؾوفملجنملز أولملافشوخمل ملاسي  ماملوزنيقوفمل ملا ألتمل
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جنملادحقؼملافكيـلملـَنملزـملظلا مملدوفاِملافشاَهملضه شاُململ[فًفًةملافتحياـ]و ملـيَبمل

 ػملمجوعملاد فؽملوَزيراَلملزاَملاايزيملوافاململافيفقياملوؿ ملج ؾملجزقرملادملكِملوو هاملوـيُملرؿو مًل

مًَل و شايقرملاف ماؾمل ململوجنملجصؾملادلؽمل ى ملهقملففاملؾكَنملافشوخملاكياُمل ػملمجواعملافتلا انملـيتا

ملاخلياجاملوزَملانتغلملي ورهمل ملجزقرملافيظوِتمل

واـملا نملافشاوخملظاعمل)لمل[رشحملؽقايلملافميل]وممَملؿَففملى مِملاهللملاجلأائييمل ملص رملـيَوفمل

يملافسالةَنملاف اَدل!!ملزكنافملزاـملاواـامل ملظيأظت اف َيلملادحقؼملافرَينملدَملؿ مملجصفهَنملوؿ

ادلؽملوافسلةَناملوؿَلملففلملجىّملجحؼملوَدلاؽملألىاؽملافنَئاُملظاـملاإلزاَماملو ىا ملجـاقنملزاـمل

جملاد هُاملو ملي ملاملجىفملـَنملا ظكملومرمل[ح ائؼملادقيوغ]وظـململ(توىقاهوؽظ فؽملجؿقمملويوازيكمل

مل اإلشالممل ملززـملافشَهملضه شاُملافكتاراملوواَفغمل مليايوآملزا هُملاإلزَزواِاململوـَنملصوخ 

ملوحوْملفقتفملو ضهؿملوم سعملز هُملافشو ِ!!!
(1)

ململململ

مًَل مليًااا ملزااَملواايرملىااقرملافاا اـملافكيـاالملـااؾملجؾ ااَلملافياافقاغملافسااوئِاملوجفااػملهلااؿملـيتاا

مًَل مًَلملاشيح ثقهاملؾيفػملـيَو اًاا ململ ملافسوِملا سونوِاملوجاقازملافساتقدملفإلىساَناملوجفاػملـيَوا

ىفحااَتملافالهااقتمل ملف ااـملاجلتااّمل]افسااُملوافشاايؿملفليااحَوِملريضملاهللملظاانهؿملو نااقانلمل

 ملاجيملجيملوكيملوظميملريضملاهللملظنه املوـَنملافضؾملف ـملافيحَوِملظذملافيستوملا[وافةَؽقت

ألىفملاويا عململ[خمسعملافشو ِ]خيقزفملافشو ِملويىفململش هف اململافقتلِاملرشَفِمل مليغورملوج ف ػملهللا

ملوويرملجؾ َلملافيفقاغملـلهَت

                                                                        

. مٗلٍرره  عرريل [التنررٔت بررني جعرر  عامرر  وإيررتان] ( مررن أهررم ادهررادر الترري اعتّرر : عِٔٓررا بتررا 1)

 ، وممرا رر ر ذبرته أن ادٗلرت شرًٔي وبرذلي ادهرادر التري ي  الْرا:  مٗسسرة ريرال الرت ،متوة

 اعتّ  عِٔٓا. 
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[ملفملجىافملج اؾملصاَحُملاف وفاِملافيافقاِمل]ىَئاُملاإلزاَمملافغَئاُوجخةيملزـملذفاؽملـلامل

زعملجنملظقو ةملافشو ِمليققلملوَفيقواِململتت[و اِملاففقوف]وَفقـَفِاملؾكَنملذفؽملجولملمتهو ملفنظياِمل

وظ مملاجلهَدمل ػملطهقرملاده ياملوا َفِملاجل ا ةمل مل ايانمل َفػملاد يق ملؾالملو ملزاـملىظيااِمل

ضه شاُململىورجملاظـملاإلزَمملاده ياملوفكنهاَملفلشاَهمل[ىوَوِملظَزِملفلفقهَم]ج ا ةملؾَخسعمل

َصوِملافا اـملحتكماقاملوافملجنمل لُملافكيـلملفيكقنملافسلةِملفلفقهَمملافيَو غملففاملوات  ملافقأفت

فةه شُملوَ كؿاململاملف فؽملشلؿملضه شُملا كؿملفلكيـلاملوافكيـلملججَزملصكلومًَلصغرامًل

ملهامل(ت590شنِململّملافكيـلملؾ تملزسمقزمًَلوفكـملافقأفتَصوِملشم مل
(1)

ملململ

وؽرملافكيـلملـَنملهنَكملظل مملآخيونملزـملجتؾملظَزؾملخ زقاملاف وفِملافيفقاِاملوجؾيقامل

ملوؼظوِملزَملاوي ظقهملوى ـيملؾو ملاعملجويزملجش ئهؿلمل

 [ملجؿَممل ملجصفهَنمل ملظها ملافشاَهملها519-مل581حسغملظت افيم ملاف َزعملاجلت لمل]مل

يملاضه شاُاملوؿوااؾمل نملافشاَهملؾااقضمل فواافملزنياُملزشااو ِملاإلشااالماملثاؿملاىيقااؾملفنشاا

ملاف ظقةمل ملافتحياـت

 [8133-8991هاااملادقاؾااؼململ8028-مل592هبااَمملافاا اـملاف ااَزعملاجلت االمل]وافاا هململام

افيم املظه مل فوفملافشَهملظتاَسملافيافقيملومشاو ِملاإلشاالماملوزاـملجهاؿململحسغملظت 

زًففَياافلملافكشااكقلملوهااقمل ملثالثااِملججااأاماملرشااَفِملحتقوااؼملجهااِملافقتلااِاملافيشااَفِمل

مل ملزَزوِتملؾوهَملظقَئ ملاإلا ظيقَداِملوغ 

                                                                        

التنرررٔت برررني مٍٓررروم األ ّرررة ]وبترررا   ،أيررر  الُاترررب [تىرررور الٍُرررت السرررٔا، النرررًٔي] ( بترررا 1)

عن العوث الذي أع ه عع الًزيز بن رالح ادوّود  ،الع اريالُاتب  ّ   [وادٍٓوم الٍار،

 . [عودة الهٍويني]وعْوإه 
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 حسغملوـملدم ملوـملظعملوـملا سغملوـملجيملا سـملادقشقيملاف َزعملاجلت ال

(1)
ادياق مل

خياشَناملوشكـملؾوهَملويقػملزشو يهَاملثؿملجصت ملؿَيضملافقضَةململ ػمل[املشَؾي8015]

ملوَدشه ملادق ست

 ممل[ملجؿاَممل ململ8190-هااململ8090وـملزكلملاف َزعملادلقُملونتوُملاف اـمل]مليق مل ململظع

 اياناملوينقؾملزَملوغملا تَزملواهلن ملو ايانملواف ياقملثؿملظاَدمل ػملولا همل ملجتاؾملظَزاؾتمل

ملاققلمل ملص يهلمل

مل متاااؾملافنااااؾي اركملو ضهَملؿت ملوَظّملاألوؿَتمل ملجرضملاف تؿمل

 [هاملادقاؾؼمل8809-8022دم ملوـملا سـملوـملظعملوـملدم ملوـملا سغملا يملاف َزعمل

جؿَممل مل اياناملواييؾملوَفشَهملشلو نملافيفقيملاف يملج لفملؿَيضملم[ململ8138-8153

وجهااؿملزًففَياافلملوشااَئؾملافشااو ِاملوجزااؾملاآلزااؾملوهااقملزااـململتافقضااَةملوصااوخملاإلشااالم

ملتؿقازو ملافساجؿاملوا يزملزـملجوشعملـيُملافساجؿملافشو وِملاىيشَرامًل

 حسغملوـملحو رملاف َزعملافكيـلملا كوؿتملشاكـملجصافهَنملزا ةملضقالاِملثاؿملاىيقاؾمل ػمل

ملح ملن ملو رملآوَدمل ملآخيملش  ملهات8091حوَيفملوزَتملهبَملشنِململل 

 لتمليقػملزنيُملصوخملاإلشاالممل ملجصافهَنتملاروَملادقشقيملاف َزعملافكيـملزرزاملظع

 هاتمل8058يق ملشنِمل

مللمل[يَراخملجتؾملظَزؾ]واققلملزًفػملـيَبمل

ملتتسمل ملـلواَتملافشاو ِمل ملاهلنا ملو اايانملوافنتاػ نملزًففَتملظل مملجتاؾملظَزاؾمليا ر مل)

مًَل ياـمل ملجىحاَمملاد ماقرةتملوو ضاهؿملازـملادسلمغملافشو وغملادنيشملو فوهَملايجعمليس قنملزلوقى

                                                                        

 ٕسعة إا  تية جعاع يف جع  عام .  (1)
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هنَتوو ضاهؿملوصاؾمليقػملزشو ِملاإلشالمملوراَشِملاف ل مملوجَبملاألؿةَرملواألزيَرملـ ملىق مل

افأاـملصَحُملصحقرتملوو ضاهؿملياقػململ ػملدرجِملىقابمل ملاهلن ملوصَهيملادلقكملـَفشوخملظع

نيُملافي ارةملاف ظمكملوىوَوِملافسلةَنمل ملاهلن ملـَفشوخملدم ملوـملظعملواـملرئَشِملافقزرامملوز

ملاوهقملاوـملجخّملاف الزِملافشاوخملافتهاَئلملاَاخَيقنملاف َزعملجح ملجؾيادملاألهةملاد يوؾِمل ملجق

ملشلةَنملمملكِملحو رملآوَدملاف ــتململههَجيمل ػملاهلن ملودخؾمل ملخ زِملافسلةَنملدم ملؿةُملصَ

افسافَرةملواغملافسالةَنملوافشاَهملظتاَسملافيافقيملصاَهمل اايانتملويقػملافقزارةملؾوهاَملثاؿمل

ثاؿملجشان مل فوافململاواريقكمل ػملزنيُملافي ارةملاف ظمكمل ملظه ملافسلةَنملظت اهللملؿةاُملصاَه

ها[ت8021 زَرةملادملكِملويههَملوججَزملففملاجللقسملظذملهايملادلؽمل ملشنِمل]
(1 ) 

 ىتائج وعرب

 دين من ال طؼل له:  -3

ًَملوزظاوؿملاملافشو ِملداـملزـمل ملظقؾملفف و  ملؾكوػملاييتمل ػملافيشوعملزـملـَنملوَألز ملشانو

ـوػملاققممله املافقاؾ ملاجل ا ملويغورملوى ؿململتتضياقِملصقؾوِملؾوهَملافكررملزـملافيةيفملوافغلق

يفملاز َ ملافشو ِملؾويزيملوستقدملاإلىسَنملفإلىسَناملواتي عملافشاهَدةملافرَفراِمل ملاألذانملوايا

 افنَسملظـملا ٓملفتوّملاهللملا يام؟!!مل

عملففملـؾملزَملشتؼملذـيهاملواًفػملافكيُملو فؽملزرؾملي ملايتملوشوخملصو لملزـملوالدملىَئوِملؾوشثؿملاي

ثاؿململاوـياَبملآخايمل ملافسواِملا ساونوِملا[ىفحَتملافالهقتمل ملف ـملاجلتاّملوافةاَؽقت]ـيَبمل

                                                                        

مٗلٍره   [تراريب جعر  عامر ]وبترا   ،مهر ر سرابق [التنٔت بني جعر  عامر  وإيرتان]إيت بتا   (1)

  ّ  جابت نل رٍا، دار الْٓار لِْرش. 
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ملوهاقملافشاَهملافيافقياملوـَىاّملها هملافت ظاِملمتهوا امًلملاخيسعملو ظِملىَئُملاإلزَمملافغَئُملوَفقـَفِ

[ملوه املزَملخيَفػملظقوا ةملافشاو ِملم8595املافيلملضتقهَملثقارملاخلمونلملظَممل][و اِملاففقوف]فنظياِمل

ملزن ملو ااِملىشقممله هملاففيؿِملوحيكملاف ه ملافيفقيت

و ملاكااـملهاا اململ[خمااسعملزاا هُملافشااو ِ]افشااو ِملجىفسااهؿملشاامقاملصااو هؿملافكيـااللمل

ملهقملاد سعملاألولملو ملاألخرملهل املاد هُتمل[اديقايل]

اغمل ػملاريكاَبملَزؾملهلملافيلملدؾ ّملجوقشملافيافقؾيَوىملوي لو تملصوقخملجتؾملظمل-3

ملاففظَئعملافيَفوِل

ملؿيؾملاآل فملادًففِملزـملافسنوغمل مل ايانملجومل جتَرهؿملظذمليغورملدانهؿت-

ه مملز انِملوغ اداملوىتمملؿتقرملافسنوغملو ملضلو ِمله هملافقتقرملؿزملاإلزَمملجيملحنوفِملوؿازمل-

ملجصحَبمله هملافقتقرتافشوخملظت افقَدرملاجلواليناملو حياقملظظَمملز ظؿمل

افيمروؾملو ل مملجهؾملافسنِاملؾيقةعملآذانؿملوجىقؾهؿاملوي ةكملها هملاألظضاَمملف اقامملافناَسمل-

ملألـلهَت

ملؿتاؾململاملزـملاف ر ىوغملواألوزواؽملواف ايبافيحَفػملزعملاإلىكلوأملوافزيغَفوغملو ملافسنوغ- وزـا

عملاألزياكاَنملوافوهاقدامل[ملحتاَففقاملزايىَمله ااظيمل ملوزـملو  مل]جظنلحتَففقاملزعملادغقلملوافيلوتوغمل

ملوـَنملجهؾملافسنِملهؿملظ وهؿملافل ودمل ملمجوعملا َ تتململو نملشمقاملاألزقرملوغرملجش ئهَت

ه املهقملاد هُملاجل ا مل نمل ملىقؾمله املاف اـملاجل ا ملاف يمليقػملـزهملظل مملصو ِملفتنَنامل

ـا مل-جؿا ازهؿاملـاَنململَئيهاوضيوهمل لمل ايانملواهلن ملواف ياقملوافتحياـملو ملـؾملجرضملاوىش

ظمقدهملافسوصملويهؾملافسنِاملوافينكوؾملهبؿاملوىتمملؿتقرملزقيَهؿاملوحيقملظظَزهؿاململ-رجانَ
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ملزااـوافي ااَونملزااعملافشااوةَنملواا هؿاملوافشااوةَنملهنااَملؿاا ملاكااقنملادغااقلاملجوملافياالوتوغمل

ألهؾململوادهؿملجنملاكقنمله املافشوةَنملظ وامًلملااألزياكَنملوافيهَانِوملواإلىكلوأاملوغافزيغَف

ملافسنِملواجل ظِت

ك ملحَهلؿمل ذاملدافّملدوفيهؿاملوشقةّملراايهؿملووجا واملجىفساهؿملجؿلواِملوائولِملوان مل

يتحاايمل ملدااوطملشاانلملزاايالضؿاملؾااساهؿملاقت ااقنمل ملجحااقرهؿاملواسااي  زقنمليقواايهؿامل

وايؾ ااقنملصاا َرملافيقااَربملوااغملافساانِملوافشااو ِاملوايتااَـقنملظااذملواؿااعملاألزااِملاإلشااالزوِامل

ملو  ونملزـملجهؾملافسنِملزـملاقين قنملومقَفيهؿت

[ هاجر كثر من شقعة لبـان إغ إيران، واستوصـوا هـ3332-232لعفد الصػوي ]دم ا -0

انساكملجحفاَدملادهاَجياـملفغايهؿململفقفا ومع مرور السـع التي دامت أكثـر مـن ةسـة نـرون،

اف يووااِاملواسوااقنملظااذملظااَداتملويقَفواا ملاففاايساملووااؾملوـراارملزاانهؿملاااأوجملونَياافملفلفاايسمل

لملفغيافاملواؿاسنملوأوجاِملاوزَذاملاتقكملفل اييمل ذامليكلاؿملولغاِملاألظاَجؿملوىساملتوايأوجملزنهؿ

ملتهَملظذملي ظوؿملونلملشَشَناملواحيقَرملاف يب؟!مينشمملجونَ

اووغملا غملوا اغملاآلخايملاسايقضـملوالدىاَملجظتمالملزرململ وو ا ملافساًالملظاـملهململاؿ م 

فيتتوؾاملوهؾملورامملاحيفَلملافشو ِملهب املافضوػملافقاؾ املودَذامل وةقىفملهبَفِملزـملافي ظوؿملوا

ملِملظلؿملاسيفَدملزنفملجمملجنملورامملاألـمِملزَملورامهَ؟ملاييونَملاجلقابله هملاف م مل

وـملؾالنملاشيقضـملج هملافكترمل ايانملجاَمملافيفقاغاملوهقملظييملزاـملافتلا ةملاه املؾالنململ

مًَل ألوناَمملها هململاففالىوِملزـملجتاؾملظَزاؾاملثاؿمليسشاخملزكَىاِملها املاألظتمالملؾويات ملزيج ا

ملافةَئفِتمل

ف يملى يؾافملجناؿملزاـملجـا بملخلاؼملافيحو ملزـملافك بمل ملؿقهلؿاملؽرملجنملا ملى ريمل
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مًَلاهلل مًَلامل!!ملوشااقامملـااَنملصااَحتهؿملجظتمواا زااـملجصااقلملظيووااِاملدااَذاململوااـملجظتماالملجوملجظتمواا

ملكملافشو ِملجنمليكقنملزياج هؿملاف لوَملجظتموِ؟!ااريض

 وخالل ذلك ونػت طـد حمطات كثرة: تتبعت هذه الظاهرة أكثر من ثالثع طاماً  

افيلملي  ملزـملجـزملزياـأهؿملاف لموِمل ملوا ملجنملاكاقنملآااِملاهللملاف ظماكململ[افنتػ]ملمـفا:

مًَل وزاـملاي ايجملزاـملها هملا اقزاتملاقلا ملصاوقخفمل ململا اايان[مل ملؿاؿ]املوـ فؽملؾوهَملؾَرشو

مًَلمل ملؿملويقَفو هؿملوؾنيفتَشهؿملوظَدا ظـملذفؽملؾق ملا يفململاملوؾضالمًلفكنيهؿملاألظتموِملجحوَى

ملظـمليَراخمل ايانملجـريملممَملا يفملظـمليَراخملاف يبتمل

املومـفا: ملـ ملافشاو لملزتياقتملافيالِملويَرخيناَملاف اييملو ا ملافنتاقةملألىافملي لاؿملزاـملزياج افملف  

ملتافياَو غملوؿاَدةملاففيقحاَتملاإلشاالزوِمللافيَو غملويَو ملـ ملوي لؿملف  ململاململسو هيلع هللا ىلصجصحَبملرشقلملاهللمل

وَفةق ملواوـملاف لقململودم ملوـملـمقىاِملوظاعملواـملاقةاغملاإلصَدةلململوي لؿملزـملزياج فملجاضمًَل

ملتململئلو ش ظوؾملافيفقيملواخلمونلملواخلَزن

م[ملؿَياؾملافشاو ِمل8511-8510ظنا زَملىشاتّملا ايبملواغملاف اياقملو اايانمل]ملومـفا:

ظمقزيهؿملاف يباملوزَملاـيفكملىظَمملاآلاَتململلاف يبمل ػملجَىُملاففيساملؿَيلقاملجهلوهؿملوون

ملو فؽاملو ىا ملصاكؾملزانهؿملظياَوَتملزنظماِملوهااِاملوطوفايهؿملرضبملادياَف ملاف يوواِت

املوىف واملظملواَتمللويقػملؿوَدةمله هملاف يَوَتملحأبملاهللملافلتنَيناملوحأبملاف ظقةملاف ياؿ

ملامملجثنَمملا ٓتوـَنملجخةيهَملجيائمهؿمل ملووّملاهللملا يملاظ ا ةمل ملظ دملزـملافتل انملاف يووِ

ه هملاألح اثملاد َرصةملاألفومِملهلَملصقاه مل ملمجوعملزياحؾملافيَراخملذـيىَهَملؾو ملزٍململ

ملزـمله هملافشقاه ملىققللململزـمله املافتحْتملواىةالؿمًَل

يعقشون بع ضفراكقـا ويعؾـون لـا خالف ما يبطـون، ويرتنبـون  [صابور خامس]إهنم 
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-حـزب إبؾـقس-ؼضوا طؾقـا هم وحؾػاؤهم من أيام الضعف واهلوان التي متر هبا أمتـا لقـ

ــام ] ــتان ط ــان دم حــرب أفغاكس ــع ايفمريؽ ــم م ــال حؾػف ــا مث ــع 7333وم ــم م م[ وحؾػف

 م[ طـا ببعقد. 7330ايفمريؽان دم حرب العراق ]

وزـملييزؾملدةَنيَملخاللملثالثِملظققدملوىوػملخييجمل ػململااىيهوّملزـملييت لملهل هملافظَهيةمل

مل ؿيارملافنيوتِملافيَفوِل

مًَلشااوعمل  ااؾملزااـملاف اايبملؾرمل نملافي) صاافَتملوضتااَئعململاف ااييملافشااو لملاملجيملافيقاا (يشاا

وظااَداتملاف اايباملواساايت هلَملوةتااَئعملوظااَداتملويقَفواا ملاف تااؿتمل  ملجنملهاا هملافنيوتااِمل مل

وزاـملاألزرلاِملظاذملذفاؽملافقتَئاؾملاف يوواِملافشاو وِمل ململاينسحُملظذملمجواعملاف ايبملافشاو ِ

مًَل8539األحقازملافيلملرو ّملفالحياللملاففَر ملزنا ملظاَممل] صايكملزاـملململم[ملوذاؿاّملجفقاىا

جدرـاّملها هملافقتَئاؾملو ا ملضاقلملز َىاَةملواينملاففايسملرـتاقاملزقجاِململاافينكوؾملوا وةهَد

و اااِملنضاِملصاتوهِملافيشوعملفو و واملسا ملؾاَرسملجااَمملاألـاَهةملاألولتملو ملاف اياقملافواقممل

ملىيزؾملجنملا ؿمله املافقظلملمجوعملافشو ِملاف يبتملاونهضِملاألحقاز

البعض من أبـاء جؾدتـا يضطرون أحقاكا إغ التـديد بؿونف مـن موانـف الشـقعة دم  -3

بؾد من البالد، ولؽــفم ال يريـدون ذكـر كؾؿـة شـقعة، وإن كـان املــاة ادجرمـون شـقعة 

 غ هذا االطتداء. والتعصب الطائػي هو الذي دفعفم إ

جنملاققفقاملصو ِاملو نملـَنملاد نوقنملظماالمملخقىاِملشاَروامل ملرـاَبململو ملايا ونملجاضمًَل

ملتتوفاو ملهلاؿملوصاػمل  ملافشاو ِملتتافيهَانِملواألزياكَنملوافشوةَنملاف اـملدزايواملولا هؿ

مًَل زـملجنملايهمهؿملجح ملوَفةَئفوِملخييجقنملظذملافنَسملوتوَنملاسينكيونملؾوافململو ملافنهَاِملوخقؾ

ملفملافيفقاقنمل ملافتل ملاد نلتملزَملؾ ل
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مًَل مًَلملوافيفقاقنملجهةملجيو ملهلَملجنملحتكؿمل ايانملحون ها اململتزـملافأزـملوفوسقاملضَئفاِملجوملدانا

ظذملؿلقونَملؿتؾملاف ه ملافيفقياملوزـململوشالزمًَلملوزـملجهِملثَىوِمل ملاكـملافيشوعملويدامًلملازـملجهِ

نَملاقلا ونملظاعملوجصحَوملت[ظعملرشا يل]جهِملثَفرِملؾه املاديةل ملاخسظفملادفكيملافشو لمل

ونملـيتفملوـيُملؽرهملافيلمل مليسمـملو مليغنلملزـملجاقعاملواأها ونملوقايامةملهرشا يلملواقي

وي ويملـيُملاف قو ةملافسلفوِملظقو ةملاألئمِملاألرو ِملوصوخملاإلشالمملاوـمليوموِملوؽارهؿملزاـمل

ملظل مملشلػمله هملاألزِت

ملاَووااِوافاات جملاآلخاايملزااـملجونااَمملجلاا ينَمل ذاملىاا دملوَفياافقاِمل واا ملوجنملاناا دملوَفقهمل

وفسااَنملحَفاافملاقااقللملجهيااَملافشااو ِملجىاايؿمل خقاىنااَملوجحتَهىااَملو ملخااالفملووننااَملووواانكؿامل

ؽااالةملزنحيؾااقنملؾااالملواارملظلااوكؿمل نملـااَنملوواانكؿملزرااؾململ-جهااؾملافساانِ-و ذاملـااَنملووننااَمل

مله هملافنقظوِتمل

وه املزنهؿمل ز َنمل ملاد اهنِملوافيأفػملفلشاو ِاملألنملافيافقاِملافيالملانا دونملهباَملهالمل

 ذامل-جزاَملافقهَوواِململتم8595افوقماملوخَصاِملو ا ملثاقرةملاآلااَتمل مل اايانملظاَمملداـملافشو ِمل

ململسو هيلع هللا ىلصؾهلملزـملحوْملا ظيقَدملييتعملزَملـَنملظلوفملافيشقلململ-وحقوقِمله هملافيسموِملشلمنَملج  ًمل

اظيقَدملاألئماِململلوجصحَوفملريضملاهللملظنهؿملجمج غملوزـمليت هؿملزـملرجَلملخرملافقيوناملوه

ملِملاففقفملؾَفقهَووقنملحنَولِتملجزَملزـملىَحوملايضملاهللملظنهؿراألرو ِمل

ؾهاؿملىقاصاُملـفاَرمل ملىظايململاوفقملخيجملهً مملاف اـملايأففاقنملفلشاو ِملزاـملجلاقدهؿ

ـ ملجيملوكيملوظميملظتَدةملؾ ملوَفكؿملوملـرملافشو ِملاإلزَزوِاملو ذاملـَنملف  مل هً ماملو ينملممَملجخشَهململل  

ملؾملافغيؽيةتدانهؿملودىوَهؿاملؾلوح رواملوفوسي رـقاملزَملؾَنيؿملؿتملقنجنملخينملهً مملاد اهن

كوا مـع كـل طـدو لمسـالم احتـل وومما مر معـا دم هذا البحث كعؾم أن الرافضـة تعـا -3
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 بالدكا، واستباح بقضتـا.

وافياؾضِملهنَملي نللملافشو ِملاإلزَزوِاملوافنيراِاملواإلش ظولوِملويىقاظهَلملـَف تو اِململ

[مل ملوالدملافشَماملصَزِوـملجيملازرصملوص لمل ؾياقوَاملوا شوشوِمل]ـ ملاققلململ مل[اففَضموِ]

مًَل ملألشتَبلملزعملادحيؾملوذفؽملواف رزاِمل  ملجنملاف روزملـَىقاملزـملجؿؾمله هملافةقائػملي َوى

ملا  رملافش ا ملاف يملاميَزونملوفتملزنهَل

ملهؿاملواخلقفملزـملي ي ملدؿلِملظ ملوزنهَل ملهؿملفإلوَدةتملو 

يوانملوجتؾملازـملجخةيملجظ ائهؿملافشو ِملاإلزَزوِاملوافنيراِملاف اـمل َورنؿمل ملـسملوزنهَل

و ملينقةاعملا ايوبملووانهؿاملؾكواػملاةمئناقنملفليحاَفػملز هاؿملوا ململاظَزؾملوجتؾملفتنَن

ملادغقلملجوملافيلوتوغملواف ر ىوغملواففيىسوغت

ؾ ملـَنملايدملا  اْملظن هؿملظاـململاهاِملظقَئ هؿملويكوفهؿملزعملزـملاكقنملففملا كؿملوزنهَل

ملتملسو هيلع هللا ىلصاستقنملجصحَبملافنتلململـَىقاملاملو زسيقلِملدوفِ
(1)

مل

جملا سؾقنملوي َونؿملزعملادغقلملوافيلوتوغملوحتيهؿمل ملذفؽملوينملا كقزَتملافيواؾمل

افسنوِملـَىّمليضةه هؿملوينكؾملهبؿاملو ملطاؾملا كقزاِملادحيلاِملاييفاعملافقوا ملوا رشاقنمل

ثؿملامضقنمل ملؾلسفِمله هملاخلوَىِملوققهلؿلملزاـململاحياِملاف تَدةملواف ظقةملدونملوغطملجومل ـياه

                                                                        

مررت ادوترر  ثررم ذبررت: األسررعا  الترري  بررإوا مررن أ رر  صوا ررت التافوررة تًاوٕرراً   ِررت  إن الرر روز( 1)

فَرر  برإوا يتًراوٕون مرت ادوترر  ن وإذ .توررِت إلٔٓرا ولرتبام بران هْرراك أسرعا  أخرتى خٍٔرت عريل

ت احلررر يث فَررر  اسرررتخ مٓم الٔٓرررود يف فِسرررىني يف حرررتوهبم مرررت رولُرررن بْسرررعة أ ررر . أمرررا يف الًهررر

 =لرر ى وبرران مًتوفرراً  ،واسررتخ مٓم بررذلي االٕجِٔررز .ادَرراتِني الًررت  وبرران أبْررا هم مررن أ:س

 اخلارة والًامة يف لعْان بٖن الٍتٕسٔني مت ادوارٕة واالٕجِٔز مت ال روز.=
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ملوزَففملوظيوفملجنملالتيملدـمل موفملزه ملـَنملصيىفتملظَدةملافض وػملاف يمل ملايزـملظذملىفسفمل

ظذملذفؽملاف لقململواخللوفاِملاف تاَ املوزراَلململوه املزنهؿملاؾسامملوطلؿاملواكفلملدفوالمًل

وها املا نالملجناؿململتكاواألزرلِملظذملذفؽملجـريملزاـملجنملحتياملاوـملاقةغملزعملهَرونملافيصو ا

هـَىقاملايت ملو زَئهؿتململينيونملجظذملاديايُملو ملاي يوقنملفقهيملواشيت ادملوفكـملاخلوَىِملق 

 اليظاو اليصريي يف سورية أمنوذجًا

خمتؾـف فاـات الرافضـة ضـد التحالف بـع طن هذه الظاهرة ] أحتدث دم جماليسكـت 

 [ فوجدت من يستغرب نويل، ويسللـي: أهل السـة

ل حع وآخـر تـشـب بقــفم حـروب كقف يتحالػون وكل مـفم يؽػر اآلخر، وبع ك

إذا كان ادثال يوضح ادؼـال، فـدطوين أ ب لؽـم ادثـال  :ر والقابس؟ نؾتـتلكل ايفخض

 التايل من وانعـا ادعارص:

مًَل1/2/8512صااه تملشااقراِمل مل]مل مًَلملم[ملاىقالواا جضااَحملواا ملجشاامقهملحكقزااِململظسااكيا

ويتغملفلنَسملو  مل ظالنملجشا مملجظضاَمملسلا ملافراقرةملجنملادتلا ملايايفػملزاـململاا ىفيَل

ملضيؾغلمل

 حزب البعث العريب االشرتاكي. :ايفول

 .الـارصيون :والثاين

  :وحزب البعث يتللف من صرفع

املوهً مملجظتاأملوز هؿملوضعملزئَتملزـملاألظضَمملاؿَدةملحأبملافت ْملافيَرخيوِملايفول:

مًَل ملياِملزـملافقيىتظذملؿملزـملجنملاققدواملاىقالو
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اشمؾملثالثملضقائػملهللملافنيراقنملوالطرف الثاينمل

(1)
ملتواف روزاملواإلش ظولوقنملا

ملوهً ممل ملاًزنقنملوحأبملافت ْملو ملومتَدئفملوص َرايفاملوفكـملا  وهملزةوِملهلؿت

الـارصيون جزَململ
(2)

زـملادسايقلغاملوهاؿململـترامًلملزنظمِملوظ دامًلملفؾوشملقنملسمقظَتملصتمل

مل مل مل سنقنملاشي  امملظققهلؿتملوهؿملاف قاضػملواألحالممل ملسمقظهؿملؽقؽَئوقنامليسر 

ملز ةمل ملييتَوزملاو  ملجصهيملؿلولِملوةمملافت روقنملوَفنَرصاغملوجؿَزقاملهلؿملدكمِملزو اىوِ

ملتملوضعملدؿَئؼاملثؿملانف ملوَديهؿملحكؿملاإلظ امملؾقرامًلملؾوهَملادحَـمِ

يا ملاف ؾ اِملافرَىواِملايساملثؿملراؾقهَملازرؾمله هملادتأرةملافيهوتِملو مليشه ملشقراِملزـملؿتؾ

ململتزـملوتَطملاجلوم

م[ملوهاؿملزاـملجـفايملافضاتَطململ1/2/8512جزَملاف ؾ ِملاألوػملؾكَىّملو  ملا ىقالبمل]ململ

مًَل املو و َدهؿملظـملاجلومملا نلملجتمو هملوصؾملؿ رايافاملوها املزاـملجهاؿملجشاتَبملوجظالهؿملريت

ملماملويسلوؿملاجلق نملإلهائوؾت8519حأايانملظَمململِهأام

ململ ظانهؿململناقاملوا  ًملظو ملحقنملزـملاجلومملـَىقاملزـملافسنوغملوظ دهؿملانَهأملاألفاػاملو ملادن 

ز ىوغملضَئفوغملـَىقاملؿا ملجزضاقاملاخل زاِملاإلجتَرااِمل ملاجلاومملوزنحاقهؿملزاَملصاَمواملزاـمل

مًَلملايُافي مل ملؾمنحقهملريتِملفقامتملؾحَؾظملاألش ملـَنملىقوت

اااّملو ااجملهااً مملافنيااراغملافاا اـملييـااقاملوطااَئفهؿمل ملافوااقمملافرااَينملزااـملوؿاا ملرجمل

ي ألملااا ىقالبملايقجهقنمل ػملاألرـَنملثؿملا قدونملزنهَملولتاَسملظساكييملوظاذملجـياَؾهؿمل

                                                                        

 م ال ينُ  ٕسعة تستوق الذبت. 1963مل ٕذبت النًٔة اإلمامٔة ألن ع دهم عام ( 1)

 ٕارصيون ٕسعة إا الت ٔ  ادرصي مجال عع الْارص. ( 2)
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ملظ دملزـملافنتقمت

ىشاُملرصاعململام8511و  ملييفوِملاجلومملزـملز ظاؿملافضاتَطملافسانوغمل ملنَااِملظاَممل

[ملوؿوااَدةملا ااأبملافيَرخيوااِملاغملوافاا روزافنياارداخااؾملحااأبملافت ااْملوااغملاف سااكياغمل]

مل]افقوَدةملافققزوِ[املثؿملاصي تملح ةملافرصاعاملو ملا  ملفلحقارملجاِملج وىت

فياؾملاخلاَرجغملظاذملدشايقرملا اأبملوىظَزافملافا اخعاملووظن زَملااّملافقواَدةملافققزواِململ

لملا اأبملزراؾلملزوشاوؾملام[ملجضَحملومًشس8511ظَجليهؿملافقوَدةملاف سكياِملوَىقالبملدزقيمل]

ياتملؽاارهؿاملوصااَرملا ااأبملـلاافمل ملذزااِملااملوصااالحملافتوةااَراملوزنوااػملافاايزازاملوظشااظفلااؼ

افيَراخاملثؿملاىفيدملافيواؾجملوحكؿملشقراِملؾكَىّملـؾملجظ هلاؿمل اَفػملزتاَدزملحاأبملافت اْامل

ملورؽؿملذفؽملاشيميوامل كمقنملوَشؿملحأبملافت ْتمل

م[مل8519ـااَنملزااـملجهااؿمل ىتااَزاتملافاايواؾجملهأامااِملاخلااَز ملزااـملحأااايانملظااَممل]

جلاااق نملإلهائواااؾاملويكااايا ملا ىفياااَلملواااؾملظاااألملشاااقراِملظاااـملافااا ولملويسااالوؿملا

ملاف يووِملـلهَت

مًَلمل ـا ملي اَديملافقحا ةملاف يوواِملألناَململو ملؽياوِمل ملذفؽملؾه هملافةقائػمل ملي اَديملصاوئ

ملي وبملو ملاتقكملهلَملصينمل ذامليقح تملافتل انملاف يووِت

مل كؿاملوـاَنملياعملووانهؿملجهياؿملانفايدملواَ اافياملظن زَملخالملحكؿملشاقراَملفلايواؾجملدب 

مًَلملافياا امملاألولملواألهااؿملوااغملافنيااراغملوافاا روزاملوزااعملجنملفلاا روزملوجااقدامًل داخااؾململؿقااا

مًَلملاجلوماملفكـملاد يـاِمل مليكاـملزيكَؾئاِملألنملافنياراغملـاَىقاملجؿاقىملـا مًل وجشافيتململاوـوفا

اد يـِملظـملضيدملافضتَطملاف روزملزـملاجلومملواظيقَلملو ضاهؿاملزاعملي ايضملها املافات جمل

جزَملززوؾملحَؾظملاألش ملاف رزيملشلوؿملحَضقمملؾلق ملؿيلاقهململتفينكوؾألص ملجىقاعملافي  اُملوا
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ملوزرلقاملوتريفملو  مل ظةَئفملاألزَنت

ـتارهؿململؿ ملؾ  دهؿملؿلوؾاملو مل يَجمل و َدهؿمل ػملز َركاملوظن زَمله ململاإلسامطقؾقونجزَململ

وَفيميدملحَرصيفملؿقاتملاققدهَملرؾ ّملصقوؼملحَؾظملؾاَىيحيملاجلنايالململ-رئو ملاد َويات-

اداقتملدونملجنملاقتضاقاملظلوافملواساققهملزاـملافكايسملافا يملـاَنململاجلنا يملوآثايافكياؿململظت 

ملاسقلملاد يقلغملزنفتمل

مًَل8590و ملظاااَممل] مًَلملم[ملؿاااَدملاجلنااايالملحاااَؾظملاألشااا ملاىقالوااا وـاااَنملآخااايمل-ملظساااكيا

فملزـملا ىفيادمل ملا كؿملوافي لصملزـملمجوعملرشـَئفاملثاؿملاىايهٓملشوَشاِملن ملازك ململ-ا ىقالوَت

مملتملوظماقدملها همل8590مململوحيكملظَممل8512افقوعملزـملظَمملج ا ةملزنَؿضِملدَملـَنملظلوفمل

ثؿملينظاوؿملافي اَونملوونهاَملوواغملافشاو ِملاإلزَزواِمل ملـاؾململاافسوَشِملمتكغملضَئفيفملزـملا كؿ

وخَصِمل مل ايانملوفتنَناملويغةوِملؾ ليفمله هملوحفنِملزـملادنسقوغملألهؾملافسنِمليفيقا ململزكَن

ملافن قةتملوافضمرملوافكيازِمل

 :دثال الذي شفده شعب سورية كام شفده العرب والعجموخالصة الؼول من هذا ا

  وطــدوهم دم عقــع  [طــدو طــدوك صــديؼك]وحــدة مونــف الــروافض حتــت شــعار

 هم أهل السـة.  العصور وايفمصار الذي ال يتؼدم طؾقه طدوٌ 

  :يظفـــرون خـــالف مـــا يبطــــون، ويرفعـــون الشـــعارات التـــي تســـتؼطب املؿفـــور

ــم مــن أطــدى أطــداء هــذه  كالوحــدة العربقــة وحتريــر فؾســطع وغــر ذلــك، وه

 الشعارات. 

كملافوماغملاوجؿيبملزرَلملظذملذفؽملافأظوؿملاف رزيملوفو ملجنتالطملاف يملانقلُملزـملجؿي

يهملاوظنا زَمل شاملتتجوناَمملضَئفيافؽارململزاـو ملاتَيلملوماـملايحاَفػملز افململاكملافوسَرا ػملجؿي
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افسَئؾمل ملزاواِملووقِملاققللملهك املايا ملجونَمملافةَئفِملاف رزاِاملوزيلحيهؿململظن يملزق زِمل

ملظذملـؾملزيلحِت

هنااَكملزيااَف ملزيتَدفااِملوااغملهاا هملافةقائااػملووااغملاألزااؿملاألجنتوااِملافياالملهلااَملجضاا عململ

وافقثاااَئؼملاألجنتواااِملادفااايجململاياواااا ركملـاااؾملضااايفملحَجيااافملفلةاايفملاآلخاااملا ملوالدىااَ

ظنهااَملحَؾلااِملوَفشااقاه ملافياالمليًـاا ملي ااَونملافنيااَرىملوافاايواؾجملافشاا قووغملزااعملـااؾمل

ملظ وملاغأوملوالدىَت

 مً جتارب علنائيا مع شيوخ املتاولة

 يؼول الشقخ رشقد رضا رمحه اهلل طن خالصة جتربته مع الشقعة:  -

يملاهااا املاف ياااـاااَنملزاااـملؿقاظااا ملاإلصاااالحملافيااالملووااا هَملحكاااوؿملاإلشاااالممل مل)

يقملافسااو ملمجااَلملافاا اـملاألؾغااَيناوزااقؿظملافشاا
(1)

رمحاافملاهللملي ااَػملوجااقبملافساا لملجلمااعململ

ـلمااِملادساالمغملوافياايفوػملوااغملؾاايؿهؿملافياالمل م هااَملاإلااا نملوااَفقيآنملادتواا ملاد يااقمامل

ورشااَفِملدماا ملخااَيؿملافنتوااغملصااذملاهللملظلواافملوظااذملآفاافملوصااحتفملجمج ااغملوا شااي َىِملظااذمل

ـَىااّملافسااتُملهلاا املافيفاايقملافاا يملجفاات ملو اا ملذفااؽملفتااَسملافاا اـاملذفااؽملوَفسوَشااِملافياالمل

مًَل ملوفكااـملـااا ملالاات ملاففااايوملزقلقواا
(2)

ؾكَىاااّملشااتُملوااا ػملمجوااعملاففااايقاملوزااـملجهاااؿململ

ملجشتَبملو فهؿملوشلُملاألجَىُملدلكهؿتمل

                                                                        

. إيت األعالم (10/92، 3/154   )م مًجم ادٗلٍني 1892/ هر1314تويف ريه ائ عام  (1)

 مجال ال ين األفٌراين رشٔ  رضا يف إضٍا ه رٍا: عذ ت. هذا وٕخالترٔرلِزربيل مت ترصف يس

 . ال يستوَٓا، فٓو شًٔي وداعٔة فتْة، ولراجت من شاء بتايب ]دراسا: يف السرة الْعوية[

 [.ن بتا  اخلالف بني السْة والنًٔةع] مر ادٗمْني عيل متوي عن أ هذا التنعٔه (2)
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وفمله املاف اَجأململنل ملظرملو  ملافسو ملاديل ملرمحفملاهللملهب املافس لملـ ململنل ملظرململو ملجظيفملجح امًل

 ملجشفَرهملوزقَزفمل مله هملافتالدملا يةملجدامملاهللملظميانَاملوجيؿملهلاَملاشايقالهلَاململ[زنشمملادنَر]

ململ(و ملادنَرملـررملزـملاف  ئؾملوافشقاه ملظذمله اتت

زـمليقَراظملظل مملافشو ِملففاملوافرنَمملظاذملجها هملوشا وفملزاـململثؿملذـيملرصو ملروَملظ دامًل

ملججؾملافيقَربملزَملوغملافسنِملوافشو ِتمل

َزّملظالؿَتملضوتِملوونفملووغملظ دملزاـملجظاالمملافشاو ِملزانهؿملوزـملججؾمله املافيقَربملؿ

جمحا ملظاَرفملافاأاـاملوادا ظقملهتاِملافا اـملافشهيشايَينملافنتفالاململ[اف يؾاَن]صَحُملسلِمل

وادا ظقملدالملافا اـملظسارانتملوطاـململ-صَحُملادياج َت-واد ظقملظت ا سغملاف َزعمل

 ظقملدساـملاألزاغملرصو ملروَملجنملجصحَوفملهً مملزـملاد ي فغاملفكنفملؾاقجمملوكياَبملفلما

ا يقنملادنو ِمل ملافيدملظذمل]ثؿملطهيملففملـيَبملآخيملاشمفململ[افيدملظذملافقهَووِ]اف َزعملاشمفمل

تملؾ لاؿملصاَحُملادناَرملجنملا ظيا الملافا يملـاَنمل[زَملجوردهملصاَحُملادناَرمل ملحاؼملافشاو ِ

مًَل املوييـ ملففملذفؽملظن زَملراحملص اقفملصَحُملايظَهيملوفملجصحَوفملافشو ِملفو مل  مليقوِملوىفَؿ

مللِملاف يؾَنملاشو ملوكيُملدسـملاف َزعتس

ملزضةيامًلمل ملىفسف ملروَ ملرصو  ملحَوفقاململووج  ملاف ي ملا ؼ ملوووَن ملجوَضولهؿا ملظذ فليد

ململاضمسف ملاألوػملافيلملجش هَل ملوافشو ِ]ؾكيُملرشَفيف مل[افسنِ ملووغ  ملز هُملافشو ِملا ملؾوهَ

ملؿقل ملؾهل ملظن هؿ ملافسنِ ملجزَ ملافقيآنا ملآاَتملزـ ملح ؾقا ملؿ  ملافيحَوِ ملجن ملاأظمقن ملاف اـ

ململ زَزهؿملاد يقمملجوملؾ لفاملجومليقيايهاملوجخرامًل ملململسو هيلع هللا ىلصػمليةَوهلؿملظذملجصحَبملرشقلملاهللملـش 

ملهؿملجنملز ظؿملافيحَوِملؿ ملاري واتملم ملهؿملأليملوكيملوظميملريضملاهللملظنه املوزظ ملن ملوف  مل

وجمجااؾملزااَمل ملـيااَبملرصااو ملروااَملرشااَفيَنمليتااَدهل ملظالزااِملاف ااياقملدمااقدملصااكييمل
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األفاااق مل

(1)
افااا اـملافقَشاااململ ملافااايدملظاااذملدساااـملاف اااَزعاملوظالزاااِملافشاااَمملمجاااَلململ

واتااا وملجنملافقَشاااململـاااَنملؿااا ملـياااُملف فاااق مل ملجزااايملافكياااَوغملافياااَدراـملظاااـمل

جنملافياؾضاااِملاققفاااقنملويحيااااػملافقااايآنملافكاااياؿململاف اااَزعاملؾيجَوااافملاألفاااق ملزًـااا امًل

ملو ىكَرملافسنِملوـَنملممَملؿَففلمل

افايواؾجملزظماقاملجنملوجزَملاف اسةملجيملزظمهاؿملويخا ملجصاقهلؿملظاـملاف اسةملؾاَظلؿملجنمل)

يهملاففقوفاملوافيها اُاملوا شيتياَرتملوؿاَفقاملاص ملـيتهؿملجرو ِلملافكَ املوؾقفملزـمل مل ضج

مل( نملاف مؾملو مل مله هملافكيُملزـملاألختَرملواجُت

وواا جملاألفااق ملونقاا ملرواةملهاا هملافكيااُملوهااؿملوااغملؾَشاا ملاداا هُملـااَوـملزهاايانململ

اا محماا ملوااـملظوسااكاملَعملـت فاايملافقااأازملواوااـملظوااَشاملوـاا ابملـواوااـملوكااراملووو 

اا ملوسَهوااؾملـااَوـملظاا رملواوااـملشااكيةاملوسس  ملظناافملمِملـَهلشااَزغملوصااوةَنملافةااَقملاد اازة

ملف هيؿملومًزنفتمل

َتملافياؾضِمل ملاف قو ةملواف تَدةملو ملظتُملجنملانَفقاملزـملجظالزناَملألناؿملـوثؿملييتعملرش

ملوردنيؿاملواشي لملوققلملافشَظيلملململململململسو هيلع هللا ىلصؿَفقاملوكفيملجصحَبملرشقلملاهللمل

مل ملظلؿملوجـ وفتزـملججهؾملافنَسمل مل نملافيواؾجملؿقممل ملخالقملهلؿملململململململململململ

                                                                        

والر ه م[ فسامه 12/5/1856هر ادوافق  19/9/1273] ، ول  يف ّود شُتي األلو،( 1)

بًض  ىوٍٕ ،. ٍٕاه السِىان عع احلّٔ  الياينج  ادولود[  ّود شُتي ادٍرس. باسم أبٔه ]أي

بعررررار أررررروابه وتالمٔررررذه مًرررره إا األٕاضررررول، لُررررن أهرررر  ادوررررر  اسررررتَعِوه واستوررررافوه وبرررراتعوا 

بإرت وفاتره  [بِوغ األر  يف أحروال الًرت ]من أهم بتعه   .السِىان فٖلٌى  تاره، وأعادوه لعٌ اد

 [. م8/4/1954هر ادوافق  4/10/1342يف ]



 الشيعة يف لبياٌ : حزكة أمل أمنوذجًا                                                                           

 

22 

 
ملوؿَلملصَحُملادنَرلمل ىفملح فملظتَراتملزـملرشَفِملاألفق ملألنَملجَمتملؿَشوِتمل

 تعليق:

افيشاَفيَنملاديتَدفياَنملواغملظالزاِملافشاَمململلؿلّملجهؿملزَملجَممل ملرشَفِملرصو ملروَملاألوػمل

مجاااَلملافااا اـملافقَشاااملاملوظالزاااِملاف اااياقملدماااقدملصاااكييملاألفاااق املؾَفقَشاااململظاااَ مل

ظالزِا
(1)

مل فملـَىّملؿ ملجتَوزتملوالدملافشَمملـلهَملفي ؿملافتلا انملاف يوواِمل يرملم ملودقؼملزشهقراملوشر

يدملظذملافشوخملافشو لملدسـملاألزغملاف َزعملفقملصَماملوفكنفملاوهقملخرملزـململازؼؿهَملوزغيهبَ

جوكمل  ملجنملايدملاألزيملف َ ملاياهملجـريملؿا رةملوـفاَمةملزنافمل ملها هملادسايفِاملوها املدرسملفةاالبمل

ملتملجىفسهؿملهً مملاف اـمل ملايونمل ملاف ىوَملؽرملااف لؿملظَزِاملوفلميفوهقغملزنهؿملخَصِ

ملـوؽارهملزاـملاف لا مملافسالفوغملافا املواألفق مل ملردهملاشو ملو لؿملوؾضاَئؾملافقَشامل

ملاملاىظيمل ػملؿقففمل ملرشَفيفلاتي ؾ هؿملؽرنيؿمل ػملظ مملافقتقلملوَفت عملوادنكي

                                                                        

ي ]1)  ،م[  ررررررررررررر   1914 - 1866هرررررررررررررر ادوافرررررررررررررق  1332 - 1283( مجرررررررررررررال الررررررررررررر ين الَاسررررررررررررّر

ب رشرررٔر  رضرررررا  ولرررره  )ال يُّرررررن أن تهرررررِح  فَٔرررره، أررررررو ، مٍسرررررت، مرررررتيب، مهررررِح، َٕررررر  عررررن النررررٔر

ن يٗلرررررررت هلرررررررا بترررررررا  ديْررررررري عهررررررر تي يَررررررر م إا أِررررررر  األمرررررررة، ثرررررررم بًررررررر  رال ولرررررررة الًيامٕٔرررررررة إال بررررررٖر

ي(التهررررر يق عِٔرررررره يْنررررررت لًِّرررررر ، وال يسرررررتىٔت أن يٗلٍرررررره إال مجرررررال الرررررر ين الَ ريرررررره -برررررران  .اسررررّر

ٕه، فرررررراام  -ائ داعٔررررررة لًِِررررررم واحلتيررررررة وٕعررررررذ التَِٔرررررر  األعّررررررى وإرجرررررراع أرررررر  اإلسررررررالم ورفررررررت شرررررٖر

  ّ ي ادررررررذهب اترررررام  فَعورررررت عِٔررررره احلُومرررررة الًيامٕٔررررررة بتٖسررررٔر  مرررررذهب ج يررررر  يف الررررر ين سررررر

ة  خيل سررررررعِٔه. تتِّررررررذ عِٔرررررره بيرررررررون بررررررإوا1313سررررْر ام بًرررررر   هررررررر وحََررررررت مًرررررره، ورد التّٓررررررة فرررررٖر فرررررٔر

ب  ّرررررر   ب  ّرررررر  مجٔرررررر  النررررررىي، والنرررررٔر ٓم النرررررٔر أربرررررران الًِررررررم والًّرررررر  ب منررررررق وغرهررررررا، مرررررْر

ب عررررررررز الرررررررر ين عِررررررررم الرررررررر ين، ب حامرررررررر  الٍَرررررررري، وتوفٔررررررررق العررررررررزرة، هبجررررررررة العٔىررررررررار، والنرررررررٔر  =والنرررررررٔر

 ن . عن ]تاريب عِامء دمنق يف الَتن التابت عنرت اهلجتي[. ووجود: ادارديْي ونخت=
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امل[ادنَر])تتتملوجطـملجنملادقَفِملافيلمل ململ ملي ملحيرهَملافشاوخملـَزاؾملجؾنا يملافياؾ الاملؾقا ملز 

ف قوا ةاملظن ملذفؽملافيَراخملظذملاف ياقاملواجيم نَملوفملوهرىَملومالؿَيفملحوْملـاَنملشالفلملا

ملزنقرملاففكياملؾكيُملظ ملرجىملزـملجحقالملراؾضِملاف ياق(ت

زقاضنقنملصَ قنمل ملايونململ-افشو ِ-ثؿملايدملاألفق ملظذملادظَمملدسـملاألزغملوينؿململ

ملاخليوجملظذملو ةملجزقرهؿملاف ر ىوغاملؾوققللمل

ظكملجنملؾيؿيفملجضقعملافنَسملفلحكقزِملزعملجنملشوفهَمل ملاألملظذملوزـملاف تُملجنملافياؾيضملادةمل)

واملا كقزِمل ػملًرؿَهبؿاملو ملامجملاقمملزـملاألاَممل  ملوا يبملز هؿملؿَئمِملظذملشَؿهَاملؾكؿملججل

ملضقاملهؿملجظ ىملافنَسملف وفِملاإلشالمتؾ ملي ملخسَئيملجزقالملوىفقساملومجوعملافقتَئؾملاف اـملي مل

قمملمجعملزنهؿملظذملصةيةملادنيفاؼاملوؿايلهؿملو مله املاألشتقعملوردمليلغيافملخيزملظـملهت

زاـملاألؾايادتملوحايوهبؿمل ملاف ا رةملصاهرةاملوـا فؽملؿتَئاؾململـترامًلملزـملافضتَطملوظ دامًلملمج مًَل

ملاف اقاىوِاملوافنتػاملوافس وةاملوـيوالممل ملاأافقاملؿَئمغملظذملشَقملا يبملزعملا كقزِت

الهلؿاملو ملواـملشاؿمل ى ملهقملزـملاألرؾَضاملؾق ملنييىملجدامهؿملزملياللملاف ياقملدائ مًلخوا

ملاأافقاملافيحقنملونكتَتملادسلمغملحيكملجنؿملا  واملاقمملاىييَرملافيوسملظذملادسلمغملظوا امًل

ملتوهورامًلملاملوجهؾمل ايانملزانقاملوالدهؿملاقزئ ملؾيحمًَلش و امًل

خماَزهيؿمل شايقجُمل ؾايادملسلا ملووفقملوسةنَملافققلمل مله املافتاَباملوذـيىاَملحايوهبؿمل

ملتملجتهامل(فلشم ملرجدملافضحكيمليملف فؽملـَدنك ملك ملـتراملوادن

 ملؿقففمله املايحا ثملظاـملصاو ِملاف اياقملافواقمملواشاي  امململ-رمحفملاهلل-ـينملاألفق مل

تمل]األزياكاااَنملهلاااؿملـقشاااَئؾملفيحقواااؼملجهااا اؾهؿملاخلتوراااِملاخلةااارةتملودساااـملاألزاااغمل

ه املاف يملردملظلوفملـاؾملزاـملاألفاق ملوافقَشاململوافياؾ الملورصاو ململ[م8593/ها8298
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 متهيد 

يتحدث هذا افؽتوب ظـ اظتداء حرـي أمؾ افشقعقي ظذ ادخقامت افػؾسطقـقي، وظـ 

 افػظوئع افتل وصػتفو أم ؾؾسطقـقي ثؽذ بؼقهلو:

 )ـوكً هذه هل األؿسك، حتك اإلرسائقؾقغ مل يػعؾقا ذفؽ بـو، حتك افؽتوئى(.

ممشس هذه احلرـي افتل ؾعؾً بلهؾـو ذم فبـون األؾوظقؾ هق مقشك افصدر، وهق 

 أيضًو ممشس ادجؾس اإلشالمل افشقعل األظذ.

مقشك افصدر هق افذي أرشؾف صوه إيران إػ فبـون فربط صقعتفو بنيران، ويـتزظفؿ 

ـون مل ظـ افعرب ووحدهتؿ ومشوظرهؿ، ؾـجح ذم مفؿتف أيام كجوح، وتبقأ مؽوكي ذم فب

 يبؾغفو أحد مـ زظامء وظؾامء افطوئػي افشقعقي ذم افعرص احلديٌ.

مـ حمقطفو افعريب، ومـ تورخيفو  [ؿؾى افعروبي افـوبض]شقريي  اكتزعوهق افذي  

ران اخلؿقـل وآيوتف، وال يزال هذا احلؾػ افدكس ؿوئاًم يافـوبض، وربطفو بنيران افشوه ثؿ بن

بؾ هق افققم أؿقى ممو مه، وأصد اكؼقودًا فألـورسة  رؽؿ مرور أـثر مـ أربعغ ظومًو،

 اجلدد، وأـثر وؿوحي ذم بقون أهداؾفؿ وؽويوهتؿ.

وأصبح مـ ـبور ادعورضغ، وكجح ذم تؼديؿ  ومقشك افصدر خرج ظـ ضوظي افشوه،

ػضؾ مـ افصدر أصبح ـؾ مـ فبـون وشقريي وفقبقو ومـظؿي افتحرير مقداكًو مثؾفو، ؾب

 ادعورضي، وتـول مو تشوء مـ اخلدموت.تصقل ودمقل ؾقف 

وؿصورى افؼقل: فؼد ـون مقشك افصدر واشع احلقؾي، ؿقي افشخصقي، صديد 

افذـوء، يعرف متك يؼدم ومتك حيجؿ وـقػ تمـؾ افؽتػ، وؾضاًل ظـ هذا وذاك ؾفق 
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مـ أخطر صخصقوت افشقعي ذم افعرص احلديٌ. وال جيقز فـو أن كتحدث ظـ افؼتؾي 

وهلذا ؾؼد ن كتحدث ظـ أشتوذهؿ وإمومفؿ. رـي أمؾ افشقعقي دون أادجرمغ مـ ح

 خصصـو فف هذا افػصؾ، وهق مـ أوشع ؾصقل هذا افؽتوب.
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 املبحث األول 

 وما قيل عهه نبرة عو حياة الصدز

رت ظقـو اإلموم مقشك افصدر ـأبص ]ؿؿ[وذم مديـي  ،م?9@8ذم افرابع مـ حزيران شـي ) 

ه وافده ادرحقم آيي اهلل افعظؿك افسقد صـدر افـديـ صـدر بوشـؿ ،افـقر ــًو  [مقشـك] :وشاما تقؿا

وافذي تـحدر مـف هذه األرسة افعريؼي. وتعتز أرسة  ،بوشؿ جده األظذ اإلموم مقشك افؽوطؿ

أرسة  :تتصؾ ظز افؼرون متامديي بسؾسـؾتغ مــ األرس ادعروؾـي ،افصدر امتدادا فسؾسي ظريؼي

ــديـ]  وأرسة ،[افصــدر] ــديـ  ،[ذف اف ــرة خــدمً اف ــً فؾؿجتؿــع صخصــقوت ـب ؾلكجب

 ن وافعراق وفبـون.وادجتؿع بؿقاؿػفو افعؾؿقي وافسقوشقي ذم إيرا

ثـؿ هـوجر إػ  ،هــ ذم افؽوطؿقـي ببغـداد @@89أمو وافده صدر افـديـ ؾؼـد وفـد شــي 

وشـؽـ مديــي مشـفد  ،إػ إيـران . ثـؿ هـوجر..، ثؿ هوجر مرة أخرى إػ افـجـػ.ـربالء

ـريؿـي ادرجـع افؽبـر آيـي اهلل  [صـػقي]وتـزوج مــ افسـقدة  ،بجقار مرؿد إمـومفؿ افرضـو

ؾؽون معووكـو فؾشـق   ،.. ثؿ اشتؼر صدر افديـ ذم مديـي ؿؿ.افعظؿك احلوج حسغ افؼؿل

 .(ظبد افؽريؿ احلوئري افقزدي ممشس احلقزة افعؾؿقي ذم ؿؿ

 :وظـ دراشتف يؼقل ادسجؿ

 ،]احلقـوة[. ذم إبتدائقـي .اإلموم مقشـك افصـدر دراشـتف اإلبتدائقـي ذم مديــي ؿـؿأهنك )

 .]شـوي [وافثوكقيي ذم مدرشي 

ثـــؿ ؿـــرر   -ـعـــودة أبــــوء أرستـــف-م اكتســـى إػ احلـــقزة افعؾؿقـــي 8;@8وذم ظـــوم 

ــي ــقم األـوديؿق ــى افعؾ ــران  ،افؾحــوق برـ ــي ضف ــقق ذم جومع ــي احلؼ ــٌ افتحــؼ بؽؾق حق

ـــدي ،م1>@8ظـــوم  ـــور االمتحـــون افتؿفق ـــف أول  ،بعـــد أن كجـــح ذم اختب ـــً ظاممت ؾؽوك
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ــدخؾ احلــرم اجلــومعل ــي ت ــ ،ظامم ــفودة افؾقس ــول ص ــوزة[ وكسؾـ ــوفقريقس أو اإلج  ]افبؽ

ـــــقق االؿتصـــــوديي ظـــــوم  ـــــف ،م:>@8ذم احلؼ ـــــو [افسمجـــــي  :ظـــــذ أضروحت ذوضف

اإلكؽؾقزيـــي وافػركســـقي إضـــوؾي إػ افعربقـــي وافػورشـــقي  :. وتعؾـــؿ افؾغتـــغ.]وصـــحتفو

افتل تعتز فغتف األصؾقي.
(1) 
 

 :وعن أهم أقربائه

 وهق مـ آيوت ؿؿ ومراجعفو. ،رضو افصدر :صؼقؼف (8

ؿتؾف كظوم افبعٌ احلوـؿ يقم  ،ابـ ظؿف حمؿد بوؿر بـ حقدر افصدر وزوج أختف (9

وشؾاؿ جثتقفام  ،ـام ؿتؾ أختف بـً اهلدى ،هـ11;8مجودى األوػ مـ ظوم  :9افثالثوء 

 برسيي تومي إػ ابـ ظؿف حمؿد صودق افصدر.

وأحد مراجع افشقعي ذم  ،حمؿد بـ حمؿد صودق افصدر ابـ ظؿ مقشك افصدر ـذفؽ (:

ووافد مؼتدى افصدر افذي بـرز اشـؿف بعـد احـتالل األمريؽـون وحؾػـوئفؿ ] افعراق

وإيران تـرد  ،ؾـظوم افبعٌ يتفؿ إيران ،فوال يعرف ؿوتؾ ،هـ@8;8ؿتؾ شـي  ،[فؾعراق

 افتفؿي فـظوم افبعٌ افعراؿل.

ومـ أصفر مراجع افشقعي  ،-صوحى ـتوب ادراجعوت - ظبد احلسغ ذف افديـ    (;

ومـ ثؿ ؾوفصدر وذف افديـ  ،أمف زهراء بـً افسقد هودي افصدر ،رـذم هذا افعص

 أبـوء ظؿقمي.

ك ـوابـ أخً مقشك افصدر مرتضـ ،فصدرأمحد بـ اخلؿقـل زوج ابـي أخً مقشك ا (>

                                                                        

  كؼؾً مو ؿوفقه ظـ مقشك افصدر، وهذا ال يعـل مقاؾؼتل ظذ األفػوظ افتل اشتخدمقهو. (8)
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 ضبطبوئل متزوج مـ حػقدة اخلؿقـل.

 ،ومقشك افصدر بعد ذفؽ درس ظذ ـبور ظؾـامء افشـقعي ذم ــؾ مــ إيـران وافعـراق

صـدر  ،ــوطؿ ذيعتؿـداري ،افزوجـردي :ومـ أصـفرهؿ مـع االحتػـوظ بؾؼـى آيـي اهلل

ــديـ افصــدر  ــده]اف ــق افؼوشــؿ ادقشــقي اخلــقئل ،حمســـ احلؽــقؿ ،[واف ــد اهلــودي  ،أب ظب

هوصؿ رؾسـجوين، حســ افبفجتـل، حمؿـد  :ومـ افطؾبي افذيـ درشفؿ افصدر .افشرازي

رضو افتقشع، ظع أصغر ادسؾؿل افؽوصوين 
(1)
. 

 ملاذا اختار الصدر لبنان ؟!

 يسبؼ هذا افسمال شمال آخر: 

هـوك جفي أخـرى اختورهتـو فـف  أم ،هؾ مقشك افصدر هق افذي اختور فبـون مقضـو فف

 مو ؾقفو ؟!. فقمدي دوراً 

مــ احلـديٌ ظــ مؽوكـي فبــون ذم مرحؾـي  فؾجقاب ظذ هذيـ افسمافغ البد فـو أوالً 

ـوكً فبـون ذم ادـطؼي افعربقي ومو جيوورهـو مــ دول تشـبف  :وت مـ افؼرن ادويضقاخلؿسقـ

ومــ يريـد حبـؽ  ،يؾجـل إػ فبــون. ؾؿــ رـرب مــ بؾـده .شقيرسا بوفـسبي إػ افعومل ـؾف

.. وضقائـػ فبــون وأحزا ـو .دـو يـدبره ممامرة ضد بؾد مـ افبؾدان يتخذ مـ فبـون مقـداكوً 

 ،وإيـران أم افشـقعي ،ؾػركسـو أم ادقاركـي احلــقن :مرتبطي أصد االرتبوط بجفـوت خورجقـي

ي مفام ـوكً هوت افؼقمقووافدول افعربقي هل افعؿؼ االشساتقجل فؾسـي وألصحوب االدم

 وـون فعبد افـوس احلظ األوؾر بغ همالء. ،ديوكتفؿ

                                                                        

ظـ ـتوب: اإلموم مقشـك افصـدر، شؾسـؾي رواد افتؼريـى، ادمفـػ: ظبـد افـرحقؿ أبـوذري. مـع  ((8

 ترصف يسر.
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اكحـوز صـقعي فبــون إػ اخلــدق  ،وت ذم افؼـرن ادـويضقؾػل افـصػ افثوين مــ اخلؿسـقـ

وبعد وحدة شقريي مع مرص  ،م=>@8وخوصي بعد حرب افسقيس ظوم  ،افعرويب افـوسي

وهذه األجقاء ـوكً ؾرصـي ذهبقـي فعبـد . .افتل أشػرت ظـ ؿقوم اجلؿفقريي افعربقي ادتحدة

 ويستػقد مـ ـؾ صوردة وواردة. ،ويشسي افذمؿ ،ؾؽون يقزع األمقال ،افـوس

وافـرئقس  ،ـوكً افعداوة ذم هذه ادرحؾي ظذ أصدهو بغ صوه إيران حمؿد رضو  ؾقي

وتبودل معفو  ،اظسف  و ظؾـوً  ،ادرصي مجول ظبد افـوس، ؾوألول ـون يتعوون مع إرسائقؾ

ـوالً  ،وــون خزاؤهـو افعسـؽريقن يـدربقن جقشــف ،افسـػراء ذم حؾــػ  ــام ــون ظضـقا ؾعا

كوس وافشوه جيري ظذ افسـوحي افؾبـوكقـي.  :.. وهلذا ؾؼد ـون افرصاع بغ افزظقؿغ.بغداد

 :يؼقل افسقود اإليراين افدـتقر مقشك ادقشقي

مجول ظبد افـوس أـثر ممو أخشوه مـ إين أخشك مـ  :غقؿول افشوه مرة ألحد افسقوش)

مــ صـعبل يتجـووب مـع  ـبـراً  إن جـزءاً  :شئؾ ظـ افسـبى ؿـول وظـدمو .اجلورة افشامفقي

 ؾؽرة افقحدة افعربقي أـثر ممو يتجووب مع افشققظقي ومبودئفو بؽثر.

م وضع افشوه ـؾ ثؼؾف بجوكى افرئقس افؾبـوين ـؿقؾ صؿعقن ظـدمو ثـور ?>@8وذم شـي )

افقضـققن ضده وأرادوا اإلضوحي بف. بعٌ فف مسوظدة موفقي بؿبؾغ كصػ مؾققن بوون ذم مخـس 

وـوكـً األشـؾحي  ،ـام شوظده بؽؿقوت ـبرة مــ افسـالح ،ذم ـؾ مرة موئي أفػ بوون ،مرات

وـوكً افطوئرات افعسـؽريي  .[ر افرئوشيـافرخوم إػ ؿص]ـتى ظؾقفو تشحـ ذم صـوديؼ ـبرة 

وذم ؽويـي افؽـرم مـع  وــون افشـوه شـخقوً  ،اإليراكقي تؼقم بنيصول صـوديؼ األشؾحي إػ بروت

وهـق جـود ظؾقـف  ،ؾؾؼد جود افشـوه ظؾقـف بودـول ،صؿعقن إال أن صؿعقن ـون أشخك وأـرم مـف

 ،قن مـ أمقال افشـعى اإليـراين وأشـؾحتف مـو ؿـد يغـقـفرف وافؽرامي. افشوه أظطك صؿعـبوفش
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.. وؿتـؾ افشـوه .إػ بـالده جلئقاوصؿعقن أظطك افشوه مـ افشعى اإليراين أربعي ضبوط أحرار 

 .(افضبوط األربعي بعد أن ظبٌ بجثثفؿ وأخػك ؿبقرهؿ ذم شبقؾ شالمي ظرصف

وخـوض معرــي أخـرى  ،وإذن خوض افشوه معرـي ضوريي ضد ظبد افـوس ذم فبــون

 :يؼقل افدـتقر مقشك ادقشقي ،ضده ذم افقؿـ

 ،وأيدهتؿ بودول وافسالح ،ؾؽقغوذم افثقرة افقؿـقي وؿػً حؽقمي افشوه بجوكى اد)     

. وظــدمو ؽرؿـً بـوخرة .ـام أرشؾً إفقفؿ خزاء ظسـؽريغ ،وـوكً ترشؾ إفقفؿ افبقاخر

 ،الؿـقا حـتػفؿ إيراكقـوً  ظذ متـفـو شـبعقن ضـوبطوً  ظدكقي ذم افبحر األمحر ظرف افعومل أكف ـون

 (وهمالء افضبوط ـوكقا ذم ضريؼفؿ إػ افقؿـ فقشسـقا ضد افشعى ذم ثقرتف افبوشؾي
(1)
. 

ؾؼــد ـــون يــرى كػســف  ،ظـــ مقاجفــي افشــوه خلصــقمف داخــؾ إيــران وخورجفــو ؾضــالً 

وـون ذفؽ يتؿ بوفتـسقؼ مـع  ،ظـ افطوئػي افشقعقي ذم افبالد افعربقي وذم ـؾ مؽون مسموالً 

ويعؿـؾ  ،مراجع افشقعي ذم إيران. ؾؼد تدخؾ ذم فبـون وهق يعؾؿ أمهقي افدور افشقعل ؾقفـو

مـ أجؾ اشسداد هذا افدور، وتدخؾ إػ جوكى اإلموم افزيدي ذم افـقؿـ ضـد االكؼـالب 

 افعسؽري وضد ظبد افـوس افذي يدظؿف.

ؾؿـرجعقتفؿ  ،مو يريده افشوه ويتؿـوهأمو افعراق ؾؽوكً أمقر افشقعي ؾقفو حسى 

. وبؾغ افقد بـغ .ذم افـجػ تؼػ إػ جوكبف وتمازره، وكظومفو يسر وإيوه بودموه واحد

وفؽــ هـذا  ،افدوفتغ إػ أن افشـوه رؽـى ذم تـزويٍ ابـتـف فؾؿؾـؽ ؾقصـؾ بــ ؽـوزي

وادؾؽ ؾقصؾ  ،ألن ابـتف كػرت مـ ادؾؽ ظـدمو افتؼقو ذم جـقب ؾركسو ،افزواج مل يتؿ

                                                                        

إيران ذم ربع ؿرن، ممفػف افدـتقر مقشك ادقشقي كوئى ذم ظفد افشوه ومعورض فسقوشـتف. ؾـر مــ ( (8

 رض اشتبداد اآليوت.إيران ظـدمو اـتشػ بلن أجفزة أمـ افشوه تريد اؽتقوفف، وبعد ثقرة اخلؿقـل ظو
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 ـون كػقره أصدا 

(1)
. 

ؿول افـوئى وافقزير حمؿد ؾـقش  ،وظـ وضع افطوئػي ؾقفو ،كعقد إػ احلديٌ ظـ فبـون

ذم حديٌ فف ظـ وضع افطوئػـي افشـقعقي ذم ادرحؾـي افتـل شـبؼً  ]م9118/?/8: [ذم 

 :جملء مقشك افصدر إػ فبـون

ــدي .)      ــدور تؼؾق ــديـ ب ــامء اف ــؿ ظؾ ــل معظ ــداً . ويؽتػ ــع  بعق ــويو ادجتؿ ـــ ؿض ظ

ــــوس ــــقم افـ ــــداً  ،ومه ــــو  وبعق ــــو وكتوئجف ــــي وأبعوده ــــقرات اجلوري ــــل افتط ـــــ وظ ظ

ـــي ذم احلؼـــقق ؾحســـى ،واشـــتفداؾوهتو ـــؾ ظــــ  ،ال ظــــ تؼصـــر ذم افتحـــرك وادطوفب ب

ــوهقؿ ،مجــقد ذم افػؽــر ــقظل وادػ ــر  ،وختؾــػ ذم اف ــغ األم ــي ب ــذي أوجــد ؾجــقة ظؿقؼ اف

 وأحقوكـــوً  ،وؽربـــي وؾـــي افديـقـــي، اكعؽســـً ابتعـــوداً جقـــؾ افشـــبوب وظؾـــامء افـــديـ وافثؼ

ظــداًء ألحؽــوم افــديـ وؿقؿــف وتصــقراتف ظـــد افشــبوب.أمو أهــؾ افسقوشــي ممـــ حيســبقن 

ــي ــي معزوف ــراج ظوجق ــديـ ذم أب ــد ـــوكقا بعق ــي ؾؼ ــوضؼ ادحروم ــػ وادـ ــغ فؾطقائ ال  ،ممثؾ

خيػـــػ مــــ  مػقـــداً  وجفـــداً  ؾـــوظالً  وال يبـــدون ارــــوً  ،يشـــعرون ؾقفـــو مـــدى ادعوكـــوة

 (ويدؾع ممشسوت افدوفي إػ تغقر افسقوشوت ،ادلشوة
(2)
. 

 ،فقضـع افطوئػـي افشـقعقي ذم تؾـؽ ادرحؾـي دؿقؼـوً  -ؾــقش- ـون وصػ افؽوتى حؼوً 

واحلزب  ،ـوحلزب افشققظل] :ؾلظضوء األحزاب افعؾامكقي ،ره ظـ ـثىـوهذا مو ــو كبص

 ،وحـزب افبعـٌ افعـريب االصـساـل واحلرــوت افـوسيـي ،افؼقمل االجتامظـل افسـقري

                                                                        

 [.إيران ذم ربع ؿرن]هذه افروايي ذـرهو ادقشقي ذم ـتوبف  (8)

اإلموم مقشك افصدر، ظبد افرمحـ أبوذري، مصـدر شـوبؼ. وحمؿـد ؾــقش كوئـى ووزيـر وظضـق  (9)

 ؿقودي ذم حزب اهلل.
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وتؽـود صـؾتفؿ تـعـدم مـع  ،جؾفؿ مـ أبــوء افشـقعي [وؾصوئؾ مـظؿي افتحرير افػؾسطقـقي

. يعقشـقن ذم ظـومل افـجـػ وــربالء .مراجع افطوئػي ألهنؿ يعقشقن ذم ظومل ؽر ظومل فبــون

ؼـدم يوال  ،سـحقؿغ افؽـودحغفؾؿ وال ظؿـال ً  وهـذا افعـومل ال يؼـدم خبـزاً  ،وؿؿ ومشـفد

أمو افزظامء افسقوشققن ؾفؿ إؿطـوظققن  ،فؼضقي ؾؾسطغ ودشؽالت احلؽؿ ذم فبـون حؾقالً 

ؾؿصـوفح بعضـفؿ مـع ادقاركـي  ،ظـ ــوبر وال رتؿـقن إال بؿصـوحلفؿ ورثقا احلؽؿ ـوبراً 

 .ومصوفح بعضفؿ اآلخر مع زظامء افطوئػي افسـقي افذيـ ال خيتؾػقن ظـفؿ ـثراً 

إذا ؿوركو هذا افقضع ادتدين افذي ـوكً تعقشف افطوئػي ؿبؾ أربعي ظؼقد بـام هـل ظؾقـف 

حؼ فـو أن كتسوءل ـقػ ؿػزت هـذه افؼػـزة وأصـبحً هتـقؿـ ظـذ صـمون احلؽـؿ  ،اآلن

 ؟!.ـثريي افـقاب إػ جوكبفو أو ضدهوشقاء ـون أ

بـوألمس  وـون ذفؽ ،[إال مو صذ وكدر] واحداً  وـقػ كظؿً كػسفو وأصبحً صػوً 

 ؟!.أؿرب إػ اخلقول

ـــقي  ـــو افسقوش ـــي ؿقودهت ــــ افطوئػ ـــحبً م ـــػ ش ـــدة ـق ـــي اجلدي ـــقة اخلورؿ ـــذه افؼ ه

جديــدة، ال  ــً  ثــؿ جــوءت بؼقــودة صــوبي ،وأفؼــً  ــو ذم مزابــؾ افتــوري  ،وافديـقــي

 ؟!.فؾؼديؿي بليي صؾي

وشؾاط  ،ؾػل ذفؽ درس ألهؾ افسـي افذيـ أضـوهؿ افتشتً واهلقان ،فـتوبع احلديٌ

وال تعرف ؽر ادتـوجرة  ،اهلل ظؾقفؿ بسقء أؾعوهلؿ ؿقودات ظؾامكقي ال تممـ بسـي وال مجوظي

 وفق ـون ذفؽ ذم شقق افـخوشي. ،بوفطوئػي

تدارشــً مراجـع افشــقعي ذم إيــران صــمون أبــوء ضــوئػتفؿ ذم فبـــون مــع  :يؼـقل ادطؾعــقن

إيػـود شـتي مــ )ي افتل اختذوهو إال وال كعرف مـ افؼرارات افرسي ،حؽقمي افشوه ورجول أمـفو
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رق مـع تعؾـقامت بقجـقب ـرجول افديـ ادرمـقؿغ إػ مـقاضـ افشـقعي ذم بؾـدان إؾريؼقـو وادشـ

وبرز اشؿ افصدر ذم افالئحي افتل أظدهو آيـي اهلل أــز حمؿـد  .إيؼوظ ادشوظر افديـقي واشتغالهلو

شـلة افصـدر وتضـؾعف افتـوم مــ وــون فـ ،حسغ ضبطبوئل بردجردي بصػتف األول بـغ أؿراكـف

وهق ادؼـوب افـقضـل افؾبــوين ]إذ ال يـػر مـ ذب ـلس ظرق   ،افؾغي افعربقي ورحوبي ؾؽره

(ن جعؾً مـف افرجؾ ادطؾقب فؾبـونأ [ادصـقع مـ ظصر افعـى ادعطر بوفقوكسقن
(1)
. 

 :وؿول مقشك ادقشقي

ــذا.) ــؾ ه ـــ بؽ ــل األم ــد ال يؽتػ ــبالد  ،. وؿ ــي إػ اف ــي خمتؾػ ــغ ذم أفبس ويرشــؾ ممثؾ

ــوم ــلرب ه ــو م ــف ؾقف ــل ف ــوم  ،افت ــل ظ ـــ   م?>@8ؾػ ــدير األم ــور م ــرال بختق ــؾ اجلـ أرش

ــون ــدر إػ فبـ ــك افص ــذاك مقش ــوم حقـ ــف راتبــوً  ،افع ــؾ ف ــي وجع ــوألمقال افالزم ده ب  وزوا

ودظؿــف بؽــؾ مــو فــدى احلؽقمــي اإليراكقــي مـــ حــقل  ،ؿــدره مخســي آالف تقمــون صــفريوً 

ـــد ظشـــ .ضـــقلو ـــذا افشـــخص رئقســـوً ـوبع ـــوري  أصـــبح ه ـــؽ افت ــــ ذف  ر شــــقات م

وؿـــد سؾـــً احلؽقمـــي اإليراكقـــي فتقفقتـــف هـــذا ادـصـــى  ،فؾؿجؾــس افشـــقعل األظـــذ

(أـثر مـ مؾققن فرة فبـوكقي
(2)
. 

ؽضـى ظؾقـف شـقده  ،ر ذم إيـرانـاجلـرال صوبقر بختقور افذي ـون مؾء افسؿع وافبصـ

                                                                        

 :احلروب افرسيي، مصدر شوبؼ، وادمفػ يـؼؾ روايتف ظـ (8)

ء ؿقل ادمفـػ ظــ صـق : إذ ال ىويستغرب افؼور

وفؽـ مـ يعرف صققخ افطوئػي افشقعقي حؼ ادعرؾي ال يستغرب ظـ ـثر  يـػر مـ ذب ـلس ظرق،

 مـفؿ ذب احلشقشي، وافدخون مـ بوب أوػ، أو افؾقاضي وؽر ذفؽ.

 إيران ذم ربع ؿرن. مصدر شوبؼ. (9)
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 ،افتجـل إػ فبــون ،افؽـلس افـذي ــون يسـؼل ادظؾـقمغ مــفرب مــ ـوؿبؾ أن يشـ ،افشوه

. وجوء يقم ظود ؾقف .وفؽـ فبـون رؾض بعد أن محوه مقشك افصدر ،ؾحوول افشوه اشسداده

ؾ آخر وزارة ذم ظفد افشوه ،إػ إيران  ثـؿ شـؼطً وزارتـف وافتجـل إػ ؾركسـو معؾــوً  ،وصؽا

جلـوة مـ ظصوبوت اآليوت كؼ مذـراتـف وؿبؾ اؽتقوفف ظذ أيدي ا ،معورضتف فـظوم اآليوت

ثؿي حؾؼي مو زافً صبف جمفقفي حـقل ( :وجوء ؾقفو ظـ مقشك افصدر ،[إخالص]بعـقان 

افعالؿوت افتل ـوكً ؿوئؿي بغ افشوه واإلموم افصدر افـذي اختػـك بـغ رومـو وضـرابؾس 

 ]آيـي اهلل فبــوين [إن ادختػـل ؿقـؾ يقمفـو  .اخلؿقـل إػ ضفـرانؿبؾ أصفر ؿؾقؾي مـ وصقل 

وؿـد حصـؾ ظـذ  ،فؼد أرشؾ إػ فبــون ذم مفؿـي رسيـي ،مثع  وموً  افصدر ـون إيراكقوً  فؽـ

. وؿـد ـؾـػ افشـوه اإلمـوم .جـسقي افبؾد افذي آواه فؽل يتسـك فف افعؿؾ براحي واضؿئـون

افصدر بوالتصول بوفشقعي ذم فبـون فؽل يـؿل فدرؿ افشـعقر واالظتؼـود بـلهنؿ مـدظقمقن 

يقمفو شقيً تػوصقؾ مفؿي افصدر ظـ ضريـؼ  .مـ ؿبؾ دوفي ـزى مـ ضوئػتفؿ بوفذات

وبوفػعؾ  ؽـ ادبعقث اخلوص فؾشوه مـ اـتسـوب كػـقذ  ،[ادخوبرات اإليراكقي]افسوؾوك  

وؾجـلة تعؽـر ــؾ رء بـغ  .وأصبح يعقش ؾقف حقـوة صـفرة ورخـوء ،ـبر وأـقد ذم فبـون

ػ دوالر ظـذ مـو أظتؼـد ــون جيـى أن حيقفـف افشـوه أفـ 11>افشوه وافصدر بسبى صـقؽ 

 .(بعدهو ؿطع افصدر ظالؿوتف مع افشوه وراح يـتؼده بشؽؾ ظؾـل ،فؾصدر
(1 )
 

                                                                        

فـــذي ا ا. وهـــذ] 9?@81/8/;8-? [مـــذـرات بختقـــور ظــــ افـــقضـ افعـــريب. افعـــدد تـــوري   (8)

ـــقس  ـــون رئ ـــف ـ ـــدوة. وتـوشـــك أك ـــك أو ك ـــؿعف ذم مؼف ـــف ش ـــف، وـلك ـــور أن يؼقف ـــرال بختق ـــوء اجلـ ص

، وهـــق افـــذي ــــون يتؾؼـــك وادســـمول األول ظــــ مقشـــك افصـــدر وظــــ مفؿتـــف ذم فبــــون افســـوؾوك

ــؾفو ــل يرش ــورير افت ــؿ ي افتؼ ــف عرضــفوافصــدر ث ــع مؾحقطوت ــوه م ــذ افش ــد ظ ــقؽ، ؾؼ ــو ؿصــي افش . أم

 مـ هذا افؽتوب. آخر مقضع ورد احلديٌ ظـف ذم
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 ،ؾنيران هـل افتـل اختـورت مقشـك افصـدر فزظومـي افطوئػـي افشـقعقي ذم فبــون :وإذن

ؾؿفام ؿول  ،وبوفتلـقد ؾؼد ظرؾً مـ ختتور ،وفتلديي دور معغ ظذ مستقى افبؾدان افعربقي

ؾفق شقود حيؿـؾ  ،وظـ تضؾعف ذم افػؼف ،حمبقه مـ أبـوء ضوئػتف ظـ ؽزارة ظؾؿف افؼظل

وهلذا ؾؼد ختصص ذم احلؼقق  ،ظؼؾقي ختتؾػ ظـ افعؼؾقي افتل يػؽر  و مو يسؿك بآيوت اهلل

 .وتعؾؿ افؾغتغ اإلكجؾقزيي وافػركسقي ،االؿتصوديي

 شخصية الصدر

ـر افصـدر تؾـػ ادموهـوهتؿ ومـوصـبفؿ يتعومـؾ مـع افــوس ظـذ خم. وـقـػ .ـقػ يػؽا

 ؟!.وضقائػفؿ

وهؾ هق واضح سيح يسـتطقع خموضبـف معرؾـي مقاؿػـف مــ خـالل افـظـر إػ وجفـف 

 . أم هق رجؾ ؽومض مـوور ؟!..وتػوظؾف مع مو يسؿع ويؼقل

ومـــ صخصــقوت ـثــرة  ،هــذه أمــقر مفؿــي ال بــد فـــو مـــ معرؾتفــو ذم هــذه افدراشــي

افشـفودة األوػ فؽـريؿ بؼـرادوين كؼـؾ ؾقفـو رأيـف  :اخـست صـفودتغ ،صدرتعومؾً مع اف

فـرئقس ادجؾـس افـقـويب  يوافثوكقـ ،ورأي رئقس اجلؿفقريي إفقوس رســقس ورأي آخـريـ

 .األشبؼ وأحد أهؿ افشخصقوت افشقعقي ذم فبـون ـومؾ األشعد

 شهادة كريم بقرادوني
(1)

: 

ـــف) ـــو وصـــؾ  .وـالمـــف ،وصـــقرتف ،ومظفـــره ،وهـدامـــف ،وشـــقؿ افطؾعـــي يعــــك بؼقوؾت دا

                                                                        

افسالم ادػؼقد، ـريؿ بؼرادوين، وادمفػ ظضق ادؽتى افسقود ذم حزب افؽتوئـى، ومستشـور   (8)

أكـف  ، ومـدوبف افشخيص.. وهذا يعــل]9?@8 – =<@8 [رئقس اجلؿفقريي افؾبـوكقي إفقوس رسـقس 

 يتعومؾ مع أظذ جفي كرصاكقي.
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ــو ظرؾتــف ظــوم  ،ـــون يــتؽؾؿ افؾغــي افعربقــي بصــعقبي ،فبـــون مـــ أؾصــح  م ـــون واحــداً ><@8ودا

 .إال أن هلجتف طؾً تـطقي ظذ فؽـي ؾورشقي ،اخلطبوء وأبؾغفؿ ذم افؾغي افعربقي

وفغـي افالهـقت ذم  ،يتؼـ اشتعامل افديـ ذم افسقوشي .وصعبل ،صجوع ،ضؿقح ،ظـقد

ودورهـو  ،وتراثفو افتورخيل ،بتػقؿفو افعددي األيدفقجقو. بعٌ ذم افطوئػي افشقعقي صعقراً 

 .[هق وضـ هنوئل ،بوفـسبي إفقـو ،فبـون] :وـثرا مو ـون يردد ،واكتامئفو افؾبـوين ،األـثري

وأكشـل  ،هذا افتقور افشقعل ذا افطوبع االجتامظـل افسـقود ،[حرـي ادحرومغ]أضؾؼ 

هو  ،م;<@8ظوم  ،رساً  أحد مستشـوريف  ،زـويؼقل أمحد افؼبق .[أمؾ]مـظؿي ظسؽريي شاما

د هلـذه ادـظؿـي هـدؾوً ) :ادؼربغ وهـق مؼوومـي افعـدوان اإلرسائـقع   أشوشـقوً  إن اإلموم حـدا

 .[(وـؾ ظدوان آخر مـ أي جفي أتك]

ؿـدرهتو ذم اقيـؾ احلـقاس أدرك اإلموم أن افػعوفقي افسقوشقي ذم ظؼقـدة مـو تؼـقم ظـذ 

ؾال يسك ؾرصي تػقتف مـ ؽر أن يشـر إػ  .أـثر ممو تؼقم ظذ مـطؼفو افالهقيت ،وافعصبقي

وهق جيقد تقطقـػ  ،وادثر فؾعقاضػ واحلامشي ،آيوت مـ افساث افشقعل افغـل بوفشفداء

ر افبطريـرك ظذ شمال ضرحتف ظؾقـف دـو زا رداً  وؿد أجوبـل يقموً  .ادمذات وافروحوكقوت

 . (إين أفعى فعبي افرمقز) :ادوروين ذم بؽرـل

فدرجي أصبح ؾقفو أبغض افـوس  ،وظذ األخص خصؿ اجلـبالضقي ،خصؿ افشققظقي

اهتؿ احلرـي افقضـقي بلهنـو تسـتغؾ اجلامهـر افشـقعقي وتضـعفو ذم ؾقهـي  .إػ افقسور افؾبـوين

تريـد احلرــي افقضـقـي ) :ا افصـددذم هـذ ،وؿـد ؿـول ي ،اددؾع ذم ساظفـو مـع ادسـقحقغ

مسـموفقي إضوفـي  ،م=<@8ظـوم  ،ومحاـؾ ــامل جــبالط .(مؼوتؾي ادسقحقغ إػ آخر صقعل
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وبسببف هـو  ،فقال ـامل جـبالط الكتفً احلرب ذم صفريـ) :ؾالحظ أمومل ،حوفي احلرب

 .(واهلل أظؾؿ إػ متك شتدوم ! ،هل تستؿر مـذ ظومغ

 مـ ؽطرشي اجلبفي افؾبـوكقيويـػر اإلموم ذم ادؼوبؾ 
(1)
. 

ال جيــقز أن تؽــقن اجلبفــي متؽــزة إػ هــذا احلــد ظــذ ) :م<<@8ؿــول ي ذم حزيــران 

ؾوفقؿغ احلوـؿ مسمول ألكف أمهؾ اجلـقب  .وال حيؼ هلو أن تعومؾفؿ ـلهنؿ خقكي ،ادسؾؿغ

 ،وفقتوريو فبـونؾلصبحقا حمرومغ واقفقا إػ بر ،وافشقعقغ افؾبـوكقغ مـذ ؾجر االشتؼالل

ـا أحد كػسف  .(ؾؽؾ طؾؿ يـتفل إػ اكػجور ! ،ال خيدظ

ؾقضــقيي ]بؼــدر مــو يــديـ  ،[جشــع افقؿــغ احلــوـؿ]هــذا افثــوئر وادتؿــرد يــديـ 

ر مشــــ .[افػؾســــطقـقغ وافتؼــــدمقغ يســــتبعد ؾقــــف هــــمالء  شقوشــــقوً  روظوً ـوؿــــد ضــــقا

ـــد تقجقـــف  بـــي إػ افقؿـــغ ،وأوفئـــؽ  ،إكـــف مخقــــل فبــــون ،و بـــي إػ افقســـور ،وتعؿا

 وفؽـف مخقـل مستـر.

وفؽـف حيذر افسقوشي  ،صديؼ حوؾظ األشد وبقً رسه ،أمو ظالؿوتف بدمشؼ ؾغر ثوبتي

                                                                        

 وتشـققراكقي افتـل ؿوتؾـً افػؾسـطقـقغ ومقؾـاجلبفي افؾبـوكقي: تضؿ األحـزاب وادقؾقشـقوت افـصـ (8)

وأبرز أظضوئفو: افؽتوئى، وافقضـققن األحرار أو كؿقر األحـرار، وادـردة،  ،افدروز واحلرـي افقضـقي

طي ادوروكقـي. ومــ أهـؿ زظامئفـو: ـؿقـؾ صـؿعقن، وبقـور وحراس األرز، وافرهبوكقي ادوروكقي، وافراب

هؿ  ،ل ذبـؾ افؼسـقسـمجقؾ، وشؾقامن ؾركجقي، واألب بـقفس كعـامن، واألب ؿـزي، واآلبوتشـ وشـاما

 .[االكعزافققن]خصقمفؿ 
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ؿ فبـون ،افسقريي  :م<<@8وؿـد ؿـول ي ذم حزيـران  .ومل يؽتؿ ختقؾف مـ رؤيتف شقريو تؼسا

 .(ؾوبتالظف يصقبف بعرس اهلضؿ ،مـ حسـ احلظ أن شقريو ال تستطقع أن هتضؿ فبـون)

مــ مـظؿـي افتحريـر  صـورموً  ؾوختذ مقؿػوً  ،وؿد ؾرغ صزه مـ اظتداءات افػؾسطقـقغ

ألهنو ال  ،فقسً ادؼوومي افػؾسطقـقي ثقرة) :وؿبؾ اختػوئف بؼؾقؾ ؿول ي جوزموً  ،افػؾسطقـقي

بػضـؾ  ،يبإهنـو آفـي ظسـؽريي ترهـى افعـومل افعـر .تترصف ترصف افسوظل إػ االشتشفود

وبػضـؾ  ،وبػضـؾ األمـقال يغـذي افصـحوؾي ،األشؾحي يستطقع ظرؾوت اكتـزاع األمـقال

مـظؿـي افتحريـر شـؾطي ) :ويضقػ مفدداً  .(ذم افرأي افعوم افعودل افصحوؾي حيدث تلثراً 

 .فؼد تغؾى افشقعققن ظذ ظؼدة افدوكقي حقول ادــظامت افػؾسـطقـقي .ؾقضقيي ذم اجلـقب

 .(فؼد ضػح افؽقؾ

إكف ؾقؾسـقف ـبـر ) :ظـ اإلموم ؿول ي حوؾظ األشد متحدثوً  ،صخصقتف تربؽ اجلؿقع

ألكـف ــون يعتـزه   ،وؿد تردد ؾـماد صـفوب ؿبـؾ مـحـف اجلـسـقي افؾبـوكقـي .(وصوحى رؤيو

 ،[رجؾ ؽؿـقض وأفغـوز]ورأى إفقوس رسـقس ؾقف  ،[فقس ـوآلخريـ وهق خطر رجالً ]

 ،اإلمـوم يـقحل أـثـر ممـو يقضـح) :وؿـد ؿـول ي ،وحيـقط كػسـف بوألحـوجل ،رف رساً ـيتص

 .(ويؼؾؼ أـثر ممو يريح

  :شهادة كامل األسعد

فؼـد ) :[><@8/8/:] رتف جمؾـي احلـقادث افؾبـوكقـي ذمـؿول ـومؾ األشعد ذم حـديٌ كشـ

 ،أبــدى أؿطــوب افـــفٍ افــذيـ ـــوكقا وراء مطؾــى إكشــوء ادجؾــس اإلشــالمل افشــقعل األظــذ

واجلؿقع يذـر ـقػ ) :وأضوف األشعد .فؾؿجؾس رئقسوً  تعقغ افسقد مقشك افصدر ابقذهؿ

ـون افسقد مقشك افصدر خالل تؾؽ افػسة افتل امتدت ظدة شــقات توبعـو فؾعفـد وفزظامئـف. 
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إن هـــوك أـثــر مـــ ظالمــي اشــتػفوم تــدور حــقل اخلطــي افتــل يـػــذهو افســقد مقشــك افصــدر 

 (وأبعود هذه اخلطي ذم فبـون واخلورج ،اخلورجواألصخوص افذيـ يميدوكف هـو وذم 
(1)
. 

وــريؿ   ،وهـوك جفوت ظديدة ؿوفً بؿثـؾ مـو ؿوفـف افؼطـى افشـقعل ـومـؾ األشـعد

جمؾـي افدشـتقر افتـل ـوكـً تصـدر ذم ؾركسـو ذم ظـددهو  :مـفو ظذ شـبقؾ ادثـول ،بؼرادوين

[، ?<@8/@/@8وجريدة افؼبس افؽقيتقي ذم ظددهو بتوري  ] ،[?<@8/=/=9] بتوري 

 .[?<@8/@/=9] كبوء افؽقيتقي ذم ظددهو بتوري وجريدة األ

حســى روايــي ]ظؾــقفؿ   أمــو أؿطــوب افـــفٍ افــذي ـــون مقشــك افصــدر حمســقبوً 

ــعد ــؾ األش ــماد صــفوب [ـوم ــوين األشــبؼ ؾ ــور افــرئقس افؾبـ ــون حؽؿــف  .ؾفــؿ أكص وـ

ــوئامً  ــذ رجــول ادخــوب ؿ ــوين]رات ظ ــى افث ـــ أصــفرهؿ ،[ادؽت ــؾ افبســتوين :وم ــويب  ،إمق ؽ

وظفـــد خؾػـــف  ،واشـــتؿر حؽـــؿ افــــفٍ ضقؾـــي ظفـــد صـــفوب .شـــومل اخلطقـــى ،حلـــقد

ـــق  ـــورل احلؾ ــــ أكصـــوره]ص ـــق م ـــؾقامن .[وه ـــرئقس ش ـــد اف ـــقذهؿ ذم ظف ـــك كػ . واكتف

وهــق أحــدهؿ وفؽـــ مـــ ؽــر رجــول ]ؽــر أن افــرئقس إفقــوس رســـقس   ،ؾركجقــي

                                                                        

ذم فبــون  8:@8ـومؾ أمحد األشعد افذي صدر ظـف هذا افترصيح، هـق شـقود فبــوين وفـد ظـوم  (8)

، ومورس ادحومـوة، 9>@8إجوزة احلؼقق وافعؾقم افسقوشقي مـ جومعي افسقربقن ظوم اجلـقيب، وكول 

، وصغؾ مـصى وزير افسبقي وافػــقن اجلؿقؾـي، :>@8ذم جمؾس افـقاب افؾبـوين ظوم  واكتخى ظضقاً 

دجؾـس افــقاب، وأشـس  رئقسـوً  ;=@8وادقارد ادوئقي وافؽفربوئقي، وافصحي افعومي، واكتخـى ظـوم 

ذم تــلمغ  أشوشــقوً  احلــزب افــديؿؼراضل االصــساـل افــذي تــقػ رئوشــتف.. وفعــى دوراً  @=@8ظــوم 

ظــ [ظـد اكتخوب أمغ اجلؿقؾ.  مموثالً  ، ـام فعى دوراً 9?@8فؾبـون ظوم  اكتخوب بشر اجلؿقؾ رئقسوً 

ظـ ذفؽ ـؾف ؾفـق أحـد أظـالم افشـقعي ذم فبــون  . وؾضالً ]مصدر شوبؼ ـتوب اإلموم مقشك افصدر،

 وـذفؽ آبوؤه وأجداده.
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إػ  ظـــقدة وفــــو .هــــ .ا .[9?@8-=<@8] اشـــتعون  ـــؿ ضقؾـــي ظفـــده [ادؽتـــى افثـــوين

 .مو ؿوفف األشعد وؽره ذم مقضع آخر مـ هذا افبحٌ

 إذا اشتثـقـو أهؾ افسـي واجلامظي :وإذن
(1)
وتعومؾقا  ،ؾنن افذيـ ظرؾقا مقشك افصدر ،

فبــون إيران ومــ فـػ فػـف مــ رجـول األمــ وافطوئػـي أرشـؾقه إػ  معف يمـدون بلن صوه

 !!.مو ؾقفو فقمدي دوراً 

 ،ودـظؿـي افتحريـر ،وألهـؾ افقسـور ،فؾشققظقي ويتؽؾؿقن بؾغي اجلزم بلكف ـون خصامً 

 ،[رجـؾ ؽؿـقض وأفغـوز] :وهلذا ؾؼد ـون ــام وصـػف إفقـوس رســقس ،وفؽامل جـبالط

 ويؼؾؼ أـثر ممو يريح. ،ويقحل أـثر ممو يقضح

 

 

 

 

                                                                        

 شقليت احلديٌ ظـ مقؿػفؿ ادمشػ مـ مقشك افصدر. (8)
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 املبحث الثاني

 أهم اجنازات الصدر

ــ  قؼـقل مقشـك ادقشـقي   8736ك أن افصدر اشتقضـ فبـون ظـوم ـظؾؿـو ممو مض 

 وكزل ضقػًو ذم بقً ؿرقبف ظبـد اسنيـغ ذا افـدقـ .ـ  قؼقل ؽره 8737وذم هنوقي ظوم 

  ذم صـقر [وأحد ـبور ظؾ ء افشقعي داخـؾ فبــون وخورجفـو  صوحى ـتوب ادراجعوت]

وـون ذم أذهون افـوس جمرد ظومل مقؾد مـ افـجػ فؾؼقوم بـشـوط دقــل ذم أوشـوط افطو ػـي 

ذم ظـوم  زارهـووشـبؼ أن   ؾفق رجؾ مغومر  ومل قؽـ جيفؾ افقضع افعوم ذم فبـون .افشقعقي

ومـ جفي أخرى ؾوجلفي افتل   وأؿوم ظالؿوت وثقؼي مع أبـوء ضو ػتف  8735وظوم  8733

 .بؿعؾقموت دؿقؼي ظـ ـؾ مو حيتوجف أرشؾتف زّودتف

وبعــدهؿ ظـــ   ومؼــوومتفؿ فؾتجدقــد  مل قػوجــل افصــدر بجؿــقد صــققخ افطو ػــي

ــول وآ م افشــبوب ء افطو ػــي مـــ كــقاب وشــرهؿ ذم رـــوب اعؿطــوظقغ أي زظــ   آم

 .ووزراء ووجفوء

ـوكً ادفؿي األوػ افتل قنيعك مقشك افصدر فتحؼقؼفـو هـل اسصـقل ظـذ اجلـنيـقي 

. واسصـقل ظـذ .افؾبـوكقي ألكف   قنيتطقع افـفقض بوفدور ادطؾقب مـف ضودو بؼـل أجـبقـوً 

رات اآل ا مـ ادقاضـغ افؾبـوكقغ افذقـ ـؾفـوك ظش  اجلـنيقي ذم فبـون فقس بوألمر افقنير

مـذ إكشوء هذا افؽقون ومع ذفـؽ مل حيصـؾقا ظـذ اجلـنيـقي ألهنـؿ مــ أهـؾ ظوصقا ذم فبـون 

أمو افـصورى ؾعذ كؼقض ذفؽ ألن مـح اجلـنيقي حـؼ   وافشقعي فقنيقا أحنيـ حو ً   افنيـي

 مـ حؼقق ر قس اجلؿفقرقي قؿـحفو دـ قشوء ذم أي وؿً قشوء.
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ـــوا افني ـــي األضق ـــغ ـوؾ ـــي ب ـــسة ــــون افصـــدر قشـــقع افطؿلكقـ   قوشـــقيذم هـــذه افػ

ـــد ـــق  بع ـــف ؾ ــــ أصـــبحقا أظـــداًء ف ـــف ظطـــػ ومنيـــوكدة م ـــون   وـنيـــى بدهو  ـــد ـ ؾؼ

ومــوذا قرقــد   وـــون طوضــى ـــؾ ؿــقم بؾغــتفؿ  وقظفــر  ــؿ خــالا مــو قــبطـ  قــزورهؿ

افـــــوس مـــــ رجــــؾ إكنيــــوع افـزظــــي قؽــــره افعـــــػ وقــــدظق إػ افنيــــالم وافتــــ خل 

 .وافتؼورب بغ خمتؾػ األدقون وافطقا ػ

م وطـؾ بعـد 8741ؾـماد صـفوب اجلـنيـقي دقشـك افصـدر ظـوم مـح افر قس األشـبؼ 

   .!؟وإذن ـقػ مـحف اجلـنيقي .مـحف اجلـنيقي ظذ حذر مـف ألكف ـون قراه رجاًل خطرًا !!

 .وـومؾ األشعد  مقشك ادقشقي :بد فـو فإلجوبي ظذ هذا افنيمال مـ افتذـر بشفوديت

اجت ظقي خرقـي مل تشـفدهو  وراؾؼ شعل افصدر فؾحصقل ظذ اجلـنيقي إؿومي مشورقع

وــون إؿومـي هـذه ادشـورقع بوفتـدرج ؾـال تظـر حػقظـي ادتـػـذقـ   افطو ػي افشقعقي مـ ؿبؾ

 :وكشر ؾق  قع ألمهفو  داخؾ افطو ػي

ومـ خال و اشتطوع افؼضوء ظذ طوهرة افتنيـقل   مجعقي افز واعحنيون ذم مدقـي صقر     -

 ذم هذه اددقـي.

 وثوفظًي فؾعجزة.  ودارًا أخرى فؾػؼراء  ظومي تضؿ دارًا فألقتومممشنيي      -

 .حدادة  دمورة  ـفربوء شقورات  ـفربوء ظومي  مقؽوكقؽ :مدارس ذات ضوبع مفـل     -

 مدارس حمق أمقي ذم مـوضؼ خمتؾػي مـ فبـون.     -

 وبقً افػتوة ادتػرع ظـفو.  مجعقي صمون ادرأة     -

وؿـد  .فتؽقن ادـطؾؼ فسبقي جقـؾ إشـالمل 8755ظوم  [مزة اعموم اخلق ل]أكشل افصدر      -
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ضّؿ جمؾس إدارة هذه ادزة إػ جوكى ر قنيفو مقشـك افصـدر: افشـقم حمؿـد مفـدي صـؿس 

 وصقر.  وا رمؾ  . وـوكً تضؿ ؾروظًو ذم بروت.وافشقم حمؿد حنيغ ؾضؾ اهلل  افدقـ

ثؿ تّؿ ؾتح منيتشػك مقداع ذم بئر   8747وم مدارس فتخرقٍ ادؿرضوت وادؿرضغ ظ     -

 حنيـ بوفتعوون مع ممشنيي افصؾقى األمحر افدويل.

 برج محقد بوفتعوون مع بعظي ضبقي ؾركنيقي.-وأؿقؿ مرـز فإلشعوا افطبل بؿحؾي افـبعي      -

 ؾؿـ أقـ جوء افصدر هبذه ادقزاكقي افضخؿي افتل تـقء .اـتػقـو بذـر أهؿ هذه ادشورقع

 !.؟[ذم تؾؽ ادرحؾي] بحؿؾفو إمؽوكوت افطو ػي افشقعقي افػؼرة

مصدر هذه األمقال مــ اخلُؿـس  :أكصور افصدر قؼقفقن
(1)

وتزظـوت األؽـقـوء مــ  

 :وهذا افؼقل مرؾقض فنيببغ .وبوألخص ادغسبغ مـفؿ  أبـوء افطو ػي

وـون قؼا ظذ مجعفو وإكػوؿفـو ظؾـ ء أـػـل   هذه ادصودر ـوكً ؿبؾ افصدر :األول

وهقفـوت ـوكـً   رظقي وفقس مـ افـوحقي افنيقوشقي وافتـظقؿقيـمـ افصدر مـ افـوحقي افش

 تؽػل فإلكػوق ظذ صمون افتعؾقؿ ظـدهؿ.

مل كـذـر إ  أهـؿ هـذه  :وـ  ؿؾـو  هذه ادقزاكقي أضخؿ مـ مقزاكقي بعض افدول :الثاين

ومع ذفؽ ؾنكـو   كـؽر أكف   !؟هذه األمقال ذم زمـ افصدر وحدهؾؽقػ هبطً   ادشورقع

 ضبط مجع األمقال داخؾ افطو ػي بشؽؾ مل قنيبؼ إفقف.

                                                                        

و  قمخـذ مــ أمـقال ادنيـؾؿغ أو مــ   أي مخس افغـو ؿ قمخذ مــ افؽػـور ادحـوربغ :اخلؿس (8)

 بـؾ مل قؽــ هـذا معروؾـوً   ومو قػعؾف افشقعي افققم بدظي   أصؾ  و ذم دقـ اهلل  أمقال افؽػور ادنيودغ

 وافشقم افطقد.  أقوم ؿدموء افشقعي ـوفشقم ادػقد
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ؾؾـؾتؿس مو ؿوفـف ؽـرهؿ مــ   وإذا ـون مو ؿوفف أكصور افصدر ؽر مؼبقل و  معؼقل

اعقراكقـي ... وؿـد فؾـً اسؽقمـي ) :ؿـول  مقشـك ادقشـقي :ادفتؿغ بوفشلن اعقـراع

 .(فقف مـصى ر وشي ادجؾس افشقعل األظذ أـظر مـ مؾققن فرة فبـوكقيفتق

ؽر أن ادصدر األشود ألمالك اعموم كوبع مـ ) :وجوء ذم ـتوب اسروب افرسقي

   :وأضوا  ادراجع افدقـقي ذم إقران إضوؾي إػ مصودر أخرى بؼقً رسًا دؾقـًو ذم ؿؾى افصدر

افتل تتقػ إكػوق  [ادخوبرات]ي  ذه األمقال هق افنيوؾوك اعقراع  رـصؽ أن ادصدر افني

خمصصوت موفقي مفؿي  قتؾؼك اعموم  .. افؼرآكقي. إذاً .األمقال ادخصصي فؾعؿؾقوت افرسقي و

موظدا تعققضوتف افشخصقي افـل تبؾغ مخنيي   مـ أجؾ إكػوؿفو ذم شبقؾ أظ فف ا جت ظقي

 (ودوك  احتنيوب دو تدؾعف فف افدوفي افؾبـوكقي أقضوً   مالقغ فرة فبـوكقي ذم افنيـي
(1)

. 

ؾؼـّدم   وهل افتل ابتعظتف وأحنيـً اختقوره  ـون افصدر افرا د األول عقران ذم فبـون

هقدة جدًا إػ جوكى مو تدؾعـف افقـقم ؾؾ ذا   تدؾع فف هذه ادبوفغ افز   و خدموت   تـنيك

ــي  ســزب اهلل ــيوحر  ومحــوس  أمــؾ وحرـ ــود ـ   وافـظــوم افنيــقري  افػؾنيــطقـقي اجلف

 .!؟وجفوت أخرى قبتوظفو حزب اهلل بودول

 :اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى

وضـؿـ هـذه ادرجعقـي   ـون فؾؿنيؾؿغ ذم فبـون مرجعقي واحدة تتؿظؾ بـدار افػتـقى

                                                                        

اسـروب [ظــ  52 :ص  8763بـروت   مـشقرات جمؾي افؼاع  اسرـوت اعشالمقي ذم فبـون (8)

إقران ذم ربع  :ؾػل ـتوبف  أمو مو كؼؾتف ظـ مقشك ادقشقي ]. مصدر شوبؼ042 :ص  افرسقي ذم فبـون

 مصدر شوبؼ.  ؿرن
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وادــوهٍ افتعؾقؿقـي افتـل   ضو ػي تطبؼ ؿـوكقن األحـقال افشخصـقي اخلـوص هبـوـوكً ـؾ 

ووحـدة ادرجعقـي ـوكـً تـزظٍ جفـوت ـظـرة 8 أمهفـو مقشـك  .قرتضقفو ظؾ ء ـؾ ضو ػي

ومو   ؾفق وهؿ حيؿؾقن األحؼود افتورطقي ضد أهؾ افنيـي  افصدر واجلفي افتل تؼػ وراءه

 جوء فبـون واشتقضـ بف إ   ذا افغرض.

بدأ افصـدر قنيـعك فتشـؽقؾ هـذا ادجؾـس مقـداكقًو وبشـؽؾ ظؾــل مــذ حصـقفف ظـذ 

 .اجلـنيقي

 :يقول األباذري

روع مــ داخـؾ افطو ػـي ـوظذ افرؽؿ مـ ادخوفػـي افشـدقدة افتـل واجففـو هـذا ادشـ)

ممترًا صــــحػقًو ؾعؼــــد مــــ  وفؽـــــ ذفــــؽ مل قؿـعــــف مـــــ متوبعــــي دظقتــــف  وخورجفــــو

ظرض ؾقف آ م افطو ػي ومظوهر حرموهنو بشؽؾ ظؾؿـل مـدروس   83/6/8744بتورقم

وأظؾــ أن ادطؾــى   وبـّغ األشـبوب ادقجبـي عكشـوء ادجؾـس اعحصـوءاتمعتؿـدًا ظـذ 

 آمول افطو ػي. أصبح مجوهرقًو تتعؾؼ بف

ــورقم   وهؽــذا أتــً افــدظقة ث رهــو ــوع هــذا ا ؿــساح بت ــّقاب افؾبـ ــّر جمؾــس افـ وأؿ

وألجؾ إمتوم ادراحؾ افؼوكقكقي بوذ ادجؾس أول جؾنيوتف ذم صقػ ظوم   84/3/8745

   كتخوب ا قئي افتؼقعقي ادتؽّقكي مـ تنيـعي أصـخوص مــ ـبـور ظؾـ ء افشـقعي م8747

جؾـس اجت ظـف افظـوع م ظؼـد اد 01/3/8747وبتورقم  .ظضقاً  80وهقئي إجرا قي تضؿ 

ؾــتّؿ افتصـققً وبــرأي األؽؾبقـي افنيــوحؼي ظـذ اعمــوم مقشــك    كتخـوب أول ر ــقس فـف
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 (افصدر فقؽقن أول ر قٍس مـتخٍى فؾؿجؾس اعشالمل افشقعل األظذ

(1)
.  

وــون هـذا   وـون فؾؿقاركي دور مفـؿ ذم إكشـوء ادجؾـس اعشـالمل افشـقعل األظـذ

ـــ  ـــون واضــحًو ذم ظالؿــو ؿ   ؿ ظــذ هــذا ا ؿــساحافــدور واضــحًو ذم تصــققً كــقاهب

ادشبقهي مع افصدر  وؾضاًل ظـ ذفؽ ـؾف ؾؼد ؿّدم افصـدر ؾرصـًي   تعـّقض فؾـصـورى 

وهـذا هـق رس ارتبوضـف بوفـصـورى مـــذ   مــ أجـؾ إضـعوا ادنيـؾؿغ وتعـدد مـرجعقتفؿ

 .ً ؿدموه أرض فبـونئوض

ؾؼــد ـــون قتـؼــؾ   ومــو قنيــؿك بوفتؼــورب اعشــالمل ادنيــقحل  ؾؿــ افقجفــي ا جت ظقــي

تؼـقل اجلفـوت  .حمورضًا مـ ــقنيي إػ ــقنيي أخرى مـودقًو بوفنيالم ومـددًا بوفعـػ واعرهوب

حقٌ راح قغـوز ؿ مؾؿحـًو   .. ؾشعبقتف واشعي   شق  فدى ادقاركي.) :افـرصاكقي افعؾقؿي بلمره

حمقٍر بغ األؿؾقتغ ادوروكقي وافشقعقي ضد األـظرقي افنيــقي ذات إػ افػو دة افتل تـجؿ ظـ إؿومي 

وافــدوة رابطـي   وؿـد اجتـذبً حمورضاتـف ذم افــدوة افؾبـوكقـي مجفـقرًا واشـعوً  .افـزظي افعروبقي

 .م وهـل مـػتحـي ظـذ مجقـع افتقـورات افػؽرقـي8724ثؼوؾقي أّشنيفو ادوروع مقشول اشؿر ظوم 

ومل قتـقّرع اعمـوم ظــ اؿتحـوم   دث إفقـف ذم افؼضـوقو افػؾنيـػقيـذفؽ هيقى افر قس حؾق افتحـ

وـوكـً  -قحقيظـذ ؽـرار افرهبــوت ادنيـ  ؾؼد ـون حيؾؿ بنكشوء رهبـي كنيـو قي صـقعقي-األدقرة 

[.ادنيقحل]صغور افراهبوت افزقئوت قـبفرن بنيحره األّخوذ وبج ل وجفف 
(2)

. 

                                                                        

 .شوبؼ مصدر  ظبد افرحقؿ أبوذري  اعموم مقشك افصدر ((8

ــونـاســروب افنيــ (0) ــي  .مصــدر شــوبؼ  رقي ذم فبـ  -8742]وصــورل اسؾــق تــقػ ر وشــي اجلؿفقرق

ذم افػوتقؽون بعد اظتزافـف افعؿـؾ  و ذا ؾؼد أصبح منيتشوراً   فؽون ؿنيقنيوً  فق مل قؽـ شقوشقوً   [8752

 افنيقود.
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ؾؼـد [ 68 :مقشـك افصـدر ص ذم ـتوبـف اعمـوم] وحنيى رواقي ظبد افرحقؿ أبـوذري

 ـون افر قس افؾبـوع صورل اسؾق قؼقم بـػنيف بػتح بوب شقورتف فقصعد إفقفو هبقبي ووؿور.

م وصـػ 00/6/8755بتورقم  [مقكدي مقركقـؽ]وذم حدقٌ صحػل فف مع جمؾي 

 :افصدر مؼومف بغ ادنيقحقغ ـوفتويل

دقـون افنيـ وقي وافقحـدة   أطـ أن أحـدًا ذم فبــون ؿـد حػـظ راقـي افتعـوقش بـغ األ)

 ًُ و ذا ؾلكو ؽر مرؽـقب ؾقـف ظــد  .حتك فُت رمزًا فؾقحدة ذم فبـون  افقضـقي مظؾ  ؾعؾ

  .ادت مرقـ مـ أظداء هذا افقضـ افذقـ قنيعقن إػ إزافتل مـ افقجقد

أع ؿبقؾ ثـالث شــقات أفؼقـً   وإن مـ صّدة افظؼي افتل أو هو يل إخقاع ادنيقحقغ

. .[افؽرصـّقغ]مقظظًي دقـقًي ظذ ادممـغ مـفؿ ذم ادراشقؿ اخلوصي افتل أؿقؿً ذم ــقنيـي 

وفتعرؾقا أبعود هذا افعؿؾ تصقروا أن زظقً  دقـقًو منيقحقًو قؾؼل خطبي اجلؿعي ظذ ادصّؾغ 

راقـي افتعـوقش بـغ خمتؾـػ وحومـؾ   ادنيؾؿغ. ؾلكو رمز افقحدة افقضـقي واألخقة افدقـقـي

  و  ظجى أن قؼـقم ادتـ مرون بتصـػقتل معـققـًو ذم محال ـؿ افدظو قـي .افطقا ػ افؾبـوكقي

(مشّؽؽغ بؽؾ حترـويت افقضـقي افنيقوشقي
(1)

. 

 :وأضيػ إىل ما ذكرته آنفًا أمرين ،لقد بالغ الصدر يف تعاونه وتنسيقه مع النصارى

 [ادرـزقـي سرــي افـفضـي ا جت ظقـي ادنيـقحقيافشـقرى ]اكتنيى افصدر إػ   :األول

 .[ـرقؽقر حداد]افتل قرأشفو ادطران 

ادنيقحل ذم فبـون ظـوم  -شومهقا ذم إضالق اسقار اعشالملـون مـ أوا ؾ مـ  :الثاين

                                                                        

 مصدر شوبؼ. (ن 810 :ص)  ظبد افرمحـ أبوذري  اعموم مقشك افصدر ((8
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  ـقؿ مبـوركواألب قـقا  رـادطـران جـقرج خضـ :م وـون مـ رؾوؿف ذم هذا اسقار8743

وققشػ أيب حؾؼـي   واألب ؾركنيقا دوبره  كقر  وحنيـ صعى  وافشقم صبحل صوفح

مـ ا كحراؾوت افتل  ـظر. وذم افبقون افذي وّؿع ظؾقف أظضوء هذه ا قئي .وكرصي شؾفى

 .  قؼرهو اعشالم شقاء ـون شـقًو أو صقعقوً 

 وقفـــات 
وأكـف ــون حيؾـؿ  ؟ هؾ صـحقح أن مقشـك افصـدر أظجـى بوفرهبــوت ادنيـقحقي  .8

. و  أدري ـقـػ ــون شـقجؿع بـغ ادتعـي افشـقعقي وافرهبــي .بنكشوء رهبـي كنيو قي صقعقي

 .فؾـصورى .   أصؽ أكف ؾق  ؿوفف ـون قتزفػ.!؟ادنيقحقي

ـؾ افد  ؾ افظوهرة وافبوضـي تشر إػ أن افصدر ظؿؾ ظذ إكشوء حتوفػ بقـف وبغ   .0

قن ظــف رؽبـًي ذم تؽـققـ هـذا افتحـوفػ افـذي قنيـتفدا وــون ادقاركـي   قؼّؾـ  افـصورى

وـون افصدر ـؾ  ازداد ؿربًو مـ افـصورى ازداد بعـدًا   افعرب افنيـي داخؾ فبـون وخورجف

 .ظـ أهؾ افنيـي

ومتـك   حتّدث افصدر ظـ ممامرة ـوكـً تنيـتفدؾف ومل قـذـر صـؽؾ هـذه ادـمامرة  .1

اعمـوم مقشـك ]فرمحـ أبـوذري ذم ـتوبـف وجوء ظبد ا .ومـ افذقـ حووفقا تـػقذهو  حدثً

فقزقؾ افغؿقض ظـ هذه افرواقي وطزكو بلن اجلـوة مـ افشقعي افعومؾغ  [62 :ص  افصدر

 -يب  -كصبقا ـؿقـو فؾصدر بوألشؾحي افرصوصـي ومـداؾع اآلر  .ذم صػقا اجلبفي افشعبقي

 وفؽـ هذه ادحووفي ؾشؾً.  ذم افطرقؼ افذي قنيؾؽف جل

وهـق افـذي   ؾفـق رمـز فؾقحـدة افقضـقـي  هبوفي مـ افتعظقؿ وافتبجقـؾحيقط كػنيف   .2

 فـف. وهق افذي ؿول فف افبطرقرك ؾالن ــذا وــذا وؿـول .أرشك معومل افتعوقش بغ األدقون
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 .وؿؾ بعد ـذا مو صئً مـ افظـوء افذي   حدود فف  افؼنيقس ؾالن ـذا وـذا

 (1) :كالم مهم لكامل األسعد

ـــورقم  أجـــرت جمؾـــي اســـقادث افؾبـوكقـــي مؼوبؾـــي مـــع ـومـــؾ األشـــعد ذم ظـــددهو ت

 :وـون ممو ؿوفف  حتدث ؾقفو ظـ خالؾف مع مقشك افصدر [م 1/8/8753]

هذه افعالؿوت افتل مرت بـظالث   شلحتدث أو  ظـ ظالؿويت بوفنيقد مقشك افصدر)

األوػ مــ افعفـد  ومرحؾـي افػـسة ،-ظفد افـر قس حؾـق -مرحؾي افعفد افنيوبؼ  :مراحؾ

 .وادرحؾي األخرة  اسويل

افـذقـ ــوكقا   أبدى أؿطوب افـفٍ  افذي تال افعفد افشفويب  ؾػل أثـوء افعفد افنيوبؼ

حتبقـذهؿ فتعقـغ افنيـقد مقشـك   وراء مطؾى إكشـوء ادجؾـس اعشـالمل افشـقعل األظـذ

أكف فق ـوكً ـتؾي   وافنيقد مقشك افصدر قعرا وافـقاب افشقعي .افصدر ر قنيًو فؾؿجؾس

  لء أصالً ـدو ـون أكش  مل تمقد ؾؽرة إكشوء هذا ادجؾس  األظضوء افتنيعي افتل أكتؿل إفقفو

وفؽـل واؾؼً ظذ إكشوء ادجؾـس وتعقـغ افنيـقد  .ودّو أصبح افنيقد مقشك افصدر ر قنيف

وء ظذ افّرؽؿ مـ افتحذقرات افتل تؾؼقتفو مــ ظـدد مــ األصـدؿ  مقشك افصدر ر قنيًو فف

بلن وراء هذا افتعقغ خطًي دحـوربتل صخصـقًو ظـذ صـعقد اجلــقب وظـذ   وظدة مصودر

 .منيتقى افطو ػي افشقعقي أقضوً 

وؿد ؿبؾً تؾؽ ادخوضرة ألع ــً مؼتـعًو بلن تؾؽ افػرصي ادقاتقـي عكشـوء ادجؾـس 

 .اعشالمل افشقعل األظذ فـ تتؽرر

                                                                        

 .مـ هذه ادؼوبؾي قنيراً  كؼؾـو ؾق  مو مه صقئوً  (8)
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خالل تؾؽ افػـسة افتـل امتـدت ظـدة   واجلؿقع قذـر ـقػ ـون افنيقد مقشك افصدر

 .توبعًو فؾعفد وفزظ  ف  شـقات

 .وجــقب فبــون بقجـف خـوص  واجلؿقع قذـر مقؿػ افعفد بلزاء افشقعي بقجـف ظـوم

حمـوو ت فؾتػرؿـي بـغ   دمؿقد مؼوع افؾقطوع :ـوكً هـوك ممامرة ظذ اجلـقب ـؾ ققم

ــوكقغ ــطقـقغ وافؾبـ ــ  افػؾني ــوع فؾؿ ــري وكػني ــوب ؾؽ ــقنوإره ــو قػعؾ ــؾ م  .قاضـغ ذم ـ

 واؿترصت حرـي مقشك افصدر وؿتئٍذ ظذ افدظقة إػ اعرضاب.

و    أهـويل اجلــقب إػ احـتالل افؼصـقر ذم افعوصـؿي وَوّجف كـداًء مــ بـروت داظقـًو 

حوجي إػ إقضوح افعقاؿى افتل ـوكً تستى ظذ تؾؽ افدظقة فق أن أهويل اجلـقب هـوجروا 

 .ّقفقا إػ  جئغ ؾعاًل ذم افعوصؿيوحت  فقحتؾقا افؼصقر وافشقارعؾعاًل إػ بروت 

افـذي هـق ممشنيـي حؽقمقـي - أخـذ افتؾػزقـقن  وافعجقى أكف ذم ذفؽ افققم بوفذات

 .ظذ ظوتؼف إذاظي كداء اعموم إػ افتظوهر ( -رشؿقي 

 :ويتسائل كامل األسعد فيقول

وــون أهـّؿ   فؼـد ظـرض   حـًي بودطوفـى .!؟واآلن موذا قرقد افنيقد مقشك افصدر)

 :مطؾبغ ؾقفو

 .تلمغ افعدافي فؾطو ػي افشقعقي بشلن افقطو ػ افعومي  .8

 .تـػقذ مؼوع افؾقطوع  .0

وأصــبحً ادـوصــى ادعطــوة   تــؿ حتؼقؼــف خــالل افتعققــوت األخــرة :ادطؾـى األول

روع ـأي مشــ]دطؾــى افظــوع أمــو مــو قتعؾــؼ بو  ألبـــوء افطو ػــي افشــقعقي متـوشــبًي وظــددهؿ
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 مـ  حؼ ادؼوع مـ أجؾ تـػقذه.  وفقس هق  ؾؼد ــو كحـ [افؾقطوع

 .بلن قمخر تـػقذه أـظر ممو ُأّخر وفـ كنيؿح أبداً 

 .رـوت أو اجلقشـوادنيح اجلقي فألرض شتتق ه إحدى افش  ؾو ظت دات متقاؾرة

وحـدد حزقـران شــي   ظومـيل وافؼــوة ذم مــوضؼ ـوؿد ضرحً دراشـي افـػـؼ افر قنيـ

 .!؟م مقظدًا فبداقي افعؿؾ ؾ ذا قبؼك مـ مطوفى اعموم 8753

 .(؟هؾ هـوك كػط ذم اجلـقب فؾتـؼقى ظـف ؟افتـؼقى ظـ افـػط

 :ؾلجوب بؼقفف  وشئؾ األشعد ظـ مدى ؿقة افتقور افذي قؿظؾف افصدر ذم فبـون

إن ؿقتـف  .عتؿـر افِعّؿـي أم  ؿ أن قؾـال هيـ ـ إن ؿقتف فقنيً منيتؿدة مـ مرـزه ـرجؾ دق)

مصدرهو ادول افذي قبعٌ بف ادفوجرون إػ ادجؾس افشقعل األظـذ وادعقكـي ادوفقـي افتـل 

وؿقتـف تـليت   ؾفق قـػؼ هذا ادول ذم ذاء افرجول واشتؼطوهبؿ  تؼدمفو افدوفي إػ ادجؾس

ضـدي ــ  أقضو مـ ؿدرتـف ظـذ دمؿقـع ادعورضـي ذم اجلــقب وحشـدهو ذم ظؿـؾ مقحـد 

 .ؾعؾً ظو ؾتو ظنيران وافزقـ ظـدمو احتدتو ضدي أثـوء اكتخوبوت افـبطقي

إن هـوك أـظر مـ ظالمي اشتػفوم تدور حقل اخلطي افتل قـّػذهو افنيقد مقشك افصـدر 

اكتفك  .(بعود هذه اخلطي ذم فبـون واخلورجوأ  واألصخوص افذقـ قمّقدوكف هـو وذم اخلورج

 .ـالم األشعد
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 أيم اجنازات الصدر التهظيمية

 :احملرومني حركة
م ادجؾاس 3696أكشل ظاوم  ،م3691اإليراين افذي حصؾ ظذ اجلـسقي افؾبـوكقي ظوم  هذا

فؾطوئػاي  وهاذا يعـال أكاف أ ابل  ا الً  ،واختوره ادتـػذون رئقسًو فف ،اإلشالمل افشقعل األظذ

   .[ذ األؿؾ، وأضقػ إػ اشؿف فؼى ]اإلموم% مـ افشعى افؾبـوين ظ52افشقعقي أي فف 

وإذا ـوكً حدود مػتل افسـّي ال تتجووز ادسوجد واددارس افؼظقي وؽر ذفؽ  و ال 

افقاؾد اجلديد ال  . ؾفذا.. وحدود افبطورـي أـ ر بؼؾقؾ مـ مػتل افسـّي.يشؽؾ حتديًو ألحد

وأن يؽاقن هاق  ،يؼبؾ مـ ضوئػتف إال شؾخفو مـ اكتامئفاو افعارو وربطفاو بانيران افػورشاقي

  وحى افؼقل األول واألخر ؾقفو. 

 :وذلك لسببني ،وإذا كان األمر كذلك فمهمته لن تتوقف عند هذا احلد

غ افشؽ ال يزال بعض زظامء افطوئػي خيوفػقكف افرأي ويـظرون إفقف بع :األول

ظذ  وؽر مـتظر مـف ذم هذه احلوفي إال أن يرد ،حدوده ويرون أن افرجؾ دمووز ،وافريبي

 .وإن تظوهر بغر ذفؽ ،ك بلكف رجؾ ظـقد ال يستؽغاؾؿـو ؾقام مضوؿد ظ ،افـور بلصّد مـفو

إكف يريد أن يتحؽؿ بسقوشي فبـون  .ضؿقح افصدر ال يتقؿػ ظـد حدود افطوئػي :الثاين

ومـ هـو كعؾؿ دوذا أفزمف افذيـ ابتع قه بوفتحوفػ مع افـصورى ضد  ،افداخؾقي واخلورجقي

ودوذا ؾقجلء مـ ـون حيسـ افظـ بف بوكحقوزه إػ افؼقات افسقريي ظـد اجتقوحفو  ،افسـي

 .م3699فبـون ظوم 

وإشؽوت  قهتؿ إػ األبد أكشل تـظقاًم  ،ومـ أجؾ ؿفر خصقمف داخؾ افطوئػي
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م ضوفى افصدر افسؾطي افؾبـوكقي افؼقوم 3691ؾػل ظوم  ،[شاّمه ]حرـي ادحرومغ خطراً 

وأ بل مقؿػ  ،ام حؼؼً افسؾطي مطؾبًو ضوفى بآخروـؾ ،بقاجبفو كحق اجلـقبقغ ادحرومغ

، وفقس أموم خصؿف دّ ؾفق  وحى ادبودرات افتل ال تتقؿػ ظـد ح ،خصقمف ذم ؽويي احلرج

[ وـتؾتف ذم ادجؾس إال تبـل مطوفى مـ  ور افؾبـوين افـقوو ـومؾ األشعد ]رئقس ادجؾس

وـون مـ ؿبؾ يؼرع أبقاهبؿ  بوح مسوء مـوصدًا إيوهؿ تليقده ذم احلصقل ظذ  ،يؾّؼى بوإلموم

 .ؿفؼد اكتزع ادبودرة مـفؿ وكوؾسفؿ ذم ظؿؾفؿ افسقود ؾغؾبفؿ وهزمف .اجلـسقي

بتاوري   ،ـاون أضاخؿفو مفرجاون بعؾباؽ) ،ودظو افصدر إػ مفرجوكوت صعبقي ظورماي

وضّؿ ـاؾ ماـفام أـ ار  ،م [2/2/3694: ]ثؿ مفرجون  قر بتوري  ،م [39/4/3694]

حتاك ال يبؼاك  هيدؤوا وأن ال ،أؿسؿقا مع اإلموم ظذ متوبعي جفودهؿ ،مـ موئي أفػ مقاضـ

[ افتل رشؿ اإلموم ، وهؽذا وفدت ]حرـي ادحرومغذم فبـون حمروم واحد أو مـطؼي حمرومي

إن حرـاي ادحارومغ تـطؾاؼ ماـ اإلياامن احلؼقؼال باوس وبوإلكساون ) :بؼقفاف افصدر مبودئفو

 ،وكظااوم افطوئػااي افسقوشااقي ،وهاال تاارؾض افظؾااؿ االجتامظاال ،ؽومؾااي وـرامتاافوحريتااف اف

وهال حرـاي وضـقاي  ،بال هقادة االشتبداد واإلؿطوع وافتسؾط وتصاـقػ اداقاضـغ وحتورب

وحتااورب االشااتعامر واالظتااداءات  ،تتؿسااؽ بوفسااقودة افقضـقااي وبسااالمي أرض افااقضـ

(وادطومع افتل يتعرض هلو فبـون
(1)

. 

 :[ك مـ هذا افبحٌاوـام ؿول ظـف ـريؿ بؼرادوين ]ؾقام مض ،حؼًو إن افصدر داهقي

ؾفق ذم حرـتف اجلديدة  .وفغي افالهقت ذم األيدفقجقو ،يتؼـ اشتعامل افديـ ذم افسقوشي

وهذه وؽرهو مـ افشعورات  ،وحموربي افػسود وافظؾؿ واالشتبداد ،دظو إػ اإل الح

                                                                        

 .مصدر شوبؼ .(46 :ص) ،ادمفػ ظبد افرحقؿ أبوذري ،اإلموم مقشك افصدر (3)
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 ،اجتامظل مفام ـون ديـف وال يتـؽر هلو مصؾل ،ادامثؾي هلو ال ختص ضوئػًي دون ضوئػٍي أخرى

 361 وّؿع ،حقارًا مع كخبي مـ ادػؽريـ افؾبـوكقغ مـ خمتؾػ افطقائػ وهلذا ؾؼد أجرى

 مـفؿ ظذ الئحي تضؿ ادطوفى افعؼيـ افتل أظؾـفو
(1)

. 

يعـاال ؾااقام يعـقااف أ ااؿ  ،سف أخاارى ؾحرـااي ادحاارومغ صااعور صااقعل ومااـ جفااي

 .هبؿ واشتبّدوا ،شؾبفؿ أهؾ افسـي ـوؾي حؼقؿفؿ ،مضطفدون مؼفقرون

واكتزاع  ،إال تـظقؿ أكػسفؿ وافعؿؾ مـ أجؾ افتخؾص مـ احلرمونوفقس أمومفؿ 

وإذن ؾال مؽون ذم هذه احلرـي اجلديدة ألي مـ أبـوء افطقائػ  ،حؼقؿفؿ مـ افذيـ اؽتصبقهو

 .ؾسقجد كػسف ؽريبًو والبّد فف مـ تصحقل اخلطل ،وإذا أخطل واكتسى إفقفو ،األخرى

وذم  ،ؾؼد اشتفقت افتـظقامت االصساـقي أبـوء افطوئػي افشقعقي ،ومـ جفي ثوف ي

زظقؿفو  وتليقد ،ء حرـي ادحرومغ مو يغري همالء ذم افعقدة إػ ــػ افطوئػيىمبود

 .افذي يؼّدم هلؿ مو ظجزت ظـ تؼديؿف األحزاب افقسوريي

يعـل وحترير ؾؾسطغ  ،ء حرـي ادحرومغ حترير ؾؾسطغىومـ جفي رابعي ؾؿـ مبود

ظـد افشقعي وافـصورى افتخؾص مـ افػؾسطقـقغ افذيـ جعؾقا أهؾ افسـّي ذم فبـون ؿرابي 

ومع ذفؽ ؾفذا افشعور وؽره مل يؽـ أـ ر مـ ـؾامت إكشوئقي ؾورؽي  .كصػ افسؽون

وظرف افصدر  ،ب مـظؿي افتحرير ورئقسفووتطرِ  ،فؽـفو تستفقي افػؾسطقـقغ ،ادضؿقن

ؾؼد ـون يـسؼ مع ؿقودة  ،ؾؿع حدي ف ظـ حترير ؾؾسطغ ،ـقػ يستغؾ هذا اجلوكى

 .وـوكً هذه افؼقودة تشعر أن حرـي ادحرومغ تؽود تؽقن رديػًو هلو ،ادـظؿي

                                                                        

 .ادصدر افسوبؼ ((3
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 ،ومـ جفي خومسي ؾنن إكشوء هذه احلرـي يستفدف ابتداًء خصقمف داخؾ افطوئػي

هقادة  وحتورب بال) :ؾبؿجرد ؿقفف ظـ احلرـي ،وهذا افذي أذكو إفقف ؾقام مه

يػفؿ أبـوء افطوئػي أن ادؼصقد  ،(االشتبداد واإلؿطوع وافتسؾط وتصـقػ ادقاضـغ

. و ورت اخلالؾوت .بذفؽ ـومؾ األشعد وـتؾتف ومعظؿفو مـ افشقعي أل ؿ إؿطوظققن

  .[وؿودة افشعبي اف وكقي ]ادخوبرات ،بقـفؿ وبغ افصدر تعرض ظذ رئقس اجلؿفقريي

صؽو  ،ـون اإلموم ذم زيورة فؾرئقس رسـقس ،م3699افعوم وذم ) :ؿول شومل اخلطقى

 ،وخوّ ي ذم ؿضويو اخلدموت افعومي وبعض افتعققـوت ،ؾقفو مـ تعوضل بعض افقزراء معف

تػّفؿ افرئقس  ،وأن همالء افقزراء حيرصون مرجعقي اجلـقب بوفرئقس ـومؾ األشعد

وـون يتؿـّك بوفقؿً كػسف أن يتػفؿ اإلموم بودؼوبؾ وضعف دموه رئقس  ،رسـقس مـطؼ اإلموم

وظذ ذفؽ ـؾػـل ؾخومي افرئقس أن أبؼك ظذ اتصول دائؿ مع شامحي  ،جمؾس افـّقاب

وأن أشؿعف وأكؼؾ فػخومتف ـؾ  ،وأن أزوره بغ احلغ واآلخر، أو بـوًء ظذ ضؾبف ،اإلموم

حتك  ،وبعض افعوم ظذ اتصول دائؿ بسامحتف وً وهؽذا أمضقً ظوم ،ـؾؿي يؼقهلو شامحتف

 (حصؾ تغققبف ذم فقبقو ومو زال
(1)

. 

ـوتى هذه ادذـرات افؾقاء شومل اخلطقى هق افرجؾ اف وين ذم افشعبي اف وكقي 

ـون ذم هذه ادرة ظذ  ؾي بوفصدر ددة ظوم وإذا  ،وهق مـ رجول افـفٍ ،[ادخوبرات]

وهذا  ،م3691ؾؾؼوؤه األول بف ـون ظوم  ،افرئقس رسـقسوبعض افعوم بـوًء ظذ تؽؾقػ 

 ،ر شـغابغ افصدر وفقاء ادخوبرات شومل اخلطقى اشتؿّر ددة ظش يعـل أن تعووكًو وثقؼوً 

ورؽؿ ذفؽ مل يذـر فـو فقاء  ،ىادخوبرات بغ يدي اخلطق [أرصقػ] وؾضاًل ظـ ذفؽ ؾااا
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ـ ر افسقوشقغ افسـقغ يؿسؽقن ذم وهذا هق دأب أ ،ادخوبرات إال أؿّؾ مـ افؼؾقؾ

وهذا افؼؾقؾ  .مذـراهتؿ ظـ ذـر مو يعرؾقن مـ حؼوئؼ وؾضوئل جمومؾي أو خشقي ادسوئؾي

 :افذي ذـره يدؾعـو إػ إثورة افتسوؤالت افتوفقي

فطوئػي افدخقل ذم مـوؾسي  وإموم ،هؾ يؾقؼ برئقس ادجؾس اإلشالمل افشقعل األظذ (3

  الً هلو ورئقسًو فؾؿجؾس  األشعد افذي اختورتف افطوئػيـومؾ  شقوشقي حوّدة مع

ومطوفبًو إّيوه افتدخؾ ذم ؿضويو  ظذ رئقس اجلؿفقريي صوـقوً  ثّؿ يسدد افصدر ،افـقوو

 ؟!.ال تؾقؼ بؿؼوم رئقس افدوفي

وفقس ظذ رئقس افقزراء  ،ودوذا يعرض اإلموم أمقره ظذ رئقس اجلؿفقريي ادوروين (5

وهق مـ   معف ظدم تعوون افقزراء  هذه افؼضقي يشتؽل مـمع أكف ذم ،افسـل

 .!اختصوص رئقس افقزراء؟

 :حركة أمل

ـون افصدر يتـؼؾ مـ ــقسي إػ ــقسي داظقًو إػ كبذ افعـػ ومـددًا بوإلرهوب 

ـقػ يقّجف ادقاضـ  :ومتسوئالً  ،وحمتجًو بؼقة ظذ إكشوء مقؾقشقوت مسؾحي ،واإلرهوبقغ

. وتّقج جفقده هذه بوالظتصوم واإلرضاب ظـ افطعوم ذم مسجد .افسالح إػ  در أخقف

ضّؿـف ذوضف  وؿوم بن دار بقون ،م59/2/3692افعومؾقي ذم بروت افذي بدأه بتوري  

إ وء كزيػ  :روطاومـ أهؿ هذه افش ،إليؼوف اإلرضاب ظـ افطعوم هق ومـ اظتصؿ معف

 .قل بنيؼوف احلرب مـ ؿبؾ مجقع األضرافوافؼب ،افدم

اكػجر فغؿ مضود فؾدروع وشط ؿوظدة ذم افبؼوع  ،م3692وذات يقم مـ صفر متقز 

ؿتقاًل وموئي جريل ذم  ػقف ادجـديـ افشقعي  41ؾلوؿع  ،ختص مـظؿي ؾتل افػؾسطقـقي
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. .اً واددربغ افػؾسطقـقغ ؾوكؽشػ أمر حرـي أمؾ افتل صوء افصدر إبؼوء وجقدهو رس

وؿد اضطر  .[تتؽقن مـ األحرف األوػ فعبورة ]أؾقاج ادؼوومي افؾبـوكقيوـؾؿي أمؾ 

افصدر فتسقيغ وجقد هذه ادقؾقشقوت إػ افؼقل إن ظـوسهو هؿ بصدد افتدريى ظذ 

 افؼتول بغقي افتقجف كحق اجلـقب دحوربي إرسائقؾ ومسوظدة اجلقش افؾبـوين
(1)

. 

وهق مـ جفتف حوول  ،افؾبـوكققن هبذا احلدث افذي يؽّذب مو يؼقفف افصدر ذم افعؾـ ؾقجئ

هل افتل تتبـّك هذا  –بفي افقضـقي وهل ظامد اجل –شقام وأن حرـي ؾتل ال ،تسقيغ ؾضقحتف

أمو افـصورى  .وكوهلو مـ اخلسورة م ؾ مو كول حرـي أمؾ ،وتؼقم بتدريى أظضوئف ،ادقفقد اجلديد

دعؾقموت مو جيعؾفؿ يعتؼدون بلن حرـي أمؾ فـ حتورب مع افػؾسطقـقغ ؾعـدهؿ مـ ا

 .مـ مقاؿػف ادتـوؿضيو ،ؽر مطؿئـغ مـ افصدر -رؽؿ ذفؽ-وفؽـفؿ  ،وافقسوريغ

وـدأبف ذم م ؾ هذه ادقاؿػ  ،وذم هذه األجقاء ادضطربي أظؾـ افصدر ظـ حرـي أمؾ

ثؿ راح  ،ّرظي أموم مجقع افؾبـوكقغاؾلبقاهبو مش ،زظؿ أ و فقسً فطوئػي دون ضوئػي أخرى

 :ومـ ذفؽ ؿقفف ،ستخدمفو مـ ؿبؾييستخدم هلجًي أخرى ذم خطبف وحمورضاتف مو ـون 

رجول اف لر واف قرة ضد ـؾ أكقاع  ،كحـ كدظك رجول افرؾض ،اشؿـو فقس متووفي)

 (.حتك وفق ـّؾػـو ذفؽ دموءكو وحقوتـو ،افظؾؿ

 :وؿقفف

 ،بااؾ تاادؾؼً ذم جماارى حقااوة افعااومل اإلشااالمل ،ذم رمااول ـااربالء اف ااقرة مل متااً)

.. فؼااد واجااف احلسااغ افعاادّو ومعااف شاابعقن .وابتااداًء مااـ افقااقم فااـ كشااؽق وفااـ كبؽاال
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وال يعااّد  ،أمااو افقااقم ؾااـحـ كعااّد أـ اار مااـ شاابعغ ،وـااون افعاادّو ـ اار افعاادد ،رجااالً 

(ظدوكو ربع شؽون افعومل
(1)

. 

يعودي احلسغ وأهؾ بقً رشقل  َمـ وكعقذ بوس مـ ـّؾ  ،ؾؿـ هؿ أظداء احلسغ 

إ ؿ أؿؾ مـ ربع  :ومـ هؿ أظداء احلسغ افققم افذيـ يؼصدهؿ افصدر ويؼقل .ملسو هيلع هللا ىلصاس 

 !.؟شؽون افعومل

هذه اخلطبي ادفقجي ـون افصدر يردمؾفو أموم مجفقر صقعل مسّؾل ألكف ظّؾؿفؿ بلن 

قن مدرـغ ألبعود ومدفقالت أؿقال .. ؾفؾ ـون افػؾسطقـق.افسالح زيـي افرجول

 ! هذا مو شـتحدث ظـف ذم ؾصؾ آخر مـ هذا افؽتوب إن صوء اس.؟افصدر

 :الصدر وثّوار اخلميين
ؾؼد رؾضً احلؽقمي  ،رف بحريي ذم فبـوناأخذ افصدر يتص م3696بدءًا مـ ظوم )

بتفؿي افتآمر ضد   ممشس افسوؾوك افذي فقحؼ- افؾبـوكقي تسؾقؿ اجلـرال تقؿقر بختقور

ؾوشتغّؾ  .مع فبـون ظـد ذاك ؿطعً إيران ظالؿوهتو افدبؾقموشقي .وجلل إػ بروت -افشوه

 (هذا افػراغ فؾؼقوم بوكجوزاتف افؽزى ،افصدر بعقـقف اف وؿبتغ
(2)

. 

فؽـف أؿوم روابط تعوون وثقؼي مع  ،مل يؼطع افصدر  التف مع افسؾطوت اإليراكقي

هؾ افصدر ظؿقؾ  :وتسوءل افذيـ يتوبعقن األحداث ،ادعورضي افتل تستفدف افشوه

 !.؟أم هق أ بل مـ أكصور أشتوذه و فره اخلؿقـل ،مزدوج

                                                                        

ادصودر افسوبؼي، وجوء دور ادجقس، افطبعي افتل شبؼً افعوذة، وافصحػ افؾبـوكقي افصاودرة  ((3

 م.3692بعد ظوم 

 .(596ص: )احلروب افرسيي ذم فبـون، ( (5
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أدخؾ افصدر بعض معوريض افـظوم اإليراين إػ فبـون بصقرة ؽر  ،م3695ؾػل ظوم 

تقّػ اإليراكقون ظّبوس زاين ادؾّؼى بلو  ،ي مفـقي ذم  قروحتً شتور إدارة مدرش ،مؼوظي

ران تدريى افشبوب افشقعي ظذ افؼتول ذم بعض معسؽرات مـظؿي مجذيػ ومصطػك 

ؾؼوم بتلمغ أوضوظفؿ وتـؼالهتؿ ذم ـؾ  ،. ثؿ تضوظػ تعووكف مع ادعورضي.ؾتل افػؾسطقـقي

وـوكقا شوظده األيؿـ ذم تـظقؿ حرـي ادحرومغ وجـوحفو افعسؽري  ،مـ شقريي وفبـون

. واشتؿرت األمقر ظذ هذه احلول إػ أن و ؾ افسػر اإليراين مـصقر ـودار إػ .[أمؾ]

. وأخذ ـؾ مـفام .ويعرف افصدر معرؾي دؿقؼي ،وهق مـ ضبوط افسوؾوك افسوبؼغ ،وتبر

. وـون أول مو ؾعؾف افسػر دمؿقد احلقاالت .ييضويؼ اآلخر ظذ افسوحي افؾبـوكقي افضقؼ

 م3699واكتفً بتجريده مـ اجلـسقي اإليراكقي ذم ظوم  ،ادوفقي ادقّجفي فؾصدر
(1)

مع أن  ،

 .اكقي ال تـتزع مـ  وحبفو مفام ـوكً األشبوباجلـسقي اإلير

ًّ مـ ظضده ألكف  أ بل ـؾ اإلجراءات افزاجرة افتل اختذهتو إيران افشوه ضده مل تػ

و ويي افشوه بوتً  ،وادعورضي اصتّد ظقدهو ،صخصقًي مرمقؿًي ظذ مستقى افعومل افعرو

و ور ادول يلتقف  ،الشقام وأن افصدر صديد افذـوء حيسـ ؿراءة افسطقر ومو وراءهو ،ؿريبي

 .مـ ـؾ حدب و قب ظرو

 

 

 

 

                                                                        

 ، مصدر شوبؼ.(599ص: )احلروب افرسيي ذم فبـون،  (3)



 الشيعة يف لبهاى : حركة أمل أمنوذجًا                   

 

111 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الجاني: موشى الصدر مؤشس حركة أمل وإمام شيعة لبهاى

 

111 

 املبحث الثالث 

 العربيةعالقات الصدر 
وـون ـعودتف  ،مّد افصدر جسقره مع افسػراء افعرب ذم بروت مـذ وؿً مبؽر

ورجعل  ،ؾفق تؼدمل ثقري مع افتؼدمقغ اف قريغ ،خيوضى ـؾ شػر بوفؾغي افتل تستفقيف

كبذ افتعصى  :حموؾظ مع افرجعقغ ادحوؾظغ.. وأهؿ مو ـون حيدثفؿ بف ويدظقهؿ إفقف

. وتليقد حؼ .وبغ ادسؾؿغ وافـصورى ،ورب بغ افسـي وافشقعيافطوئػل وافدظقة إػ افتؼ

مـوصدة افؾبـوكقغ وافعرب  ..افػؾسطقـقغ ذم ادؼوومي مـ أجؾ افعقدة إػ وضـفؿ وديورهؿ

 .وح األخقة بغ أبـوء افقضـ افقاحدوكؼ ر ،بوفتدخؾ فـؼ افسالم ذم فبـون

 ،بؾدا ؿ وافدول افتل يؼقؿقن ؾقفومـ أخص مفوم افسػراء إؿومي ظالؿوت متقـي بغ و

هق رئقس ادجؾس افشقعل األظذ يؼرع  وهو ،وأن تؽقن ظالؿوهتؿ ضقبًي مع مجقع افطقائػ

وخيوضبفؿ بؾغي جديدة مل خيوضبفؿ هبو مـ ؿبؾ أي مرجع  ،ويطؾى افتعوون معفؿ ،أبقاهبؿ

قن بف أمجؾ ترحقى ويرحب ،. وهلذا ؾؼد ـوكقا يردون ظذ حتقتف بلحسـ مـفو.صقعل ذم فبـون

 .بؾدا ؿ رةويرشؾقن افتؼورير إػ دوهلؿ ظـ أمهقي هذا افرجؾ ويؼسحقن دظقتف إػ زيو

وـون ادؾقك وافرؤشوء افذيـ اشتؼبؾقه  ،ؿوم افصدر بزيورة أـ ر افبؾدان افعربقي

. وـون بعد .وظدافي ادطوفى افتل يرؾع فقاءهو ،خطوبف وحسـ ،مبفقريـ بحالوة فسوكف

ادسموفغ ذم ـؾ بؾد يزور ظؾامءهو ومعوهدهو ومراـزهو اإلشالمقي ثؿ يتقا ؾ زيورة 

مـ ال يعرؾف وهق حيورض  :ويؼقل ظـف مـ خدع بف مـ أبـوء مؾتـو .معفو بعد ظقدتف إػ فبـون

 .!!سوئؾ ال يعرف هؾ هق شـل أم صقعلمـ ادذم مسلفي 

ـ وتـؼؾ خالهلو بغ م ؿوم برحؾي إػ صامل إؾريؼقو اشتؿرت صفري3691ؾػل ظوم 
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صورك ذم مممتر شـقي دجؾس افبحقث  م3691وذم ظوم  ،اجلزائر وادغرب ومرص

م زار ؿـوة افسقيس وأفؼك خطبي بوفؼقات ادسؾحي 36/4/3693وذم توري   .اإلشالمقي

م صورك ذم 3691وذم ظوم  ،إرسائقؾ افغو بيادرصيي أـد ؾقفو ظذ أمهقي اجلفود ضّد 

ادممتر افسـقي افسوبع دؾتؼك افػؽر اإلشالمل ادـعؼد ذم اجلزائر
(1)

أمو افسعقديي ودول  .

 ،وـون ذم ـؾ زيورة جيري فؼوًء  حػقًو مع أصفر  حػ افبؾد ،ـ رة اخلؾقٍ ؾزيوراتف هلو

 .رىثؿ يقظز إػ مميديف كؼ هذه ادؼوبؾي ذم  حػ أخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 اإلموم مقشك افصدر، أبوذري، مصدر شوبؼ. (3)
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 حواريم املسعوم مع الهصرييني

افـصريي واإلمومقي  :جرت اتصوالت بغ صققخ افطوئػتغ ها [ 1/9/3165ذم ] 

وجوء هذا االـتشوف  ،وبعد ظدة جؾسوت اـتشػقا أ ؿ أبـوء ضوئػي واحدة ،اإلثـل ظؼيي

 ثؿ أ دروا بقوكوً  .فألوػ وتؽػر اف وكقي ،افغريى بعد أـ ر مـ أفػ ظوم مـ افعداوة

وحتً هذا  [افعؾقيقن صقعي أهؾ افبقً]ببروت حتً ظـقان  [دار افصودق]رتف اكش

بقون ظـ ظؼقدة افعؾقيغ أ دره األؾوضؾ مـ رجول ] ،ظـقان آخر بخط أ غر ،افعـقان

 .[ذم اجلؿفقريتغ افسقريي وافؾبـوكقي []افعؾقيغ افديـ مـ ادسؾؿغ

مع أكف ال دور فف  ،افشق  حسـ مفدي افشرازي اشؿوظـ اجلوكى افشقعل مل يذـر إال 

يذـر ذم هذه ادسلفي افتل ـوكً مـ إظداد وختطقط وإخراج مقشك افصدر افذي ـوكً تربطف 

م. وهذه 3691مع اجلـرال حوؾظ األشد ؿبؾ أن يؼقم بوكؼالبف افعسؽري ظوم   ؾي وثقؼيً 

. ومـ جفي ثوكقي ؾحوؾظ .هذا مـ جفي ،افصؾي مل تؽـ بعقدًة ظـ أضامع افشوه ذم ادـطؼي افعربقي

ومـ ؽر أهؾ افسـي، ويصعى  ،األشد ـون أول رئقس مجفقريف فسقريي مـ ؽر ادسؾؿغ

واجف اجلـرال األشد هذه  .جدًا ظذ افسقريغ أن هيضؿقا رئقسًو مـ أبـوء افطوئػي افـصريي

  :ادعضؾي بحٍؾ ذي دظومتغ

وهذه  .االصساـلحزب افبعٌ افعرو  وزظقؿ مـ زظامء ،هق ؿقمل ظرو :األوىل

ًّ مـ ظزيؿتفو -ـام يرددون دائاًم  -افطقائػ  ومـ ثؿ ؾنن اإلكؼالب  ،تػّرق األمي وتػ

وجيى أن ال يغقى ظـ أذهون ادقاضـغ بلن  ،افعسؽري افذي يتزظؿف يشؿؾ ـؾ افطقائػ

افذي ال  ،ءىافطقارواهلقؿـي ذم طؾ هذا االكؼالب فؼوكقن  ،األشد يؼقد اكؼالبًو ظسؽريوً 

 .حيؽؿف ؿوكقن وال ضقابط
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شؿ وهق اال ،[افطوئػي افعؾقّيي]افطوئػي افـصريي افذي هق أحد أبـوئفو اشؿفو افققم  الثاىوة:

واجلديد ذم األمر هق هذا  .م 3651فسقريي ظوم  افذي أضؾؼتف ؾركسو ظؾقفؿ مـذ اشتعامرهو

إن افعؾقيغ هؿ مـ افشقعي  :فقن هلؿافبقون افذي يستخّػقن ؾقف بعؼقل افـوس ظـدمو يؼق

أجرأ مالمل شقوشي األشد ] :يؼقل  ديؼ حوؾظ أشد وـوتى شرتف .اإلمومقي اإلثـل ظؼيي

ـوكً بال صؽ وؿقؾف مع إيران  -افتل أظقد تشؽقؾفو دقاجفي ظومل ـومى ديػقد-اخلورجقي 

حمقرًا صقعقًو يؿتد مـ ضفران ظز دمشؼ إػ  :أي ،متومًو ذم ادـطؼي  و خؾؼ صقئًو جديداً  ،اف قرة

 .[فبـون جـقب

  :وقال أيضا  

ـون ؿرار األشد بدظؿ إيران حمّرًا  ،وحتك ادحع ،وبوفـسبي فؾرأي افعوم افعرو)

وأدخؾ ،وؿد خؾؼ فف هذا اخلقور كزاظوٍت مع افعومل افعرو .فؾجدل واخلصقمي وم راً 
(1)

إػ  

 (.رًا مـ افؼؾؼ وادخووفاصيـ فف ظـتؼققؿ افؼودة اآلخر

  :واألـ ر دؿًي ومقضقظقًي ؿقل ممفػّل ـتوب احلروب افرسيي ذم فبـون

 .م مـ ورضي وؿع ؾقفو 3691واألشد مديـ بذفؽ فصديؼف افصدر افذي أكؼذه ظوم )

كف أ -[أي مورق]كف ظؾقي أومعؾقم - اهتؿ ظؾامء دمشؼ افسـّققن افرئقس ،ؾػل ذفؽ احلغ

ؾسورع اإلموم افصدر إػ  ،فديـ رئقس افدوفي ذم افدشتقر اجلديد أؽػؾ ذـر اإلشالم

وهذا افـص ال ؿقؿي ؿوكقكقي  .ؼر بلن افعؾقيغ هؿ مـ ادسؾؿغ افشقعيتقؿقع ؾتقى تُ 

                                                                        

ظـ ـتوب األشد، افرصاع ظذ افؼق األوشط، دمفػف: بوتريؽ شقؾ. وادمفػ مل يؽـ أمقـاًو وال  (3)

دي افشاوه ، وذم ظف3691 ودؿًو، ألن تعوون أشد مع إيران وصقعتفو ـون مـذ اكؼالبف افعسؽري ظوم 

 افتل زظؿ ادمفػ أكف بسببفو ـون هذا افتحوفػ. ـومى ديػقد واخلؿقـل، وؿبؾ
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 )حؼقؼقي فف بوظتبور أن واضعف ال حيؿؾ  ػي آيي اس ادطؾقبي د ؾ هذه األظامل

(1)
. 

مدي دورًا خيدم م فق 3691وؿوفبًو ؿدم إػ فبـون ظوم إيراين ؿؾبًو  :؟حسن الشريازي ن  م  

 .وخيدم إيران ومرجعتقف ـام كؼقل -ـام يؼقل- افطوئػي ذم فبـون

ألكف مـوؾس فف ذم بؾد ال يتحؿؾ م ؾ هذه  ،ومل يؽـ مرحبًو بف مـ ؿبؾ مقشك افصدر

أشس  وظـدمو أدرك افشرازي أن أبقاب ادجؾس افشقعل األظذ مغؾؼي أمومف .ادـوؾسي

فؽـفام مل جيدا بدًا مـ  ،راظف مع افصدرافص وهذا مـف تؽريس ،[مجوظي ظؾامء افشقعي]

  .ومـفو مو شّؿل حقار افشقعي مع افـصريي ،االتػوق وافتعوون ذم بعض افؼضويو

وازدادت  ،ـوكً ظالؿوت افشرازي مع خصؿ افصدر افؾدود ـومؾ األشعد ؿقييً 

 -األشعد وافشرازي-م ظؼدا  52/4/3611  ؾػل توري .ؿقهتو بعد اختػوء افصدر

أجقاء افطوئػي ظـ أن  ومألت اإلصوظوت ،اجتامظًو ضؿ ظددًا ـبرًا مـ ظؾامء افشقعي

 :وذم .افغرض مـ هذا االجتامع االتػوق ظذ وحدة ظؾامء افطوئػي ثؿ ظذ خالؾي افصدر

بعد  [كوصققكولاكس]م أي بعد االجتامع بلشبقٍع واحٍد ؽودر افشرازي ؾـدق 5/2/3611

 ،زيورتف فصديؼ فف ؾلضؾؼ أحد ادسّؾحغ افـور ظؾقف ؾؼتؾف دون أن يصوب شوئؼف بلذى

وبسبى افػقىض افتل تسقد فبـون مل  ،ظـ افػـدق [مساً  211]وـون ظذ بعد أؿؾ مـ

 :ؾؿـ ؿوئؾ ،وراجً إصوظوت ـ رة ،تعرف افسؾطوت اجلفي افتل تؼػ وراء هذا افؼوتؾ

إ و  :وؿوئؾ آخر ،إ و ادخوبرات افعراؿقي ألن ادغدور ـون مؼقاًم بوفعراق ومعورضًو فـظومف

                                                                        

ػغ يتحدثون ظـ مقؿاػ آخار ، مصدر شوبؼ. وفعؾ ادمفّ (592ص: )احلروب افرسيي ذم فبـون،  (3)

مـ ادقاؿػ افتل وؿػ افصادر ؾقفاو إػ جوكاى حاوؾظ األشاد، أماو افػتاقى األوػ ؾؽوكاً ؿباؾ هاذا 

 افتوري .
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 .ؾخو و وظؿؾ ضدهو ،ادخوبرات األمريؽقي أل و هل افتل جـّدتف وأرشؾتف إػ فبـون

  .وافذي أراه أن ادستػقد األول مـ اؽتقوفف حرـي أمؾ وؽرهو مـ أتبوع مقشك افصدر

 ،ومل يؽـ ؽقوبف ـغقوب افصدر ،ودؾـ ذم مديـي ؿؿ ،افشرازي إػ إيرانكؼؾً ج ي 

.ؾؽلكف بعد حٍغ مـ افزمـ ال حؾَّ ذم فبـون وال رحؾ مـفو
(1)

 

افـصاااريي وافشاااقعي  :طووواي ت  ىعووووىل إىل احلوووديل عووون البووووان الوووذي  ووود  عووون

واحتػظااً  ،[صااودقافدار ]ــااً ؿااد شااؿعً بااف ؿبااؾ  اادوره ظااـ  .رييااإلثـاال ظشاا

ثااؿ  ،ؾؼاادهتو داخااؾ مؽتبتاال أـ اار مااـ ماارة بساابى  ااغر حجؿفااو ،ؾااقام بعااد بـسااخي مـااف

رهو بعااد حاااذف ادؼدمااي افتورخيقااي افتااال اورأيااً كشاا ،بعااد افبحااٌ افشاااوق وجاادهتو

وافقثااوئؼ افػركسااقي  ،[ظااذ حااّد ؿااقهلؿ]ّرؾي احتاادثقا ؾقفااو ظااـ مااقاؿػفؿ افقضـقااي ادشاا

وذم ـتبااال  ،اداااذـرات افعربقاااي ادـشاااقرة وـاااذفؽ ،وافزيطوكقاااي تؽاااّذب اّدظاااوءهؿ

هااؾ  :وافشااوهد ذم هااذا افبقااون ،األخاارى حتاادثً ضااقياًل ظااـ تااورخيفؿ األشااقد افؽااوفل

وافشاااقعي [ افـصاااريي]وهااؾ افعؾقياااي  ،ريياظؼقاادهتؿ هااال ظؼقااادة افشااقعي اإلثـااال ظشااا

  :فإلوكم البوان ثم مناقشتنا ألهم ما و ىل فوه ،!؟دسّؿك واحد اشامناإلثـل ظؼيي 

 مؼاااّدماااي

 بؼؾؿ شامحي افعاّلمي افسقد حسـ مفدي افشرازي

 بسااااؿ اس افّرمحـ افّرحقؿ

                                                                        

م، 9/2/3691 ]افصااحػ ووـااوالت األكبااوء افصااودرة بعااد اؽتقوفااف، ومـفااو افؼاادس باارس: (3)

 .[م56/6/3691و حقػي األكبوء افؽقيتقي: 
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 .واألضفور مـ ظستف ،وافصالة وافسالم ظذ كبقف ،احلؿد فقفقف

 :وبعد

ذم اجلؿفقريي افعربقي  [افعؾقيغ]فؼد وؾؼـل اس تعوػ فزيورة إخقاكـو ادسؾؿغ 

ذم ضرابؾس  [افعؾقيغ]ثؿ زرت إخقاكـو ادسؾؿغ  ،ها 3165صعبون  9 - 1افسقريي مـ 

وذفؽ ظذ رأس وؾد مـ افعؾامء بلمر مـ شامحي اإلموم ادجدد ادرجع افديـل  ،فبـون -

 ،ؾوفتؼقً بجامظي مـ أؾوضؾ ظؾامئفؿ وم ؼػقفؿ ،افسقد حمؿد افشرازي دام طؾف :أخل

وتبودفـو معفؿ اخلطى  ،ؿ وجمومعفؿوبجؿقع مـ أبـوء اددن وافؼرى ذم جقامعف

مـ صقعي أهؾ افبقً افذيـ يتؿتعقن بصػوء  -ـام ـون طـل هبؿ- ؾقجدهتؿ ،واألحوديٌ

 .وبراءة االفتزام بوحلؼ ،اإلخالص

ؾؿـ خالفف  ،وهذا افبقون افذي أمجع ظؾقف األؾوضؾ مـ ظؾامئفؿ خٌز يصدق اخلَز 

مو تبؼك مـ ضبوب افطوئػقي فقؼقفقا  رؤوشفؿ ؾقق [افعؾقيقن]يرؾع إخقاكـو ادسؾؿقن 

 .ال ـام يؼقل ادتؼّقفقن ،إكـو ـام كؼقل :ـؾؿتفؿ ظوفقي مدّويي

هذا افبقون افذي يؼدمف إػ افرأي افعوم أ حوب افػضقؾي مـ صققخفؿ هق واضل 

ن افعؾقيـ هؿ صقعي يـتؿقن إػ أمر ادممـغ ظع بـ أو أ :األوػ :وسيل ألداء دالفتغ

ـسوئر افشقعي افذيـ  ،وبعضفؿ يـتؿل إفقف بوفقاليي وافـسى ،ظؾقف افسالم بوفقالييضوفى 

 .يرتػع اكتامؤهؿ افعؼقدي إػ اإلموم ظع ) ع ( وبعضفؿ يرتػع إفقف اكتامؤه افـسبل أيضوً 

 [اإلمومقاااي] ـؾؿتاااون مسادؾتاااون م اااؾ ـؾؿتااال [افشاااقعي]و [افعؾاااقيغ]أن  :اف وكقاااي

 .وـؾ ظؾقي هق صقعل ادذهى ،ظؾقي افعؼقدةؾؽؾ صقعل هق  ،[اجلعػريي]و

 :أن أفػً أكظور افذيـ هيؿؾقن ؿقل اس تعوػ –ـلي مسؾؿ فف حؼ احلسبي  –وأود هـو 
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 ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے  ے ھژ 

ر افتؼوضع افذي ـون اإػ أكف ؿد اكتفك ظص ،أفػً أكظورهؿ [64]افـسوء:   ژ﮸

افذي ال يسؿل بؿرور افؽؾؿي إال ظز ر افتقا ؾ اوجوء ظص ،يسؿل بوفساصؼ بوفتفؿ

 .األضقاء افؽوصػي

إكف  ،وأشلل اس تعوػ أن جيؿع ـؾؿي ادسؾؿغ ـوؾي ظذ مو ؾقف خرهؿ ورضوه تعوػ

 ..ويل افتقؾقؼ

 حسـ مفدي افشرازي

 بروت –فبـون    

 ها  3165 –ذي افؼعدة احلرام  33

 عقيدتهـا
 :الديون

وآخر األديون  .فعبوده ظذ فسون رشقل مـ رشؾفكعتؼد أكف مو ذظف اس شبحوكف 

ؿؾفو هق اإلشالم  ڦ ڦژ .[36آل ظؿران: ] ژچچ  چ  چ ڃ ڃ ژ) :وـأ

 [آل ظؿران] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ

 :اإلسالم

 [رشقل اس أصفد أن ال إفف إال اس وأصفد أن حمؿداً ] :هق اإلؿرار بوفشفودتغ

 .ظـد اسمـ  ملسو هيلع هللا ىلصواالفتزام بام جوء بف افـبل 
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 :اإليموان

هق االظتؼود افصودق بقجقد اس شبحوكف ومالئؽتف وـتبف ورشؾف مع اإلؿرار 

 .بوفشفودتغ

 :أ ول الدين

وجيى  .افتقحقد وافعدل وافـبقة واإلمومي وادعود :كعتؼد أن أ قل افديـ مخسي

 .معرؾتفو بوفزهون وافدفقؾ ادقجى فؾعؾؿ ال بوفظـ أو افتؼؾقد

 :التوحود

خوفؼ  ،وال يشبفف رء ال يشبف صقئوً  ،ؼد بقجقب وجقد إفف واحد ال ذيؽ ففكعت

  [افشقرى] ژٹ ٹ ٹ   ٿ  ٿٿ    ٿ ٺژ   ،فؾؽوئـوت ـّؾّقفو وجزئّقفو

ـ كػسف بؼقفف تعوػ ام أخز ظ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :وهقـ 

  .[اإلخالص] ژ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

 :العدل

 [،افؽفػ]  ژڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژ  ظـ افظؾؿ كعتؼد بلن اس تعوػ ظدل مـزه

افبؼرة: ]  ژۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژفعدفف  إثبوتوً  ،وأكف تعوػ ،وال حيى افظودغ

 مت ژوال يـفوهؿ إال ظام ؾقف ؾسودهؿ ) ،وال يلمر افـوس إال بام ؾقف  الحفؿ[، 519

 [ؾصؾً] ژ  مخ حخ جخ مح جح حجمج يث ىث جثمث  يت ىت
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 :وةوالنب

وأمّدهؿ بودعوجز اخلورؿي  ا طػك مـفؿ رشالً  ،مـف بعبوده فطػوً  ،كعتؼد بلن اس شبحوكف

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ژوأرشااؾفؿ إػ افـااوس  ،ومّقاازهؿ بااوألخالق افعوفقااي

 ،حتااك يرصاادوهؿ إػ مااو ؾقااف  ااالحفؿ ،فتبؾقااغ رشااوالتف ،[392افـسااوء:  ] ژڈڈ

 ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌژ وحياااّذروهؿ ظاااام ؾقاااف ؾساااودهؿ ذم افااادكقو واآلخااارة )

 .[41األكعوم: ] ژڈژ

أوهلؿ  ،ورشقالً  واألكبقوء ـ رون وؿد ذـر مـفؿ ذم افؼرآن افؽريؿ مخسي وظؼون كبقوً 

 وهق كبل ورشقل أرشؾف اس فؾعودغ ـوؾي بشراً  ملسو هيلع هللا ىلصأبقكو آدم وخومتفؿ شقدكو حمؿد بـ ظبد اس 

 .وهل  وحلي فؽؾ زمون ومؽون ،رائع اإلهلقي وأـؿؾفواوذيعتف افسؿحي آخر افش ،وكذيراً 

وكعتؼد أن اس ظصؿ األكبقوء مـ افسفق وافـسقون وارتؽوب افذكقب ظؿدًا وخطًل ؿبؾ 

 .وجعؾفؿ أؾضؾ أهؾ ظصقرهؿ وأمجعفؿ فؾصػوت احلؿقدة ،افـبقة وبعدهو

 :اإلمامة

كعتؼد أ و مـصى إهلل اؿتضتف حؽؿي اس شبحوكف دصؾحي افـوس ذم ممازرة األكبقوء 

تطبقؼ ذائعفؿ و ق و مـ افتغقر وافتحريػ  بـؼ افدظقة وادحوؾظي بعدهؿ ظذ

 .وافتػسرات اخلوضئي

  ك أن يؽقن تعقغ اإلموم بوفـص افؼوضع وافرصيلاوكعتؼد أن افؾطػ اإلهلل اؿتض

وأن يؽقن   ،  [91افؼصص: ]     ژېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ  ۋژ

اإلموم معصقمًو م ؾ افـبل ظـ افسفق وافذكى واخلطل فؽل يطؿئـ ادممـقن بوفديـ إػ 
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د افسوبؼ  ،راواألئؿي ظـدكو اثـو ظش ،االؿتداء بف ذم مجقع أؿقافف وأؾعوفف ـّ كّص ظؾقفؿ افـبل وأ

 .مـفؿ افـص ظذ إمومي افالحؼ

ف رشقفف األمغ ذم أحوديٌ متقاترة وكعتؼد أن اإلموم افذي كّص ظؾقف اس تعوػ وبّؾغ ظـ

 .ظبد اس وأخق رشقفف وشقد اخلؾؼ بعده ،هق أمر ادممـغ ظع بـ أو ضوفى ظؾقف افسالم

وجوء افـص بعده البـقف شقدي صبوب أهؾ اجلـي احلسـ واحلسغ ظؾقفام افسالم وبعدمهو 

ؾوبـف اإلموم افبوؿر حمؿد بـ  ،اإلموم زيـ افعوبديـ ظع بـ احلسغ :فؾتسعي مـ وفد احلسغ

ؾوبـف  ،ؾوبـف اإلموم افؽوطؿ مقشك بـ جعػر ،ؾوبـف اإلموم افصودق جعػر بـ حمؿد ،ظع

ؾوبـف اإلموم اهلودي ظع بـ  ،ؾوبـف اإلموم اجلقاد حمؿد بـ ظع ،اإلموم افرضو ظع بـ مقشك

اف وين ظؼ  وحى  ؾوبـف اإلموم ،ؾوبـف اإلموم احلسـ بـ ظع ادؾّؼى بوفعسؽري ،حمؿد

وشقظفره اس ذم آخر افزمون ؾقؿأل افدكقو  ،ظّجؾ اس بف ؾرج ادممـغ ،افزمون احلجي ادفدي

 .وجقراً  ـام مؾئً طؾامً  وظدالً  ؿسطوً 

 :اىلواملعو

 ٺ ٺژكعتؼد أن اس شبحوكف وتعوػ يبعٌ افـوس أحقاوء بعاد اداقت فؾحساوب 

ؾقجاازي ادحسااـ بنحسااوكف  [،احلااٍ] ژ ڤ   ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ

 ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ  لء بنشااااااوءتفااااااااوادس

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇژ. [افااااـجؿ]

 .[افزفزفي] ژک  ک  ک  ک  گ  گ   گ    ڑ ڑ  ژ ژ

وـام كممـ بودعود ؾنكـو كممـ بجؿقع مو ورد ذم افؼرآن افؽريؿ واحلديٌ افصحقل ماـ 
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 ،راط وادقازاناوافصا ،وافعاذاب وافـعاقؿ ،واجلـي وافـاور ،راأخبور افبعٌ وافـشقر واحلش

 ژ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ )  ومو إػ ذفاؽ

 [.آل ظؿران]

 :أدلة التشريع عهدنا أربعة 
 :القرآن الكريم .3

ادسؾؿغ هق ـالم اس تعوػ ال حتريػ  كعتؼد أن ادصحػ افؼيػ ادتداول بغ أيدي

 ں   ڱ ڱڱ  ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ ؾقاااااف وال تباااااديؾ 

 .[ؾصؾً] ژ ڻ ڻ ں

  :السنة النبوية  .5

ريع. اوهال ادصادر اف اوين فؾتشا ،وهل ظـدكو مو ثبً ظـ افـبل مـ ؿقل وؾعؾ وتؼرير

ماـ أحؽاوم  مـ أحؽومفو اف وبتي ؾفق ـاوؾر م اؾ ماـ أكؽار حؽاامً  وكعتؼد أن مـ أكؽر حؽامً 

ويؾحؼ هبو مو ثباً ظاـ  ،افؼرآن، ألن افسـي افـبقيي ال تتعورض مع افؽتوب افؽريؿ اضالؿوً 

 .وتؼريراً  وؾعالً  األئؿي افطوهريـ ؿقالً 

 :اإلمجاع  .1

ؾفق دفقاؾ  ،وؾقفؿ اإلموم ادعصقم ،كعتؼد أن مو أمجع ظؾقف ادسؾؿقن مـ أحؽوم افديـ

واإلمجوع هباذا افتعرياػ ال يتعاورض  ،وب وافسـيوفق خػل ظؾقـو مستـده مـ افؽت ،ؿطعل

 .مع كصق فو
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 :العقل  .4

ر اويؼتص .افدفقؾ افعؼع حجي إذا وؿع ذم شؾسؾي افعؾؾ أو ـون مـ ادستؼالت افعؼؾقي

وهق مـ حصؾً ظـده مؾؽاي تساوظده  ،اشتعامل افدفقؾ افعؼع ذم افػؼف ظـدكو ظذ ادجتفد

ماـ ـاون ) :د ظـادكو هاقوادرجع ادؼؾَّ  .ظذ اشتـبوط األحؽوم افػرظقي مـ أدفتفو افتػصقؾقي

ؾؾؾعااقام أن  ،ألمار ماقاله مطقعاوً  ،هلاقاه خموفػاوً  ،حوؾظاو فديـااف ،فـػساف ماـ افػؼفاوء  اوئـوً 

 .( ـام ورد ظـ  وحى افزمون ظّجؾ اس ؾرجفيؼؾدوه

 :فروع الديو
حمقؾاغ ادتطؾاع إػ  ،وــو كمثر أن كؽتػل بذـر بعضفو رؽباي ذم اإلجياوز ،كعتؼد أ و ـ رة

إػ ـتاى ظؾامئـاو ادب قثاي ذم ادؽوتاى ؾفال تػصاؾ  ،وادتعـّاً ،واجلوهاؾ ،وادرجػ ،ادعرؾي

رأيـاو أن كتعارض  ،مع خطتـو افتل رشؿـوهو ذم هاذا افبقاون اكسقوؿوً  ،وفؽــو .ظؼوئدكو بقضقح

 :افعبودات مـفو وخصق وً  ،بعضفو بؽ ر مـ اإلجيوزفذـر 

  :الصالة

وأ اااو ظؿاااقد  ،[افـساااوء] ژ ھ ہ      ہ ہ ہ ۀ   ژكعتؼاااد أ اااو 

إن ؿبؾاً وأحاى األظاامل إفقاف ) ،ظذ ظبودهوأهؿ افعبودات افتل ؾرضفو اس تعوػ  ،افديـ

 .(وإن ردت ردت مو شقاهو ،مو شقاهوؿبؾ 

ر وادغاارب وافعشااوء اافظفاار وافعصاا :مخااس يقمقااوً وكعتؼااد أن افصااؾقات ادػروضااي 

ر افربوظقي مـفو إػ افـصػ ذم حاوالت اتؼص ،وجمؿقع رـعوهتو شبع ظؼة رـعي ،وافصبل

 .افسػر واخلقف
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 ، االة اجلؿعاي وافعقاديـ ماع اشاتؽامل ذوضفاو :وكعتؼد أن مـ افصؾقات افقاجبي

 ... اف .و الة ادقً ووو ،و الة افطقاف افقاجى

وجمؿااقع رـعوهتااو أربااع  ،د أن مااـ افصااؾقات ادسااتحبي افـقاؾااؾ أو افسااـــااام كعتؼاا

وجياقز االؿتصاور  ،وتعرف ظـادكو بوفرواتاى افققمقاي ،وثالثقن رـعي ذم األوؿوت اخلؿسي

 .ظذ بعضفو ـام جيقز ترـفو مجقعوً 

 .وبعدم افعؼقبي ظذ ترك ؾعؾفو ،وكعتؼد بحصقل اف قاب ظذ ؾعؾ ادستحبوت

 :األذان واإلقامة

 ،ر ؾصالً اوؾصقل األذان ظـدكو ثامكقي ظش ،كعتؼد بوشتحبوهبام ؿبؾ افدخقل ذم افصالة

 .وؾصقل اإلؿومي شبعي ظؼ

أمو افشفودة فعع ظؾقف افسالم بوفقالياي ؾـعتؼاد اشاتحبوب ذـرهاو ؾاقفام بعاد افشافودة 

 .ـام كعتؼد أن ظدم ذـرهو ال يمثر ذم  حي إؿومتفام ،بوفرشوفي ملسو هيلع هللا ىلصدحؿد 

 :الصوم

فؼقفاف  وجيى ظذ ـؾ مؽؾاػ مساتطقع امت اوالً  ،كعتؼد أكف مـ أرـون افديـ اإلشالمل

 وهاااق ذظاااوً  [ 311افبؼااارة: ]  ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژشااابحوكف )

وجيى  ،رظل مع كقي افؼربياااإلمسوك ظـ ادػّطرات مـ أول افػجر افصودق إػ ادغرب افش

 .ذم صفر رمضون وذم مقارد أخرى مذـقرة ذم ـتى افػؼف

 :الزكاة

وهلااو ذائااط ظدياادة مااذـقرة ذم  ،كعتؼااد أ ااو ماـا األرـااون افتاال بـاال ظؾقفااو اإلشااالم
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ؿ :افااذهى وافػضااي واألكعااوم اف الثااي :ودمااى ذم افـؼااديـ ،ـتااى افػؼااف  ،اإلبااؾ وافبؼاار وافغاـا

 .وتستحى ذم مقارد أخرى ،ر وافزبقىااحلـطي وافشعر وافتؿ :وافغالت األربع

 :اخُلُمس

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :واجااى ؾرضااف اس بؼقفااف تعااوػكعتؼااد أكااف حااؼ 

 .[43األكػول: ] ژپ 

 :احلج

 ژ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے  ے ھ ھژ  :كعتؼد بلكف واجى فؼقفف تعاوػ

مارة واحادة ذم  ،ـاون أم أك اك ذـاراً  ،وجيى ظذ ـاؾ مساؾؿ باوفغ ظوؿاؾ[ 69آل ظؿران: ]

 .(ظذ افـػس وادول وافعرض أي األمـ) :بؼط االشتطوظي وختؾقي افسارب ،افعؿر

 :اجلهاىل

 .ووجقباف ـػاوئل ،وجياى ماـ أجاؾ افادظقة إػ اإلشاالم ،كعتؼد بلكف مـ أرـون ديــو

 ،مـ أجؾ افدؾوع ظـ اإلشالم وبالد ادسؾؿغ وظـ افاـػس وافعارض واداول وجيى أيضوً 

 .ووجقبف ظقـل ظذ ـؾ مـ يستطقع أن يؼّدم كػعوً 

 :املنكراألمر باملعروف والنه  عن 

أمر إجيوب أو  ،وكعتؼد أن اس أمر بؽؾ خر وشاّمه معروؾوً  .كعتؼد أ ام مـ ؾروع افديـ

 ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳژ  ل حتريؿ أو ـراهي  ،و ك ظـ ـؾ ذ وشاّمه مـؽراً  ،كدب

 .[314آل ظؿران: ] ژ  ڻڻ ں ں   ڱ ڱ  ڱ



 الشيعة يف لبهاى : حركة أمل أمنوذجًا                   

 

111 

 
 :الوالء والرباء

 .وافزاءة مـ أظداء اس ،ومعـومهو ادحبي س وألكبقوئف وفألئؿي افطوهريـ

ومـفو  ،واخلؾع وافظفور واإليالء ،ومـفو افزواج وافطالق ،أما بقوة فروع الدين

راء وافضامن اومـفو معومالت ـوفبقع وافش ،أحؽوم ـوفّديوت وافؼصوص وافؽّػورات

 ،دون خالف ،ؾنكـو كعؿؾ هبو وؾؼ كصقص مذهبـو اجلعػري .وادزارظي وادسوؿوة وشقاهو

 ،افؽوذم فؾؽؾقـل :افؽتى األربعي :ة وأمهفو فؾػؼفوء ادجتفديـافؽ ر ـ إػ مراجعفمستـدي

بؽرس ]وفؾؿؼؾديـ  ،رضه افػؼقف فؾصدوقومـ ال حي ،وافتفذيى واالشتبصور فؾطقد

 افرشوئؾ افعؾؿقي وهل ؾتووى افػؼفوء ادراجع.  [افالم

 اخلامتة
ومااذهبـو هااق ادااذهى اجلعػااري  [افعؾااقيغ]هااذه هاال معتؼااداتـو كحااـ ادسااؾؿغ 

افشاااقعل ] :وإن افتساااؿقي ،افاااذي هاااق ماااذهى ماااـ ظرؾاااقا باااوفعؾقيغ وافشاااقعي معاااوً 

تشااار إػ مااادفقل واحاااد وإػ ؾئاااي واحااادة هااال افػئاااي اجلعػرياااي اإلمومقاااي  [وافعؾاااقي

 .ظؼيي اإلثـل

قن وإكـو فـسلل اس أن يؽقن ذم بقوكـو هذا مـ احلؼوئؼ مو يؽػل إلزاحي افضبوب ظـ ظق

 ظاذبوً  ماـفالً  ،وادـصاػ وادتحوماؾ ،وأن جيد ؾقاف افؼرياى وافبعقاد ،اجلوهؾغ وادغرضغ

 .مؼـعوً  ومرجعوً 

أو  وإكـو فـعتز ـؾ مـ يـسى إفقـاو أو يتؼاّقل ظؾقـاو باام يغاوير ماو ورد ذم هاذا افبقاون مػسياوً 

 طوداوً  أو جاوهالً  ،بؼقى ؽر مـظقرة هيؿفو أن تتػرق ـؾؿي ادسؾؿغ ؾتضعػ صقـتفؿ مدؾقظوً 

 .وال ؿقؿي فؼقل أحدمهو ظـد افعؼالء ادتؼغ ،فـػسف وفؾحؼقؼي
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وظؾقاف افتبعاي أماوم اس  ،وفؾؿطؾع ظؾقف أن حيؽؿ بام يشاوء ،هذا بقوكـو يـطؼ ظؾقـو بوحلؼ

ومـ اس وحده كستؿد افعقن وكسلفف افتقؾقؼ إػ مو ؾقف وحادة أماي كبقـاو  .وافقضـ وافديـ

ذم ديـفااو ودكقوهااو بتعورؾفااو وتآفػفااو وتسااوحمفو وتعوو ااو ظااذ افااز و ااالحفو  ملسو هيلع هللا ىلصحمؿااد 

 .دون اشت ـوء وافتؼقى وظذ جفود أظدائفو ادسبصغ افؼ بـو مجقعوً 

 .وال حقل وال ؿقة إال بوس افعع افعظقؿ ،وآخراً  واحلؿد س أوالً 

ني ا البوووان موون املسوولمأسوو ء وعنوواوين أ ووفاي ال ضووولة  جووال الوودين موووقع  هووذ

 :العربوة السو ية واللبناىوة :يف اجلمهو يتني [العلويني]

 .افالذؿقي –األشتوذ إبراهقؿ مجول 

 .جبؾي –حؾبؽق  –األشتوذ إبراهقؿ شعقد 

 .محص –األشتوذ إبراهقؿ  وفل معروف 

 .مؼقؿ بوفالذؿقي ،ادؼرمدة بوكقوس –األشتوذ إبراهقؿ حرؾقش 

 .مؼقؿ بوفالذؿقي –افشبطؾقي  –افشق  إبراهقؿ حسـ افـجور 

 .فبـون –خطقى ذم مسجد اإلموم ظع )ع( ضرابؾس  ،افشق  إبراهقؿ افؽومؾ

 .مدرس ديـل ذم مـطؼي افالذؿقي –افشبطؾقي  –افشق  أمحد ظع حؾقم 

 . وؾقتو –إموم مسجد ـرم ؽقزل  ،افشق  أمحد حمؿد رمضون

 .مؼقؿ بوفالذؿقي ،حيؿردا –األشتوذ احلوج أمحد ظقد اخلر 

 .افالذؿقي –  اشامظقؾ صّحقد افشق
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 .جبؾي –حؾبؽق  –افشق  حسغ شعقد 

 .مصقوف –ادؼؾي  –افشق  حسـ ظبوس آل ظبوس بقصغ 

 .محص –افشق  حبقى  وفل معروف 

 .محص –احلوج افشق  حومد ظومقدي افطرابؾز 

 .خطقى جومع بوفؼرداحي ،األشتوذ افشق  محدان اخلر

 .جبؾي –افدافي  –افشق  حسـ حمؿد ظع 

 .إموم مسجد احلصـون ،افشق  حقدر حمؿد حقدر

 .إموم مسجد دريؽقش ،افشق  شؾامن خؾقؾ افقؿوف

 .مػتل مـطؼي بوكقوس ،افالذؿقي –افشق  رجى شعقد خؾقؾ 

 . وؾقتو –محغ  –افشق  شؾامن أمحد شؾامن 

 .افالذؿقي –افشق  شؾقامن حسـ 

 .جبؾي –افشق  شؾامن أمحد خرض 

خطقااى جااومع اإلمااوم افصااودق )ع( ذم  –احلااوج افشااق  شااؾقامن ظقسااك مصااطػك 

 .حريصقن

 .مؼقؿ ذم دمشؼ –احلػي  –ظغ افتقـي  –األشتوذ  وفل ظع  وفل 

 .مؼقؿ ذم دمشؼ ،مدرس ديـل ،افؼرداحي –احلوج افشق  ظبد افرمحـ اخلر 

 . وؾقتو –افدبدابي  –افشق  ظبد افؾطقػ إبراهقؿ مرهٍ 
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خطقاى جاومع اإلماوم ظاع )ع( ذم  –محاغ  –ق  ظباد افؽاريؿ ظاع حساـ احلوج افشا

 .ضرضقس

 .إموم جومع بوفؼرداحي –احلوج افشق  ظبد افؾطقػ اخلر 

 افشق  ظبد افؽريؿ اخلطقى.

 .بوكقوس –ادؼرمدة  –افشق  ظبوس مقفقب حرؾقش 

 . وؾقتو –افشق  ظبد افؾطقػ صعبون ـػرؾق 

 .مػتل مـطؼي احلػي –افشق  ظبد اس ظوبديـ 

 .مصقوف –أبق ؿبقس  –افشق  ظبد اهلودي حقدر 

 . وؾقتو –خطقى مسجد افصػصوؾي  ،افشق  ظع ظبد اس

 .ادػتل واددرس افديـل ذم  وؾقتو ،جبؾي –احلوج افشق  ظع ظبد افرمحـ ــؽورو 

 .ؽقشافدري –افشق  ظع أمحد حمؿد ـتقب 

 .ضرضقس – برموكي ادشوي  –افشق  ظع حسـ ظع 

 .فبـون –ضرابؾس  –افشق  ظع حمؿقد مـصقر 

 .افالذؿقي –افرشتغ  –افشق  ظع معروف إبراهقؿ 

 .جبؾي –افشق  ظع ظقسك حسـ 

متخارج ماـ ـؾقاي افػؼاف ذم افـجاػ  ،فبـاون –ضارابؾس  –افشق  ظاع ظزياز إباراهقؿ 

 .األذف
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 .افشق  ظع إبراهقؿ حسـ

 .افالذؿقي –افدـتقر ظع شؾقامن األمحد 

 .افالذؿقي –افشق  ؽوكؿ يوشغ 

 .افالذؿقي –بؽسو  –افشق  ؾضؾ ؾّضي 

 .جموز مـ ـؾقي افػؼف ذم افـجػ األذف ،احلػي –تاّل  –افشق  ؾضؾ ؽزال 

 .ذؿقيافال –ذم مشتؼقتو  خطقى مسجد اإلموم زيـ افعوبديـ )ع( :افشق  ـومؾ حوتؿ

 .جبؾي –إموم مسجد ذم جقبقل  ،افشق  ـومؾ اخلطقى

خطقاى مساجد اإلماوم  ، اوؾقتو –بقً افشق  دياى  –افشق  ـومؾ  وفل معروف 

 .افصودق )ع( ذم محص

 .مؼقؿ بطرضقس –ؿويض ذظل متؼوظد  ،افشق  حمؿد حومد

ذم  مادرس ديـال وخطقاى جاومع اإلماوم احلساغ )ع( ،افشق  حمؿقد  وفل يقشػ

 .بوكقوس

 .افؼرداحي –افشق  حمؿد محدان اخلر 

 .مؼقؿ بوفالذؿقي ،جبؾي –جقبقل  –افشق  حمؿقد شؾقامن اخلطقى 

 .خطقى جومع اإلموم افرضو )ع( ذم جبؾي ،ؿرداحي ،األشتوذ حمؿد ظع أمحد

 .ؿويض ذظل متؼوظد ،افالذؿقي –افشبطؾقي  –افشق  حمؿد حمرز 

 .مؼقؿ ذم محص ، وؾقتو –ضفر بشر  –افشق  حمؿد يقشػ محدان ظؿران 
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مادرس ذم دريؽاقش وجماوز ماـ  ،ضرضاقس -بحـاغ  –احلوج افشق  حمؿاقد مارهٍ 

 .افـجػ األذف وـؾقي افؼيعي بدمشؼ

 .افشق  حمؿد ظع رمضون

 .مؼقؿ بطرضقس ، وؾقتو –ضفر بشر  –افشق  حمؿقد أمحد ظؿران 

 .اجلبقؾقي جبؾي –افشق  حمؿقد حمؿد شؾامن 

 .فبـون –مؼقؿ ذم ضرابؾس  ،تو وؾق –بؼائقؾ  –افشق  حمؿقد ظع افؼيػ 

 .افالذؿقي –افشق  حمؿقد شعقد 

 .فبـون –ضرابؾس  –افشق  حمؿقد ظع شؾؿك 

 .افالذؿقي –افشومقي  –األشتوذ حمؿد بدر 

 .افالذؿقي –افرشتـ  –افشق  مسعقد  وفل حّؾقم 

 ،جبؾاي –مادرس ديـال ذم شاؿً ؿبؾاي  ، اوؾقتو –بعؿارة  –األشتوذ مصطػك افساقد 

 .وجموز مـ جومعي األزهر

 .افشق  معّذ حمؿد ظبد افرمحـ

 –خطقاى مساجد اإلماوم افصاودق )ع( ذم افطؾقعال  ،افشق  مـصاقر  اوفل ظؿاران

 . وؾقتو

 .افالذؿقي –افشومقي  –افشق  معروف بدر 

 .مؼقؿ ذم دمشؼ –االشؽـدرون فقاء  –احلوج افشق  كرص افديـ زيػو 
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 ،ؿاويض ذظال متؼوظاد ، اوؾقتو –بقً افشق  يقكس  –افشق  يوشغ حمؿد افققكس 

 .مؼقؿ ذم ضرضقس

 . وؾقتو –ادصطبي  –افشق  يوشغ ظبد افؽريؿ حمؿد 

 .فبـون –ضرابؾس  –افشق  يقشػ حسـ يقشػ 

 .ؼجموز مـ ـؾقي افؼيعي بدمش –صبطؾقي  –افشق  يقشػ حّؾقم 

فصاودق )ع( مدرس ديـل ذم دريقس وخطقى جاومع اإلماوم ا ،افشق  يقشػ  ورم

 .ذم افالذؿقي

ؿااويض ذظاال  ، ااوؾقتو –بقااً افشااق  يااقكس  –افشااق  يقشااػ إبااراهقؿ افقااقكس 

 .متؼوظد

 .افشق  يقكس حسـ خّدام

 .دريؽقش –بقً كوؾؾي  –افشق  يقكس حمؿد 

 .فبـون –ضرابؾس  –افشق  يقشػ ؽوكؿ اخلطقى 
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 هل صحوح بين النصريية والشوعة اإلثني عرشية اسامن دسمى واحد؟! -

 فقس صحقحًو هذا افؼقل، وهق حمض اؾساء، وهذه هل أدفتـو: -

 الهصريية : يفموقف أهل السهة وعقيدتوم أواًل: 

 طفقر افروحوين بوجلسد اجلسامين أمر ال -أي افـصريي-ؿول افشفرشتوين: )ؿوفقا

 ،ؾؽظفقر جزيؾ ظؾقف افسالم ببعض األصخوصيـؽره ظوؿؾ، أمو يف جوكى اخلر 

وأمو يف جوكى افؼ ؾؽظفقر افشقطون  ،وافتؿثؾ بصقرة افبؼ ،رة أظرايبوافتصقر بصق

 ،ؼ حتك يتؽؾؿ بؾسوكفوطفقر اجلـ بصقرة ب ،حتك يعؿؾ افؼ بصقرتف إكسونبصقرة 

 .ؾؽذفؽ كؼقل: إن اهلل تعوػ طفر بصقرة أصخوص

 ريض اهلل ظـاااااااف، صاااااااخص أؾضاااااااؾ ماااااااـ ظاااااااع  ملسو هيلع هللا ىلصوداااااااو ع يؽاااااااـ بعاااااااد رشاااااااقل اهلل 

وكطاااااااؼ  ،ؾظفااااااار اهتاااااااؼ بصاااااااقر ؿ ،خااااااار افزياااااااي وبعاااااااده أوالده ادخصقصاااااااقن وهاااااااؿ

وإكاااااام أ بتـاااااو هاااااذا  ،ي ظؾاااااقفؿاإلهلقااااا اشاااااؿؾؿاااااـ هـاااااو أضؾؼـاااااو  ،وأخاااااذ بلياااااد ؿ  ،بؾساااااو ؿ

دون ؽاااااره ألكاااااف ـاااااون هلصقصاااااًو بتليقاااااد إهلااااال ماااااـ  ريض اهلل ظـاااااففعاااااع  االختصاااااوص

.(ظـد اهلل تعوػ ؾقام يتعؾؼ ببوضـ األرسار
(1)
 

 صفوب افديـ أمحد بـ حمؿد بـ حمؿقد بـ مري افشوؾعل يف ميويؼقل افعالا 

                                                                        

 حمؿد بـ ظبد افؽريؿ افشفرشتوين. دار ادعرؾي ببروت:  تحادؾؾ وافـحؾ، تلفقػ أيب افػ (1)

(1 /111.) 
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 : ؿقيشمافف فشقخ اإلشالم ابـ تق

اهتؼ  إطفور وأظو ؿ ظذ )مو تؼقل افسودة افعؾامء أئؿي افديـ ريض اهلل ظـفؿ أمجعغ

 ،األرواحوتـوشخ  ،فـصريي افؼوئؾغ بوشتحالل اخلؿراوإمخود صغى ادبطؾغ يف  ،ادبغ

وبلن افصؾقات  ،ـي وافـور يف ؽر اهتقوة افدكقو.. واجلوإكؽور افبعٌ وافـشقر ،وؿدم افعوع

ؾذـر هذه األشامء  ..ء وهل: ظع وحسـ وحسغ وحمسـ وؾوضؿيظـ مخسي أشام ظبورة

قء وبؼقي ذوط افصؾقات اخلؿسي ظذ رأ ؿ .. جيزئفؿ ظـ افغسؾ مـ اجلـوبي وافقض

واشؿ  ال غ امرأة يعدو ؿ يف  وبلن افصقوم ظـدهؿ ظبورة ظـ اشؿ  ال غ رجالً  ،وواجبو و

وبلن إهلفؿ افذي خؾؼ افسؿقات واألرض هق  ،دهؿإيراويضقؼ هذا ادقضع ظـ  ،ؿـتبف

.. ؾؽوكً اهتؽؿي إلموم يف األرض واإلفف يف افسامءؾفق ظـدهؿ ا ، ى ظع بـ أيب ضوف

 . (؟أي حؾقل اإلفف يف اجلسؿ اإلكسوين[ ظذ رأ ؿهبذا افـوشقت ] افالهقتيف طفقر 

 : وأضاف

ؾؿـ حؼقؼي اخلطوب ظـدهؿ وافديـ.. أن كعؾؿ أن ظؾقًو هق افرب وأن حمؿدًا هق )

: ظؿر بـ اخلطوب ن إبؾقس األبوفسي هقأ... وافبوباهتجوب وأن شؾامن افػورد هق 

أمجعغ  : أبق بؽر  ؿ ظثامن ريض اهلل ظـفؿيف اإلبؾقسقي وأخزاهؿ[ ودوكف فعـفؿ اهلل]

... وال يزافقن فغ ادػسديـوحديـ واكتحول افغوكزهفؿ وأظذ رتبفؿ ظـ أؿقال ادؾ

يف ـؾ وؿً مؾعقكغ حقثام ذـروا(.
(1)
 

                                                                        

ي صاااااافوب افااااااديـ بااااااـ مااااااري جااااااقاب صااااااقخ اإلشااااااالم ابااااااـ تقؿقااااااي ظااااااذ شاااااامال اإلمااااااوم افعالماااااا (1)

ظـفااااااو أي بوحااااااٌ يف مقضااااااق  افبوضـقااااااي يف مجقااااااع  لو قؼااااااي توريقااااااي ال يسااااااتغـ افشااااااوؾعل جااااااوء يف

 =بااااال ؿ أـػااااار ماااااـ افقفاااااقد -أن ذح حاااااوهلؿبعاااااد - ر اباااااـ تقؿقاااااي. ؾلـاااااداافعصاااااقر افتااااال تؾاااااً ظصااااا
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هلااوفػ  بؼااقل مااـ يؼااقل -افااذيـ يعتااد بؼااقهلؿ-ؿااي أهااؾ افسااـي فااقس بااغ ظؾااامء وأئ

 .افشفرشتوين وؽره مـ ظؾامء افػرقفػتقى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي و

 :ثانيًا: موقف الشيعة اجلعفرية

 أشتوذ افشقخ ادػقد[: ] ؿول افصدوق افؼؿل

ذ مـ افقفقد  وأ ؿضي أ ؿ ـػور بوهلل جؾا اشؿف )اظتؼودكو يف افغالة وادػقا 

 ،مجقع أهؾ افبد  واألهقاء ادضؾي وافـصورى وادجقس وافؼدريي واهتروريي ومـ

]مو ـون فبؼ أن يمتقف اهلل  :جالفف تصغرهؿ بقء ـام ؿول اهللوأ ؿ مو صغر اهلل جؾا 

وفؽـ ـقكقا  يل مـ دون اهلل : ـقكقا ظبوداً وب واهتؽؿ وافـبقة  ؿ يؼقل فؾـوسافؽت

تخذوا ادالئؽي وال يلمرـؿ أن ت ،تعؾؿقن افؽتوب وبام ــتؿ تدرشقن ربوكقغ بام ــتؿ

 أيلمرـؿ بوفؽػر بعد إذ أكتؿ مسؾؿقن[(. وافـبقغ أربوبوً 

روح ظااااع وأوالده  : )ؿااااقم يزظؿااااقن أن افبااااوري خؾااااؼضااااي ـااااام ؿااااول افاااارازيوادػقا 

ـاو يف افرـاق : . ؿاوفقا: وماـ هـاو ؿؾغ وافساؿقاتؿ ؾخؾؼاقا هاؿ األرضاض افعوع إفقفوؾقا 

ذ ألن اإلفااااااف األظااااااذ ظااااااع : شاااااابحون ريب األظااااااويف افسااااااجقد ،شاااااابحون ريب افعظااااااقؿ

 .(افعوع إفقفؿ ضؾقا  فف األظظؿ ؾفق افذيوأمو اإل ،وأوالده

إين )وروي ظـ أيب حمؿد اهتسـ افعسؽري ) ( أكف ـتى ابتداء مـف إػ أحد مقافقف 

                                                                                                                                                                        

رـغ، وأكاااااااف ال كاااااااقز مـاااااااوـحتفؿ، وال اشاااااااتخدامفؿ اوافـصاااااااورى، وأـػااااااار ماااااااـ ـثااااااار ماااااااـ ادشااااااا=

بؿـزفاااااااي ماااااااـ يساااااااتخدم افاااااااذئوب فرظااااااال افغاااااااـؿ .  -ماااااااـ يساااااااتخدمفؿ-يف  غاااااااقر ادساااااااؾؿغ وهاااااااق 

[ 53ـ تقؿقاااااااااي ادجؾاااااااااد ]وفقـظااااااااار ماااااااااـ صاااااااااوء افػتاااااااااقى يف  ؿاااااااااق  ؾتاااااااااووى صاااااااااقخ اإلشاااااااااالم ابااااااااا

 .(161-143:)ص
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ؾوبرأ مـفام. وإين حمذرك ومجقع  ،افؼؿلوابـ بوبو  ،أبرأ إػ اهلل مـ ابـ كصر افػفري

بو أين ـ بو. يزظؿ ابغ أذامهو اهللغ ممذيا وكاهلل ؾتا  فعـي ام ظؾقفاموهلزك أين أفعـف ،مقايلا 

، يو ؾ مـف ذفؽـ ؿب  اهلل م. ؾؾعـ اهلل شخر مـف افشقطون ؾلؽقاه ففعـ فؾي  و ،كبقًو وأكف بوببعثتف 

وابـ افػفري هق حمؿد بـ كصر ؿوفً ؾرؿي . حمؿد إن ؿدرت أن تشدخ رأشف ؾوؾعؾ

ن يؼقل بوفتـوشخ وبنبوحي . وـوظك افـبقة وأن ظع بـ حمؿد أرشؾفوذفؽ أكف ادا  ،بـبقتف

 . هتسـ بـ ؾرات يؼقي أشبوبف ويعضده(بـ مقشك بـ اوـون حمؿد  ،ادحورم

 : ويؼقل افـقبخلا 

جؾ ت ؾرؿي مـ افؼوئؾغ بنمومي ظع بـ حمؿد يف حقوتف ؾؼوفً بـبقة ر)... وؿد صذا 

. وـون أكف كبل بعثف أبق اهتسـ افعسؽري ظلوـون يدا  ،يؼول فف حمؿد بـ كصر افـؿري

 ،ويؼقل بوإلبوحي فؾؿحورم ،ربقبقيويؼقل ؾقف بوف ،قل بوفتـوشخ وافغؾق يف أيب اهتسـيؼ

وأكف  ،تذفؾوحيؾؾ كؽوح افرجول بعضفؿ بعضًو يف أدبورهؿ ويزظؿ أن ذفؽ مـ افتقاضع واف

. وـون يؼقي أشبوب هذا هلل ظز وجؾ ع حيرم صقئًو مـ ذفؽوأن ا ،أحد افشفقات وافطقبوت

  .(حمؿد بـ مقشك بـ اهتسـ بـ افػراتافـؿري 

ومـ أظؾؿ افـوس بوفـصريي ألكف مـ  ،مـ متؽؾؿي افشقعي اإل ـل ظؼيي لا وافـقبخ

افؼرن افثوفٌ اهلجري وهذا يعـل أكف حديٌ افعفد بؿمشس هذه افػرؿي  رجول

 وبرجوهلو(.

خوؿااااااون رأى اباااااـا كصاااااار باااااـا ويف روايااااااي شااااااعد افؼؿاااااال: )أن حياااااال باااااـا ظبااااااد افاااااارمحـ 

ابااـا خوؿااااون: ؾؾؼقااًا اباااـا كصاااار، ، ؿااااول -أي ظاااذ طفاااار اباااـا كصااار- وؽاااالم فااااف ظاااذ طفااااره

 ؾعوتبتف بذفؽ، ؾؼول: إن هذا مـ افؾذات، وهق مـ افتقاضع هلل وترك افتجز(.
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وإذا ـون هذا صـقعفؿ مع افرجول، ؾال بد أن يؽقن مع افـسوء أـثر ألن ادرأة يف 

كظرهؿ حمتؼرة، ويعتؼدون أن كػس ادرأة متقت بؿقت جسدهو، وهلذا ؾؾؼد أبوحقا 

 شتبوحقا افزكو بـسوء بعضفؿ بعضًو.ادحورم، وا

ي، وفقس بغ ل ظؼيي يف افػرؿي افـصريؿصورى افؼقل: هذه هل ظؼقدة اإل ـو

يرى ـػرهو، ويعؾـ براءة مذهبفؿ مـفو. أحد  اهتديٌ مـ المراجعفؿ يف افؼديؿ و

ظؾامئفؿ ادعوسيـ ]حمؿد حسـ افزيـ[ يمـد هذه ادعوين بشدة، ويعتز خؾط 

افعبوشققن فتشقيف صقرة فغوفقي شقوشي اكتفجفو األمقيقن وظؼيي بوفػرق ا افشقعي اإل ـل

 آل افبقً يف أظغ افـوس.

مومقاااااي اجلامظاااااي وأئؿاااااي ومراجاااااع اإلهااااال ؾتاااااووى ـاااااؾ ماااااـ أئؿاااااي أهاااااؾ افساااااـي وهاااااذه 

وفااااقس هـااااوك  ريي. إ ااااو يف كظاااار اجلؿقااااع ؾرؿااااي مورؿااااي مااااـ افااااديـ،اي اإل ـاااال ظشااااقافشااااقع

ؾاااااام هاااااق اجلدياااااد افاااااذي دؾاااااع  ،ـاااااذفؽ األمااااار.. وإذا ـاااااون هلاااااوفػ يف مجقاااااع افعصاااااقر

هاااااااؾ أظؾاااااااـ صاااااااققخ  فشااااااارازي إػ إصااااااادار هاااااااذا افبقاااااااون؟ مقشاااااااك افصااااااادر وحساااااااـ ا

وهاااااااؾ  ؾاااااااقا ظاااااااـ ظؼقااااااادة  ، ظاااااااع بااااااـ أيب ضوفاااااااى افـصااااااريي باااااااراء ؿ ماااااااـ تلفقاااااااف 

 ؟ .فـورافتـوشخ وإكؽور افققم اآلخر و اجلـي و ا

بؾ إن  ،ع يتخؾقا ظـ هذا وال ذاك وال يزافقن متؿسؽغ بعؼوئدهؿ ادعروؾي ،ال

 هل أدفتل: هوهذ ،بوألمسخطرهؿ افققم أصد مـ خطرهؿ 

  املستشرقون: - *

 ،بااااوفطقائػ افغوفقاااي وخوصاااي بوفطوئػاااي افـصااااريي االهاااتاممرؿقن أصاااد ااهاااتؿ ادستشااا

وحصااؾقا ظااذ هلطقضااوت  ،وأؿااومقا ظالؿااوت مااع أظقااو ؿ وصااققخفؿ ،مـااوضؼفؿؾاازاروا 
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ر هلؿ ذفؽ اكػتوح أهؾ اهتؾ و افعؼد ماـ أبـاوء افطوئػاي ظاذ ؽار اوممو يسا  ورشوئؾ رسيي،

 .. وـون مـ أصفر همالء ادستؼؿغ:ادسؾؿغ وافعرب

: ـتى موشقـققن يف [: يؼقل ظبد افرمحـ بدوي1661-1115فقيس موشقـققن ]

افبدوي أـثر مـ موئي وشتغ ـتوبًو  ؿاًل ظـ ـتى افـصريي،  ؿ ذـر  1651شـي 

 وأموــ حػظفو يف مؽتبوت أوروبو. ،وهلطقضي يف مجقع افعصقر

وممو شوظده ظذ . مـ بعده وال أطـ ،ع يتفقل ألحد مـ ؿبؾف ،وإكف جلفد مدهش

ومو ـوكقا يشقن مـ  ،افػركز االشتعامرذفؽ أكف ـون هلذه افطوئػي دوفي يف طؾ 

 .ي وال ؿوكقنضغط حؽقم

ظـ دائرة ادعورف  فغموفؾؿستى فقيس موشقـققن مودة ]افـصري[ وؿدمفو وـ

ؿ مرجع فعدد ـبر مـ [ ودائرة ادعورف أه16/5/1655اإلشالمقي بتوريخ ]

قادهو ظدد ـبر مـ األحداث اإلشالمقي افتوريقي، وؿد ـتى مادػفقموت و

 تخصصغ.ادستؼؿغ اد

يتؾااااااااااػ ظااااااااااام ـتبااااااااااف  ال يف دائاااااااااارة ادعااااااااااورف وخالصااااااااااي مااااااااااو ـتبااااااااااف موشااااااااااقـققن

ؾفاااااااؿ ؾرؿاااااااي صاااااااقعقي متطرؾاااااااي تاااااااممـ  ،افباااااااوحثقن ادحؼؼاااااااقن ماااااااـ ظؾاااااااامء أهاااااااؾ افساااااااـي

باااااؾ ويـؼااااؾ يف بعاااااض مااااو ـتااااى ظاااااـ ادصااااودر اإلشاااااالمقي  ،بااااوهتؾقل وتـوشااااخ األرواح

 افتل مر ذـرهو ؾقام مه.
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 املوقف الهصريي: -*

وع تتبدل ظام  افطوئػي ]افتل ع تتغرمـفؿ مـ ؾورق ديـف افبوضـل، وـشػ أرسار  -1

ـوكً ظؾقف مـذ بضعي ؿرون[، ألصدؿوء فف مـ أهؾ افسـي، وؿدم إفقفؿ مو يعرؾف مـ 

فؽـ همالء آ روا افرسيي يف مػورؿتفؿ فديـفؿ ـل ال يتعرضقا فؾفالك  ،يقرشوئؾ خط

 افذي هتؼ ببعض مـ أظؾـ إشالمف.

فؿ ماـا هااداه اهلل مااع ضوئػااي ـباارة ماـا) -1 ر بقوكااوً يف افصااحػ اؿقمااف يف ؿضااوء تؾؽؾااخ، وكشاا وماـا

 ااؿ  ،ومااو ـااون يف ظؼقااد ؿ ماـا أرسار مبويـااي فااديـ اهلل ،جااوء ؾقااف اظااساف بااام ـااون ظؾقااف ماـا زيااغ

 1656وأطاـا أن ذفااؽ ـااون يف ظااوم  ،(يؾحؼااقا بوفرـااى ادفتاادي إػ افـااقرفؾؿتخؾػااغ أن  ةدظااق

 .[15ص: .يف مقاجفااااي افبوضـقاااايبااااف: ]اإلشااااالم ـااااام ؿااااول األشااااتوذ حمؿااااد ادجااااذوب يف ـتو

 ؾغ يف مـطؼااي صااغ وؽرهاااو،ماـا اهتقااورى ادضاااؾ  ... وؿااد رد اهلل آالؾاااوً ويضااقػ ادجااذوب: )

ريي افتال ال شابقؾ اخطقضاوت افسا.. ومعفاؿ ـثار مـا ادادرصدييوبقـفؿ ـثر مـ دظوة افبوضـقي و

 كؽورهو(.إإػ  أبداً 

ظؼقدتف ظذ ادأل. يؼقل  مبودئوع جيد حرجًو يف إظالن  ،ومـفؿ مـ أس ظذ ديـف -5

ي افالذؿقي يؼقل [ حموم معروف مـ كصري1651فؼد وؿػ بوألمس ]األشتوذ ادجذوب: )

ِـّعا افـصريغ يرؾعقن دظقى ]ؾالن[ ادسؾؿ افذي يؼتضقفؿ فؾؿحؽؿي افؼظقي : إن مق

واختالف  ،هلتؾػًو ظـفؿ يف افديـيدؾعق و بؽقكف  ،حؼ افـػؼي بقصػف أخًو هلؿ مـ أبقفؿ

 افديـ مقجى هترموكف حؼ افـػؼي واإلرث .

ألن افـصري فاقس إال أحاد ادساؾؿغ،  ،فديـاؾؾام رد ظؾقف افؼويض بلال خالف يف 
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 ، ااؿ أخااذ يعؾااـ ظااذ ادااأل ظؼقاادة افؼااقم يف ساحااي ظجقبااي ،أس ادحااومل ظااذ دؾعااف

هااذا افتبوظااد بقـفااو أل ااؿ ماو ـااوكقا فقتصااقروا مثااؾ  ،وظاذ صااقرة ـوكااً مػوجئااي فؾسااومعغ

 .وبغ اإلشالم 

افؼويض  إلؿـو يف إيضوح هذه األفغوز إػ اهتد افذي ـون ـوؾقًو  ومه ادحومل

ـا  افـػؼي مـ ترـي ظل ادسؾؿ حؼ اإلرث وفؽ ؾؼد ادد  ؾقف.. وبذبوهتؽؿ دصؾحي مق

 .أبقف افـصري

 ،ؾضاًل ظـ أوشوط افشعى ،هزا دوائر افدوفي وـون هلذه افدظقى يقمئذ دويا هوئؾ

.. ظذ أن ادفؿ يف األمر أن أحداً افقاشع فالشتغاللووجد ؾقف افػركسققن ؾرصي ضقبي 

واظتز  ،ظذ افػؽرة االظساضأو  االحتجوجمـ صققخ افـصريي ع يؼؾ ـؾؿي يف 

شؽقت افؼقم ظذ هذه ادراؾعي يقمئٍذ إظالكًو سحيًو بتصديؼ مو ذهى إفقف صوحبفو(
(1)
. 

وظوش  ،م وتقؾوه اهلل يف  ويي افؼرن ادويض1611وفد حمؿد ادجذوب ظوم 

ادديـي ادـقرة [ يف  إػافشطر افثوين ]ؿبؾ أن يـتؼؾ صطرًا مـ حقوتف يف ضرضقس و

س أبـوءهؿوخالل هذا افع ،افالذؿقي  ،ؿر ادديد ـون ظذ صؾي مع افـصريي.. درا

يف  1661وحصؾ ظذ ـثر مـ رشوئؾفؿ افرسيي. زرتف ظوم  ،وصودق صققخفؿ

وــً يف بدايي اهتاممل  ،مـف افغرائى ظـ أخالق افؼقم وديوكتفؿوشؿعً  ،افالذؿقي

                                                                        

( ـون اددظل يف هذه افؼضقي حمؿد شعقد أبق ذيػ مـ افالذؿقي، وهق مـ أم مسؾؿي وأب (1

ظثامن صوحى  ؾي ]األموين[  إبراهقؿ ؾو  األديى ادعروف األشتوذدكصري، وـون حمومل اف

]اإلشالم يف مقاجفي  ذوبجحمؿد ادظـ ـتوب  .1651ادحتجبي. أمو توريخ افدظقى ؾفق ظوم 

 .افبوضـقي[
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. ؾفق إذن ظوش معفؿ ؿبؾ شقصدر ـتوبًو جومعًو ظـ افـصرييوأخزين أكف  ،هبذا افشلن

)وال : وجؾا مـ ؿوئؾ ،االشتؼاللوبعد  ،االحتاللاحتالل افػركسقغ فسقريي، وأ ـوء هذا 

 .[ؾوضر]  يـبائؽ مثؾ خبر(

بتوريخ  5341يف شجالت وزارة اخلورجقي افػركسقي و قؼي حمػقطي حتً رؿؿ ] -4

 كصفو: وهذا  ،م[ رؾعفو زظامء افطوئػي افـصريي يف شقريي13/6/1656

 رئوس احلكومة الفرىسوة. ،دولة لوون بلوم

ىترشف ىحن زعامء ووجهاء الطائفة  ،بمناسبة ادفاوضات اجلارية بني فرىسا وسورية

 العلوية يف سورية أن ىلفت ىظركم وىظر حزبكم إىل النقاط التالوة:

فف شاااااـي ؾسااااااـي، بؽثااااار ماااااـ افغاااااارة إن افشاااااعى افعؾاااااقي افاااااذي حااااااوؾظ ظاااااذ اشاااااتؼال -أ

هااااااق صااااااعى يتؾااااااػ بؿعتؼداتااااااف افديـقااااااي وظوداتااااااف  ،افتضااااااحقوت افؽباااااارة يف افـػااااااقسو

خضااااااع  أنوع حياااااادث يف يااااااقم مااااااـ األيااااااوم  ،افسااااااـل ادسااااااؾؿ وتوريااااااف ظااااااـ افشااااااعى

 فسؾطي مدن افداخؾ.

ألن افديـ اإلشالمل يعتز  ،إن افشعى افعؾقي يرؾض أن يؾحؼ بسقريي ادسؾؿي -ب

فذا  ،وفـسبي إػ افديـ اإلشالمل يعتز ـوؾراً افشعى افعؾقي بو ،ديـ افدوفي افرشؿل

 مـ مصر هلقػ وؾظقع يف حوفي إرؽومفؿ ظذ غكؾػً كظرـؿ إػ مو يـتظر افعؾقي

افؼقاكغ  تطبؼبسقريو ظـدمو تتخؾص مـ مراؿبي االكتداب، ويصبح بنمؽو و أن  االفتحوق

 ادستؿدة مـ ديـفو.
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يمفػون مثاًل ضقبًو فؾؿبودئ ،إن مـح شقريو اشتؼالهلو وإفغوء االكتداب-جا

 
االصساـقي

(1)
 

يعـل شقطرة بعض افعوئالت ادسؾؿي ظذ افشعى  ادطؾؼ االشتؼاللإال أن  ،شقريو مع

 رون وجبول افـصريي.دواشؽـ ؽقوؾافعؾقي ـؾق

وجقد بردون وحؽقمي دشتقريي ؾال يظفر اهتريي افػرديي. إن هذا اهتؽؿ  أمو

افزدوين ظبورة ظـ مظوهر ـوذبي فقس هلو أيي ؿقؿي، بؾ يػل يف اهتؼقؼي كظومًو يسقده 

ؾفؾ يريد افؼودة افػركسققن أن يسؾطقا ادسؾؿغ ظذ  ،افتعصى افديـل ظذ األؿؾقوت

 مس.افشعى افعؾقي فقؾؼقه يف أحضون افب

إن روح اهتؼد و افتعصى افتل ؽرزت جذورهو يف صدر ادسؾؿغ افعرب كحق ـؾ مو  -د

قس هـوك أمؾ يف أن تتبدل ؾؾ ،هق ؽر مسؾؿ هل روح يغذ و افديـ اإلشالمل ظذ افدوام

غوء االكتداب معرضي خلطر . فذفؽ ؾنن األؿؾقوت يف شقريي تصبح يف حوفي إفافقضعقي

 .ء يؼيض ظذ حريي افػؽر و ادعتؼدظـ ـقن هذا اإلفغو بغض افـظر ،افػـوءادقت و

إكـو كؾؿس افققم ـقػ أن مقاضـل دمشؼ ادسؾؿغ يرؽؿقن افقفقد افؼوضـغ بغ 

طفراكقفؿ ظذ تقؿقع و قؼي يتعفدون هبو بعدم إرشول ادقاد افغذائقي إػ إخقا ؿ
(2) 

                                                                        

فؿ يتقددون إفقفو مـ جفي، ومـ جفي أخرى ؾنن بغ ؾفققن بؾقم ـوكً اصساـقي،  حؽقمي ((1

 االصساـقغ وؽالة افشقعي ؿقاشؿ مشسـي.

يتحد قن يف و قؼتفؿ ظـ افثقرة افتل ؾجرهو افشقخ اجلؾقؾ ظز افديـ افؼسوم، ؾفؾ ـون  قد  ((1

ن، وأوروبو وأمريؽو قؾؾسطغ افذيـ تدظؿفؿ افقـوفي افقفقديي افعودقي، ويدظؿفؿ اإلكجؾقز ادحتؾ

مـ  مـ وراء بريطوكقو هؾ ـون همالء بحوجي إػ دظؿ حػـي مـ  قد شقريو؟  وهؾ يتعظ ادغػؾقن

 أبـوء جؾدتـو افذيـ يـتظرون مـ كظوم هذه افطوئػي ادورؿي أن حيرر هلؿ ؾؾسطغ؟  هزفً.
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وحوفي افقفقد يف ؾؾسطغ هل أؿقى األدفي افقاضحي ادؾؿقشي  ،ادـؽقبغ يف ؾؾسطغ

ؾنن  ،ظذ ظـػ افؼضقي افديـقي افتل ظـد افعرب ادسؾؿغ فؽؾ مـ يـتؿل إػ اإلشالم

وكؼوا  ،افسالما إػ افعرب ادسؾؿغ بوهتضورة وئؽ افقفقد افطقبغ افذيـ جوءوأوف

، ، وع يلخذوا صقئًو بوفؼقةبلحد افرؾوه، وع يقؿعقا األذىهى وؾقق أرض ؾؾسطغ افذ

حقا بوع يسددوا يف أن يذ ،ظؾـ ادسؾؿقن ضدهؿ اهترب ادؼدشيومع ذفؽ أ

شقريو . فذفؽ ؾنن يف هؿ بوفرؽؿ مـ وجقد اكؽؾسا يف ؾؾسطغ وؾركسو ءأضػوهلؿ وكسو

شقريو وتقحقد  االكتدابواألؿؾقوت األخرى يف حوفي إفغوء أشقد يـتظر افقفقد  مصراً 

 (. د هق اهلدف األظذ فؾعريب ادسؾؿ. هذا افتقحقادسؾؿي مع ؾؾسطغ ادسؾؿي

 :ويضوفون يف وثوقتهم

قؾ أن ضؾااااااى افسااااااقريغ بضااااااؿ افشااااااعى افعؾااااااقي إػ شااااااقريو ؾؿااااااـ ادسااااااتح )أمااااااو

ؾاااااال ألن مباااااودئؽؿ افـبقؾاااااي إذا ـوكاااااً تمياااااد ؾؽااااارة اهترياااااي  ،تؼبؾاااااقا باااااف أو تقاؾؼاااااقا ظؾقاااااف

يؿؽـفاااااااااو أن تؼباااااااااؾ أن يساااااااااعك صاااااااااعى إػ خـاااااااااؼ حرياااااااااي صاااااااااعى آخااااااااار إلرؽوماااااااااف إػ 

 .إفقف االكضامم

أمو  ،عؾقيغ واألؿؾقوت بـصقص ادعوهدةؿد ترون أن مـ ادؿؽـ تلمغ حؼقق اف

وهؽذا  ،كحـ ؾـمـد فؽؿ أن فقس فؾؿعوهدات أيي ؿقؿي إزاء افعؼؾقي اإلشالمقي يف شقريو

قغ اشتطعـو أن كؾؿس ؿبالً يف ادعوهدة افتل ظؼد و اكؽؾسا مع افعراق افتل متـع افعراؿ

تؿعقن كحـ ادج ،افذي كؿثؾف ،. ؾوفشعى افعؾقيمـ ذبح اآلصقريغ وافقزيديغ

 االصساـلرخ اهتؽقمي افػركسقي واهتزب ايستص ،وادقؿعقن ظذ هذه ادذـرة

ويضع بغ  ،افصغر ريتف واشتؼالفف ضؿـ كطوق حمقطفهت ضامكوً ل ويسلهلام اافػركس
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دًا ؿقيًو أمقـًو وهق وا ؼ مـ أكف واجد فد ؿ شـ ،فػركسقغ االصساـقغافزظامء ا أيدي

 . خدموت ظظقؿي مفدد بودقت وافػـوءؿدم فػركسو  ،فشعى هلؾص صديؼ

 ادوقعون:

شؾقامن ادرصد  ،حمؿد بؽ جـقد ،ظزيز آؽو اهلقاش
 ،حمؿقد آؽو جديد ،(1)

 .حمؿد شؾقامن األمحد ،ن أشدشؾقام

إن روح اهتؼد وافتعصى افتل ؽرزت : )مو معـك ؿقهلؿ ،أ و افبؾفوء مـ أبـوء أمتـو

 و افديـ غذمسؾؿ هل روح ي ؽر كحق ـؾ مو هقجذورهو يف صدر ادسؾؿغ افعرب 

 (  .اإلشالمل ظذ افدوام

ؾفاؿ رء  ،تعؾقاؼ ذح أو إػباؾ هاذا افبقاون واضاح سياح ال حيتاوج  ،هذا ادؼطع

وؿااقمقتفؿ  ،ؾؾفااؿ ديااـفؿ اخلااوص ،وهااؿ رء وافعاارب رء آخاار ،واإلشااالم رء آخاار

األؿؾقاوت افتال ال تاديـ  .. وهؿ بعد ذفؽ وؿبؾاف متعاوضػقن بشادة ماع ـاؾافطوئػقي اخلوصي

.. [ؾؾساااطغ ]ظاااذ حاااد ؿاااقهلؿ : متعاااوضػقن ماااع افقفاااقد ادـؽاااقبغ افطقباااغ يفبوإلشاااالم

ؿاااااٍ ماااااـ متعااااوضػقن ماااااع اآلصاااااقريغ وافقزياااااديغ افاااااذيـ تعرضااااقا داااااذابح ظاااااذ ياااااد اهل

ع افصاااااؾقبل ومااااامتعاااااوضػقن ماااااع ادساااااتعؿر افػركساااااال  ..ادساااااؾؿغ افعااااارب يف افعاااااراق

ضػقن مااااع ـااااؾ ظاااادو فؾعاااارب عااااومتوأخاااارًا ؾفااااؿ .. افـصااااورى يف ـااااؾ مااااـ فبـااااون وشااااقريو

مديـااااااي محااااااوة وهااااااؿ  تػااااااقن فااااااذيـ اؿتحؿااااااً ـتااااااوئبفؿ وهااااااؿ أكػساااااافؿ اوادسااااااؾؿغ.. 

 :[1664]ظوم

                                                                        

دـتقر  وهد فؾ ،وـتوب افـصريي ،مـ ممفػويت ،ا  افعريب اإلرسائقعمقي يف افكرؤيي إشال (1)

 .متوم افزازي هلطقط فؾبوحٌ، . مـ هؿ حؼوً .وـتوب افعؾقيغ  ،ألمغا
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 حممد وىلى وراح . دين           هات سالح وخذ سالح                 

  ومـ أجؾفؿ وؿػً إرسائقؾ بقجف األمريؽون ظـدمو أرادوا إشؼوضفؿ بعد مؼتؾ

   .هتريري ألن افبديؾ شقؽقن أصقفقوً ا

  1616افـصورى اجتقوح فبـون ظوم و وإرسائقؾوهؿ افذيـ أوـؾً إفقفؿ أمريؽو ،

ؾحؼؼقا  ،ادقاركيبوفتعوون مع حؾػوئفؿ مـ افشقعي ووتدمر ادخقامت افػؾسطقـقي 

 يف هذا االحتالل مو ظجزت ظـف إرسائقؾ.

  وهااؿ افااذيـ كااوفقا تليقااد اإلخااقان ادسااؾؿغ يف افاابالد افعربقااي ويف ضؾقعااتفؿ حرـااي

[ افؼاااويض 46مااع وجاااقد افؼاااوكقن ] افـصاااري محااوس افتااال أصااابحً حؾقػااًو فؾـظاااوم

ر افتشاقع يف اوكوهقؽؿ ظاـ كشا ،بنظدام ـؾ مـ يـتسى فإلخقان ادسؾؿغ افسقريغ

 قؼ افذي ال حيتؿؾ ظذ افدظوة.ضقافتومـع افـؼوب و ،ربق  افشوم

  (1)املسلمون يف سوريا:-*

ظادد شاؽون شاقريي،  حتقط بجبول افـصريي مـوضؼ يبؾاغ ظادد شاؽو و أـثار ماـ كصاػ -أ

 ، ااؿ جبؾااي ..دفااى، وافالذؿقااي، وضرضااقسإحؾااى، ومحااوة، ومحااص، وومااـ أهااؿ مااد و: 

ومعظاااؿ شاااؽون هاااذه ادـاااوضؼ ماااـ ادساااؾؿغ، وبوكقاااوس، وتاااؾ ـؾاااخ، ومعااارة افاااـعامن.. 

 .يقن بقـفؿ ويتعومؾقن معفؿ يقمقوً وهمالء يعقش افـصر

، وهامالء يتؾطاقن ماع 1611وجقد ؿاقي يف اجلاقش مـاذ تلشقساف ظاوم  فؾـصريغ -ب

                                                                        

: هؾ هؿ صقعي أم شـي، ألن كسبي افشقعي أؿؾ مـ حوجي فتحديد كقظقي ادسؾؿغقريي فقس يف ش ((1

 %، وإذن ؾودسؾؿقن ؾقفو ـؾفؿ شـي.1
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 .اددارس افعسؽرييؽوتى وويف اد ،ادسؾؿغ يف مفوجع افـقم

س ؾقفو معؾؿ شـل -جا ؾفاق يساؽـ افؼرياي  ،فقس مـ ؿريي مـ ؿرى جبؾ افـصريي إال ودر 

 ويتؾط بلهؾفو وضالهبو.

وؿد يمجرو و خودمي  ؾؼد يبقعق و، ،ـون افـصريقن يتؽسبقن مـ وراء بـو ؿ -د

ؾؽقػ كـتظر مـ همالء افـسقة إخػوء مو يعرؾـ مـ  ،فعؼيـ ظومًو أو ألؿؾ مـ ذفؽ

 صؾتفـ بلهؾفـ، وصور هلـ أهؾ جدد؟  . اكؼطعًأرسار بعد أن 

وـون  ،بـؼؾ مو رأوه ألصدؿوئفؿ اـتػقامـ  افـصريغؾؿـ ادسؾؿغ افذيـ خوفطقا  

 صعورهؿ اهتذر. 

كؼوه يف وومـفؿ مـ شجؾقا مو شؿعقه مـفؿ ومو وصؾ إػ أيد ؿ مـ و وئؼ 

 افصحقحي. وـون مـ هذه افؽتى: بلشامئفؿفؽـ ال أطـ أ و صدرت  ،ـتى

 افدـتقر شؾقامن اهتؾبل. تلفقػضوئػي افـصريغ توريفو وظؼوئدهو.  -

 افدـتقر  وهد األمغ. تلفقػ واؿعفؿ. ،توريفؿ ،: ظؼوئدهؿافـصريي. افعؾقيقن -

: مرـز . إظداد وتعؾقؼ اهتسقـل ظبد اهلل. افـوذاجلذور افتوريقي فؾـصريي افعؾقيي -

 .االظتصوماخلؾقٍ فؾؽتوب اإلشالمل، ودار 

ملشوة ادخقامت افػؾسطقـقي يف فبـون  ،وظدد مـ ممفػويت مثؾ: وجوء دور ادجقس -

افكا  افعريب اإلرسائقع.. ويل بعض  ورؤيي إشالمقي يف ،افثويناألول و ئقفبجز

واشتؿعً  ،1661ومـفو ؿريي افؼرداحي ظوم  ،ؾؼد زرت مـوضؼفؿ ،افتجورب مع افؼقم

 إفقفؿ وإػ أهؾ اخلزة مـ جرا و.
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]اإلشالم يف مقاجفي افبوضـقي[ فألشتوذ ادجذوب خلزتف  ،هذه الكتب أهمولعل من  -

وشؿعً أن فف  ،وؿد أذكو إػ ذفؽ ؾقام مه مـ هذا افبحٌ ،افقاشعي يف صمو ؿ

 .صقل ظؾقفع أمتؽـ مـ اهت إكـلـتوبًو آخر حتً ظـقان ]أخقتـو يف اجلبؾ[ إال 

 ،: افتـوشخحتدث ؾقف ظـ ،]اجلقؾ افتويل[ ـتوب فصديؼ صوء أن ال يذـر اشؿف -

 ،وال يؾق ـتوبف مـ متعي ،حمتػظًو ببعض افق وئؼ ادشبقهي وظـ صال ؿ ،اهتؾقلو

 ألكف ـون يعرض معؾقموتف بطريؼي ؾؽوهقي.

 ف متوم افزازي هلطقط، وؽر ذفؽ مـ افؽتى.ػافعؾقيقن .. مـ هؿ حؼًو؟ ممف -

وإن تظوهروا بغر ذفؽ،  ،وهذه ادمفػوت تمـد أن ظؼقدة افؼقم ع تتغر وع تتبدل

 رأواقيف أن مجقع همالء ادمفػغ وإن ظضقا ظذ تؼقتفؿ بـقاجذهؿ.. وممو يؼتيض افتـ

 وشؿعقا.

  هل أصبحوا طائفة واحدة؟! -*

ؾوفبقون فقس أـثر مـ  ،وبشؽؾ أـثر ساحي ،ع يغر افبقون أو يبدل صقئًو يف ظوع افقاؿع

 حتوفػ شقود بغ ضرؾغ ضد ادسؾؿغ افسـي، وإفقؽؿ افدفقؾ:

افرأي ؾقفؿ  أهؾ[ كؼ ـوتبون مـ أظقون افـصريي يف ضرابؾس، ومـ 1616يف شـي ]

ويااردان  ،: ]ادسااؾؿقن افعؾقيااقن يف فبـااون[ يااداؾعون بااف ظااـ ضااوئػتفؿـتوبااًو حتااً ظـااقان

 ،ويف  ويي افؽتوب حتد و بشؽؾ أو بآخر -ظذ حد زظؿفؿ- ظذ مو هتؼ هبو مـ طؾؿ

 ،ظـ حمووالت ضوئػتفؿ افتل بذفقهو مـ أجؾ تطبقؼ مضؿقن االتػوق بقـفؿ وبغ افشقعي

 .وـقػ اكتفً إػ افػشؾ
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 وهذا هق افـص:

تشؽؾً مـفؿ ]أي مـ افـصريغ[ ضبؼي واظقي مـ  االجتامظل).. وبداؾع مـ هذا افقظل 

شوس افتالؿل يف أخذت تتوبع اتصوال و برجول افشقعي يف فبـون ظذ أ ،افرجول ادخؾصغ

وـوكقا يعقدون بآمول هلقبي، وآخر فؼوء بقـفؿ ـون يف ظفد اإلموم مقشك  ،مـعطػ افقاليي

فعؾقيغ يف وـون يريد أن يػعؾ صقئًو ووظد بندخول ظضٍق مـ ا افصدر ظطر اهلل ذـره،

. ويبدو أكف اصطدم ببعض ادتزمتغ افذيـ يعقشقن ظذ تزمً ادجؾس افشقعل األظذ

 .هذا افقظدؾوظتذر ظـ ظدم اشتطوظتف تـػقذ  ،افتوريخ

، ؾوشااتؼر باااءت بالفشاالوهـااو أيؼاـا افعؾقيااقن أن رؽبااتفؿ بوالكضااامم إػ إخااقا ؿ افشااقعي 

اااع ظؾقفاااو  أهاااؾ افرياااػ رأ اااؿ ظاااذ أن يطاااوفبقا بحؼاااقؿفؿ ـطوئػاااي مساااتؼؾي ؾـظؿاااقا ظريضاااًي وؿا

د مااـا مثؼػاااقفؿ وذهاااى هباااو وؾااا رة آالف تقؿقاااعاااااضاااؿً ظش ،ادديـاااي مااـا ضااارابؾس وظؽاااورو

وهاق مـا مديـاي  ،وـون يقمئٍذ شؾقامن ؾركجقي ،وتؼدمقا هبو إػ رئقس اجلؿفقريي ،ووجفوئفؿ

وفؽااـا رئاااقس اجلؿفقرياااي أحوهلاااو إػ وزارة افداخؾقاااي صاااوحبي  ،زؽرتاااو ادجاااوورة فطااارابؾس

افؼاااقاكغ شاااؿح هلاااذه راشاااي ادؼتضاااقي ظاااذ ضاااقء األكظؿاااي ووبعاااد افد ،افصاااالحقي ادباااوذة

ؿقامفاااو ؾرياااؼ مااـا افشااابوب ؾتشاااؽؾً هقئاااي إدارياااي  ،أن متاااورس حؼقؿفاااو أشاااقة بغرهاااوافطوئػاااي 

قؿقاااي ؾااالمجعقا أمااارهؿ واتػؼاااقا ظاااذ تشاااؽقؾ حرـاااي تـظ ،افطرابؾساااقغ مااـا أبـاااوء هاااذه افطوئػاااي

 .شؿقهو ]حرـي افشبوب افعؾقي[

 ،ووصؾ خز تشؽقؾ هذه اهترـي إػ اإلموم افصدر ؾتحرك مـ جفتف فتاليف األمر

مـ بقـفو  ـون ،ضوئفؿسشالوؿدم هلؿ حؾقالً أوفقي  ،افعؾقيغ توالتف برجوالوبدأ اتص

ًٍ جعػري هلؿ مـ بقـفؿ وؾعاًل ظغا مػتقًو  ،وؿوٍض ظذ ادذهى اجلعػري ،تعقغ مػ
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فؽـ هذا األخر مع األشػ ع  ،وظغا ؿوضقًو جعػريًو مـ افشقعي ،مـ افعؾقيغ جعػريوً 

ؾؼد ـون أداة تـػقذ أـثر مـف أداة تؼريى وتشجقع، وبدالً  ،يؽـ ظذ ادستقى ادطؾقب

ي وتـػر أبـوء افطوئػي ظـ ؼشوهؿ يف بعد افشا  ،مـ أن يسوهؿ هذا افؼويض يف رأب افصد 

ؾؽرة االكضامم(
(1 )

 ها. .ا

بقون ؿوئؿ ظذ افؽذب تبغ فـو مـ خالل األدفي افتل ظرضـوهو أن أشوس هذا اف

 انذؾواف ،وكتوئجف شقوشقي صقطوكقي  ردة ظـ ـؾ ديـ وأخالق ،ادراوؽيوافتضؾقؾ و

عوه ظـ اجلوكى افشقعل اإلمومل رجالن معؿ   امن فؽـفام متفامن بورتبوضفام بلجفزة وؿا

 .برأ وعتد وفقسو مـ مراجع افشقعي افتل ي   ،هلوبرات

                                                                        

 :ؾقفو يف مـوؿشي مو ورد يف افبقونادصودر افتل اظتؿدت ظ (1)

 (.1/111) ادؾؾ وافـحؾ، افشفرشتوين: -

 (.113افشقعي يف افتوريخ، حمؿد حسـ افزيـ: )ص: -

 (.61افتوريقي فؾـصريي افعؾقيي، اهتسقـل ظبد اهلل: )صاجلذور  -

 (.61: )ص1614ؾرق افشقعي، افـقبختل، دار افضقوء، بروت، مـشقرات ظوم  -

 (.1131-1161مذاهى اإلشالمقغ، د. ظبد افرمحـ بدوي، دار افعؾؿ فؾؿاليغ: )ص -

                    (.13اإلشالم يف مقاجفي افبوضـقي، حمؿد ادجذوب: )ص: -

                                                            (.111ادؼوالت و افػرق، شعد افؼؿل: )ص: -

 (.111و  116، حومد حسـ: )ص: أمحد ظع حسـتلفقػ يف فبـون، نادسؾؿقن افعؾقيق -

: رامصاااااطػك افشاااااقبل، دار ادعاااااورف بؿصااااا افتشاااااقع، افااااادـتقر ـوماااااؾافصاااااؾي باااااغ افتصاااااقف و -

 (.143)ص

 ( هلطقط.11: )ص:متوم افزازي مـ هؿ حؼًو، ..افعؾقيقن -
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ف افـصريي شققجفقى ـؾ مـ افشقعي ووف أشال يعر ،وأحسى أن رجاًل ضقبًو بسقطوً 

 إفقـو افسمال اآليت:

.. وـقااااػ وؾتااااووى مااااراجعفؿ جااااقاًل بعااااد جقااااؾـقااااػ يتـؽاااار افؼااااقم ألصااااقل ديااااـفؿ 

قن بعؼق ؿػ مراجعفؿ بغ ؽقن مقات.. وـقػ ل افـوس مـ صتك افديوكوت وادؾؾيستخػا

 ؟  افسؽقت و افتصديؼ

وفقس هذا هق  ،تضؾقاًل وخداظوً  وأـثرهو ،ادؾؾ: همالء مـ أـذب افطقائػ وقابـووج

وا وبااد   ادقؿااػ األول هلااؿ يف افتااوريخ... ومـااذ طفااقر فقا يف افتشااقع حتااك يقمـااو هااذا ؽاارا

ك ظااام ؾعؾاقه يف ظفااد اوحتاد ـو ؾااقام مضا ،وأضاوؾقا إفقااف ماو فااقس مـاف ماارات ومارات ،دياـفؿ

اإلشاااامظقؾقي[ يتعاااووكقن ماااع ـاااؾ ظااادو و ،وافـصاااريي ،افصاااػقيغ، وـاااوكقا ]افشاااقعي اإلمومقاااي

 ،افعؾؼؿاال: كصاار افااديـ افطااقد، وؾفااؿ مجقعااًو يعظؿااقن ،ويسااتبقح بقضااتـو ،أرضااـوحيتااؾ 

ظل أن هااامالء افطقاؽقاااً ادجااارمغ مااـا ضوئػتاااف.. وإذا رحاااؾ دا فـاااؽ، وـاااؾ ماااـفؿ ياااوتقؿقر

ظاودوا إػ تغقار أشاؾقهبؿ  ،وؿقياً صاقـي اإلشاالم وأهؾاف ،افعدو افذي يادظؿفؿ يف بالدكاو

 وتؽػر بعضفؿ افبعض. ،إػ افؼتول ؾقام بقـفؿـام ظودوا  ،مع ادسؾؿغ اهتوـؿغ

ؿقن ظؾؿرة يز ،بؾ فقسً هذه ادرة األوػ افتل تتالظى ؾقفو افـصريي بديـ افطوئػي

 كصورى . أ ؿويف ؽر هذه وتؾؽ يزظؿقن  ،يقإمومصقعي  أ ؿومرة يزظؿقن  ،يأ ؿ شـا 

هلؿ ادسوجد  كؾبـفؾصؾقبقغ حوول إصالح افطوئػي  األيقيبؾعـد دحر صالح افديـ 

.. وفؽـفؿ بعد وؾوتف رمحف اهلل ظودوا إػ مو افصالة وصومقا رمضونوأؿومقا  ،ؾلضوظقه

وـرر ادحووفي  .وخربقا ادسوجد وجعؾقهو زرائى فؾحققاكوت ،ـوكقا ظؾقف مـ معتؼدات

 ،بؽؾ ؿريي مسجداً  اؾبـق ،لفزمفؿ ببـوء ادسوجد بؼراهؿؾ ،افظوهر بقزس بعد هزيؿتف فؾتتور



  الفصل الثاني: موسى الصدر مؤسس حركة أمل وإمام شيعة لبهان 

 

313 

 

313 

 

شع اهلجري ؾروى مو وفؽـ ابـ بطقضي مرا بوفسوحؾ افسقري بعد هذه افػسة يف افؼرن افتو

افذيـ يعتؼدون أن ظؾقًو بـ أيب  ،وأـثر أهؾ هذه افسقاحؾ هؿ افطوئػي افـصرييرآه بؼقفف: )

وـون ادؾؽ افظوهر أفزمفؿ ببـوء  ،وهؿ ال يصؾقن وال يتطفرون وال يصقمقن ،ضوفى إفف

 ،وال يدخؾقكف وال يعؿروكف ،بؽؾ ؿريي مسجدًا بعقدًا ظـ افعامرة اؾبـقاهؿ، ادسوجد بؼر

بودسجد ويمذن وربام وصؾ افغريى إفقفؿ ؾقـزل  ،وربام آوت إفقف مقاصقفؿ ودواهبؿ

  .: ال تـفؼ ظؾػؽ يلتقؽ بعد ؿؾقؾ(فؾصالة ؾقؼقفقن فف

ؾؼاد ؿاوتؾفؿ ودحارهؿ إػ جباوهلؿ بعاد أن أؾتاك  ،وفؾسؾطون افعثامين شؾقؿ كربي أخارى

 ،ظؾامء اإلشالم بؽػرهؿ ووجقب ؿتوهلؿ ..  ؿ حوول إصالحفؿ ببـوء ادسوجد وؽرهاو

 وفؽـفؿ بعد مدة رجعقا إػ مو ـوكقا ظؾقف.

رف افالذؿقي ضقوء بؽ أن يدًا اويف ظفد افسؾطون ظبد اهتؿقد افثوين الحظ متص

ر ااأكحوء اجلبول مض قد مدارس األمريؽون يف بعضوأن وج ،تؾعى بعقاضػ افـصريي

وـتى بحضقرهؿ  ،ر إفقف أـثر رؤشوء افـصريياأحض ؟امذا يػعؾ.. ؾبسقوشي افدوفي

ي مضبطي يف  ؾس إدارة افؾقاء بلن مجقع ضقائػ افـصريي دخؾً ظـ رضو وضقب

وبعد .. ووؿع همالء ظذ ادضبطي واككؾقا.. خوضر يف افديـ اإلشالمل اهتـقػ

وـذفؽ  ،..  ؿ بـً هلؿ كحق أربعغ مدرشيفؽ أؿػؾً افدوفي مدارس األمريؽونذ

 أظودت إصالح ادسوجد افتل بـقً مـ ؿبؾ. 

قشااؽع جلوكااًو المتحااون وظـاادمو أؿااوم رئااقس اجلؿفقريااي افسااقريي اجلـاارال أديااى افش

إذا ـون ر ظذ أي ـون ا وذ ادظفر اخلوص هبؿ إال حظو ،األئؿياددرشغ واخلطبوء و

 ،غ إماومقغحيؿؾ إجوزة مـ إحدى هذه افؾجون .. صاور صاققخ افطوئػاي افـصاريي جعػاري
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رات صااغرة يف ادااذهى اجلعػااري فتزويااد صااققخفؿ بااام البااد مااـ ارت بقااـفؿ كشاااواكتشاا

األوفقي هلذا ادذهى افذي مو ـون دعظؿفؿ ظؾؿ باف أو خاز ظـاف ماـ  معرؾتف مـ ادبودئ

  ؿ ظودوا بعد افشقشؽع إػ مو ـوكقا ظؾقف. ،وكجحقا مجقعوً  ،ؿبؾ

راين أو اوذهى ادستؼق ]ريسق[ وؽره ظذ أن فػظ كصري فف صؾي بؾػظ كص

يزافقن حيتػظقن  افـصريغ ال أنوفقس ذفؽ بؿستبعد خوصي إذا الحظـو  ،كصورى

فؿ بوإلضوؾي إػ مشورـت ،افطؼقس افديـقي ؿريبي افشبف بودسقحقيببعض افتؼوفقد و

رة، وظقد اوظقد افعـص ،: ـعقد افغطوس، وظقد افسعػؾـصورى يف ـثر مـ أظقودهؿف

وظقد افصؾقى ،افؼديسي بربورة، وظقد ادقالد
(1)

 .ومشورـتفؿ معفؿ يف اهتؾقل، 

فقن يف افعؾااـ أماا ون ويباادا ر ؾفااؿ ايف افساا ووـااؾ افااذي ظـقتااف ؾااقام كؼؾااً أن افؼااقم يغاارا

 حموؾظقن ظذ ظؼوئدهؿ ادقرو ي.

 السًال األخري الذي يفرض ىفسه بعد فراغنا من مناقشة مضمون البوان:و 

هااااااؾ ماااااو زال كااااااوس .. فقجقاااااو وافااااااذرة و افؽؿبقاااااقترقار افتؽـااااااا: ظصرااااااايف هاااااذا افعص

ويزظؿااااقن باااالن  ،اهتؾااااقل وتلفقااااف ظااااع بااااـ أيب ضوفااااىو ،: بوفتـوشااااخيممـااااقن مااااـ أهؾااااف
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ذفاااااؽ ماااااـ أبوضقاااااؾ  ػإوماااااو  ،افرظاااااد صاااااقتفو ،افؼؿااااار وجفاااااف وال يؿؽاااااـ افصاااااعقد إفقاااااف

 ؟ .وترهوت

 اجلواب: 

خالف مو تبطـ وفشققخفو وإن أظؾـً  ،كعؿ، ال تزال افطوئػي افـصريي تعتؼد ذفؽ

وؿودة  شؾطون ؿقي ؾقق شؾطون افعشرة بؾ ؾقق شؾطي رئقس اجلؿفقريي وافقزراء

 : ذه افطوئػي. وـام ؿؾـو ؾقام مهاجلقش واألمـ إن ـوكقا مـ أبـوء ه

افعك ومو  .. وكوس مـفؿ تســقا يف هذاـام كسؿع افققم ،أبـوئفؿ مـ تشقعهـوك مـ 

ـا  يوفؼد رأيً يف مديـي أكطوـق ،شبؼف .. اهلل ظؾقفؿ بـعؿي اهلدايي بعض همالء افذيـ م

يف ديور اهترمغ ]مؽي  ـقا خالل إؿومتفؿرأيتفؿ يف مسوجدهو وظؾؿً أ ؿ تسـا 

 .وادديـي[

بف مؽروه ظذ أيدي  مـ أن حيؾا  فؽـف يػل ذفؽ خقؾوً  ،بديـ ومـ أبـوئفؿ مـ ال يديـ

 صققخ افطوئػي.

ور  و  : ب وي ضطفد مـ جفتغمـفؿ مـ حي 

مـ جفي أبـوء ظؿقمتفؿ افذيـ شقطروا ظذ مؼوفقد اهتؽؿ يف صومـو مـذ أـثر مـ أربعغ 

 .ظوموً 

رؾقن عوال ي ،ن هبؿ أل ؿ مـ أتبو  افـظومومـ جفي ظؿقم أهؾ افشوم افذيـ يشؽقا 

 . اضطفود افـظوم هلؿ
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 ؾجؿقعفؿ يتعصبقن فؾطوئػي. أل ؿ ،ـقا مـفؿ وهؿ ؿؾي ؿؾقؾيافذيـ تسـا و ـوإذا اشتثـق

 وأفد همالء ،وـؾ مـ فقس مـ ضوئػتفؿ ظدو هلؿ ،ور قا اهتؼد ظـ آبوئفؿ وأجدادهؿ

 . األظداء أهؾ افسـي واجلامظي
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 صفحة جديدة مو العالقات السوزية اإليسانية
يظنننـظم ظنننؿظيف بننناسظنظالدالننناظأنظيف  لانننانظيف بنننقريةظيف ي يفال نننةظاننن أنظا ننن ظ

وغ ننا ظ،ظم.ظوهنن يفظيف ظننـظحمضنن ظرننض9191سننطقطظيف هنناهظرضنن ظرينناظ  ننقيظ ننامظ

،ظوهننقظيفاننـظـظكننانظهنن يفظ،نن الف،ظه يفك وننفظم طقاننةيف تنناري ،ظومننمؤسننػظ ننـظأ نن يف ظ

ه  حمنن هاظ ننهظهاه هنناظدونظأنظينن اؼظاا  ننةظيف تننلظ،ظيقمننفظيتنن ام ظانن ظيبننضعظمننـظأحم ننار

ظ-إنظسنن ؿظمننـظيف ننقى-ومنناظهننلظأهنن يفه ا..ظوهننقظ،ظروجننتظيف نندظومنن ىظمهنن يفا ت ا

ظيغّّيظابا اوفظانيظيقمظوآحم .

 أنظا  ظص ورظيف   انظيفٔالػظيف  ك  ي يفال ةظاج يفلظه ف،ظأنظيف  لاانظيف بقريةظيفظمماظٓ
(1)

،ظ

ةظ]يف بهّيية[ظوج نانظ  ض نةظويف ن أ،ظأوظكنؾظيإنظيف ه  ةظيف  ف يةظوظيف   قويف  يظاالظمقّا قه:ظ

ويف  أظمب  ظو بلظيفٕحم ى،ظأوظالحقظذ ؽ،ظوه  ظييلظالبطؾظ ـظوكآنظيفٕال اءظوسائ ظيف هحػظ

ظه هظيف  ويفاطظانيظيف    يـ:ظظوجقدظماظيؤك ،ظووسائؾظيف  لم

وا  ظأنظوي تظيفحل  ظأوزيفرهاظيفستط  تظإين يفنظ،ظهن[9111ا  ظيف  اذظمـظرمضانظ]ظ-

ظ ان[.امك ّييًفظمـظيفملهاانيظيف بقريني،ظو ق قيفظنظمبتهفكظ]،فاظحي كظ

]يف حمناءظوأجن نظصنح فةظ،ظاننيظيف   ن يـظيفٓوهنآنهن[ظالهنضتظ9111ونظيف  امظالفبفظ]

معظأمح ظيفسكب رظرئ سظحت ي ظج ي أظيف  قرأظيف بقريةظامؿظوزي ظيف  نلم،ظ:ظيف ي يفال ة[ظمطاالن

و ضقظم كزظيف  لمظيفحلزيب،ظامؿظمعظرض ظ   رظالائبظظومعظ ض ةظجقدأظم ي ظيفملكتبظيف  طان

ويهن  ظات اوانا:ظظ،..ظوكانظكؾظمـظهنؤٓءظيهن  ظاناي يفنظيفٓاتهاديةرئ سظيف قزريفءظ  هؤونظ

                                                                        

 هن.1/9/9111(ظكانظص ورهظاتاري :ظ(9
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ظيف تبب ؼ.ية،ظوي  قظإىلظمزي ظمـظيف ت اونظوسقرظيفٓاتهاديظويف  طانظويف  لملظمع

[ظزيفرظرضنن ظيف  نن ديظوزينن ظيفٓاتهننادظوظيف توننارأظيف بننقريظ  نن يفن،ظ1/5/9111نظ]ظ-

وأج ىظرادامانظمعظالظّيهظيف ي يفين،ظووقجظه يفظيف  طاءظوماظس طفظمـظزياريفنظإىلظوهك ؾظ بةظ

ؾظيف ذيففظ نهظيفملهناريعظ   يفنظودمهؼظمـظأجظمهرتكةظو ط ظيفجت  ًاظسبقيًاظ اظنظكؾظمـ

ظيف قزي ظيف بقريظا  ظوقا عظيفٓوفاق:ظواالظ،يفٓاتهاديةظويف ب ا  ةظنظكؾظمـظيف    يـ

وإنظيف  ويفاطظيف تلظو اطظانيظيف ه  نيظظ،ي كسظوج انظيف بظ ظنظسقرياظو  بانظيفٓوفاق)إنظ

ظرويفاطظ  يطة(.

ظ،ازينارأظ  مهنؼظوا  ظ  أظ، قرظاامظهق، ؽظأالهاريظوزين ظيفملا  نةظويفٓاتهنادظيف ين يفين

،ظويفارت ناظدريفسنةظو ط ظيفجت  ًاظمعظالظّيهظيف بقري،ظاّقماظه فظمبّيأظو ناوا ظيفٓاتهنادي

ظمهاريعظيفاتهاديةظج ي أ.

[ظاننامظرضنن ظيف  نن ديظوزينن ظيفٓاتهننادظويف توننارأظيف بننقريظازيننارأظ9/91/9195ونظ]ظ-

و ننـظم  ننقنظدوٓر[،ظظ951ةظا ضتننفظ]يبننقر أسننف نظ ننـظانن ضظا متننفظإينن يفنظظ ينن يفن

قمظنظمبضطةظس ظيف ف يفنظ نهظأنظينتؿظحيفوفاا انظأحم ى:ظيفٕوىلظمرشوعظمهرتكظ التاجظيف  

ويف  اال ةظاباءظم ضؾظك ّيظ التاجظيفٕسض أظظ،وه ي ظيف طبؿظيفٕ ظؿظمـظه هظيف  حقمظإىلظإي يفن

ويف  ا  ةظإالهاءظحمطظ  ي يظيضت ظمـظيف طامهيلظإىلظ   يفن،ظوه يفظمنـظظ،يف ك  ويةظنظسقرية

ومـظج ةظظ،وطامظٕغ يفضظس اس ةظيفٕغ بطقيفظ   ف،ظها ضقطظيفحل ي يةظ هظأغ  ظماظيفوف

هانظم ظؿظمهاري  ؿظيف تلظيفوفطقيفظ    ناظكنانظيفملض نق ظوبف ن هاظنظأرضظيف زين أظظ،أحم ى

ظيف بقريةظ هظ  ودظيف   يفق،ظه ؾظهلظحمضةظيف    يـظ بؼظ  يفقظص يفمظ بني؟!.

 ظحمارج نةظإين يفنظازينارأظسنقريةظاامظ  اسظ نيلظحم  تنديظوزينظو هظيف ه   ظيف ب ادظ-



 الفصل الثاني: موسى الصدز مؤسس حسكة أمل وإمام شيعة لبهاى

 

561 

 
[ظو   ةظ   قأظو طاهناظمنـظالظنّيهظيف بنقريظ  ن ظيفحل ن ؿظحمن يفمظيف ن يظزيفرظ91/8/9195]

   يفنظمن يفنظمت ن دأظ نامًلظم نفظرسنائؾظمنـظيف ن ئ سظيف بنقريظإىلظ،ناهظإين يفن،ظوااانؾظ

ظ اهظظيفٕس ظوس ضفظرسا ةظمـظيف هاه.ظحم  تدي

ازيارأظ ناهظظيفٕسن ظ ض ن يفنظنظأويفئنؾظوقجتظه هظيفٕالهضةظويفٓوهآنظانيظيف    يـظظ-

بظافظو    ًاظ اريفًظظ،مظهاستط  فظيف هاه9191كاالقنظيف  اينظمـظ امظ وكنانظمنـظهطن يفنظظ،ور َّ

يف ين يفين،ظوحمن جظز  ضنيظغنا ظ بنفظيف قهن يفنظيف بنقريظو:ظيفجت عظمغ ؼظانيظيف ه هظيف زيارأ

قماس ني،ظو او نتظمماظأامارظ ف ظةظيف  لم نيظويف  ا ظ، ـظيفمل  قفظنظم ؾظه هظيف زياريفن

صح فةظيف ب اسةظيف كقيت ةظكهػظرءظمـظأرسيفرظيفجت عظيف نز  ضنيظيفملغ نؼظنظ طناءظ ناظمنعظ

ظيفملطاا ةظه يفظيف بؤيفل:وكانظأهؿظماظوردظنظظ،[11/9/9191يف هاهظنظ]

ظ،  ضتظهباظأالؽظ ط نظيفجت  ًاظمضقًٓظومغ طًاظمعظيف  ئ سظيف بقريظيفٕس ظ،جل ةظيف هاه

ظه ؾظاا مكانظم  هةظماظديفر؟!.ظ،هرضهظسقىظمرتجؿوإنظه يفظيفٓجت عظملظحي

ظ ـظأ، اءظك ّيأظوإنظيف  طاءظكانظ،خه اًظ وملظحيهرضهظظ،يف هاه:ظٓظأحمفلظ   ؽظا الباظحت امبا

ظيت  ؼظاطضاياظ ظه   ظسقيفء ظ  أ ظ ـظاضايا ظ ط ظحت امبا ظوٓظيف قه ظيف ي يفين، يف قه ظيف بقري،

.ظوأيافظأالفظو يفرسظمعظيفٕس ظوم ؿإالفظيفجت عظمف  ظظ،مبضطةظيف   جظأوظيف رشقظيفٕوسط

ظيفحل  ظيف  يفئ أظنظ  بان،ظوأنظيفٕس ظ  ضظ   فظحمضةظحلؾظيفٕزمة،ظوويفهؼظ    اظيف هاه.

و طن ظظ،أس ظمنـظ  ن يفنوزيفرظرئ سظيف ض قريةظيف   باال ةظس   نظه الو ةظدمهؼظا  ظ قدأظ

،ظه  ذيفظحتناطظهن هظ:ظيف بقريةظويف   باال ةمغ طًاظملظحيضن هظرئ باظيفحلكقمتنييف  ئ بانظيفجت  ًاظ

ظ يةظيف  ا ب ة،ظوهؾظ  بانظم ؽظٕس ظو  قي؟!.ظنيفٓجت  انظاا ب

 ظيف  يظاح نفظنوهقظيف بظ،[ظأ  ـظمقسكظيف ه رظواػظيف طتالظنظ  بان91/9/9191ونظ]
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 ـظمقسكظظيفٕال اء ظوبط فظوكآنظنو  بظمـظه الو ةظوبف  هظ..ظه يفظيف بظ،يفٕس ظمعظيف هاه

ظين!.و  سظ ـظمبؤولظ  باظ،يف ه ر

ظوٓظاّ ظيلظهباظمـظيف ،ارأظإىلظأم ظحمضّيظس ؼظزيارأظأس ظإىلظ   يفنظاط  ؾ:

و يف تظيف  ولظيف   ا ةظإىلظ طن ظيفجنت عظ نهظمبنتقىظوزريفءظحمارج نةظهن هظيف ن ولظ  حنثظ

غّيظأنظسقريةظيفٕس ظيف ت رنظ ـظ ضنقرظهن يفظيفٓجنت عظيف ن يظظ،يفحل  ظيف  يفئ أظنظ  بان

وو  يبظيف طض ةظسن كقنظ نهظ بنا ظظ،و  يبظاض ةظ  بانٕالفظٓظجيقزظظ، ط ظنظيف طاه أ

ظيف قجقدظيف ف بض بلظنظ  بان.

مهن حةظ:ظال نؿ،ظ ن سظمنـظوين ددظم نؾظيف   غناءووج ظيف    نبظيف بهنّييظمنـظيهن قظكلمنف،ظ

منعظوزريفءظيف ارج نةظظاضن ةظ  بنانظدريفسنةظ..ظوإذظ  يفظيف  يظرهضيف ف بض ب نيظو  يبظاض ت ؿ

وي بض اظانيظي يظ،اهظيف فن سظنظيفجنت عظظتفظإىلظ   يفنيهضحبظيف طض ةظك  اظنظر  ظيف    

ه نقظصن يؼظحمناصظ كض نؾظظ،ي  فظأس ظأنظ،اهظيف ف سظصارظ فظالفنقذظويفسنعظنظ  بنانظ،مغ ؼ

يقيفه نفظاتطناري ظدورينةظظيفٕ نه،ض قنظو  ضقيفرالنة،ظومقسنكظيف هن رظرئن سظيفملو نسظيف هن  لظ

ك ظويقيفه فظااالوازيفوفظيف تنلظوفنققظومبفظيت طقنظيف ت    ن،ظظ،يف ه  ةظصارظا  هظأم يضضئبفظ هظأنظ

كؾظوصػ،ظومـظأمه اظحتا ػظيف ه  ةظمعظيف بهّيية.ظاالظيف هاهظنظ طاءظ فظمعظصنح فةظيف ب اسنةظ

وال ينن ظأنظظ،حمننقأظيف هنن  ةظنظ  بننانوالحننـظآسننفقنظملنناظحينن  ظ إ)[ظ11/9/9191يف كقيت ننةظ]

ظتؿظذ ؽ؟(.:ظك ػظي كـظيف بؤيفلظ،يفٕدويةهؿظاا ض امظو البا 

كؾظمب ؿظيه  ظا الفظمبؤولظ نـظيف هن  ةظظ،الوادظيحمامبئلظوأمح ذيًف:ظٓظه قظانيظيف هاهظوإو

ظنظيف  امل،ظوظيفمل يفجعظيف تلظكاالتظوببؼظمعظيف هاهظأهؿظمـظيف ض بلظوحمامبئل.

نظك ضةظرديًفظ هظو   نبظرضن ظظال قدظا  ًلظإىلظزيارأظأس ظيف تارخي ةظ هاهظيف ف س.ظاالظأس 
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ظرياظ  قيظاف:

) ط ظكباظالتااعظمـظا   ظواا وا ظ، ي ظيف تط مظيف ك نّيظيف ن يظ ططتنفظإين يفنظحتنتظيف ط نادأظ

امننؿظوصننػظزياروننفظا انناظالطضننةظحتننقلظإجياا ننةظنظونناري ظظ(هبهنناهظآرينناظم نن ..ا  هيفحلك ضنةظ

ظيف  لاانظانيظيف    يـ.

  اسظ يلظ واريانظا ةظوزي ظيف ف يفنظ[ظيفستط ؾظيفمل ب سظص حلظكحّظ99/9/9191نظ]ظ-

وأان ىظرئن سظظ،يف قه ظيف فبنلظيفمل يفهنؼظ نفاقزيفرأظيف ضااةظيف ي يفال ةظوظيفٓوفااانيف ذيففظوم ي ظ

 وعظنيف فب ةظيف تلظوبف ظ ا  ًاظمنـظمهنظيفٕ  لوأ ضاءظيف قه ظإ وا ؿظيف ه ي ظا ظ،اه وهظمـظ

ستكقنظجمنالظيفسنتفادأظك نّيأظ  فب ننيظيف ين يفال نيظظوأك ظأنظيف دأظيف فب ةظيف بقريةظ،س ظيف ف يفن

ظأصف انظااي يفن.ظأريفيضأامباءظوبف  ظابقيفنظيف  يظنظ

يف بننقريظ-أ،ننارنظوطنناري ظدا قماسنن ةظمننـظدمهننؼظإىلظالننقعظمتطنن مظمننـظيف ت نناونظيف ينن يفينظ-

يفملو قلظيفٕهن يفف،ظوأيناهتظيف تطناري ظأنظ بناسظمنـظحمنديفءظيف  نق  سظيف بن ادظيف ين يفينظ

دمهؼظنظم ضةظحماصةظمنـظأهنؿظأهن يفه اظو نادلظيفمل  قمنانظوظيف نديفن.ظ]يف باهاك[ظوص تظ

[ظأنظيف ن ئ سظيفملبنا  ظ  بناهاكظ1/9/9198وذك نظصح فةظيف ط سظيف كقيت ةظنظ ن دهاظ]

وس ؼظو  نيظرئن سظيف  نق  سظيف بن ادظال ضنةظيف ظظ، يلظمقوازي ظُ نّيظسفّييًفظ ي يفنظنظسقرية

ظالهّييظسفّييًفظ ي يفنظنظااكبتان.

  تعقيب:

كاالننتظحتتنن مظيفملبااهننانظا ببنناظوانننيظيف     نننيظنظم   ننةظيف ضبنن ب انظمننـظيف طنن نظيفملننايضظ

وكبنناظإذيفظحتنن امباظ ننـظظ،يف طننقم نيظيف  نن  ظويف  بنناريني[]وأ،نن اهظيف     ننني:ظكا بنناسيني،ظو

:ظهنؾظوي دونظ   باظاضو جظوإسن ا ظ،يتهبوقنظ،ويفٕمةظيف سلم ةظ،يف ق  أظيف سلم ة
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ظإي يفن!!.و ي ونظيف ق  أظمعظ،اهظ

وو ننادلظمننعظإرسيفئ ننؾظيف تض  ننؾظيف نن ا قماد،ظظ،هنن يفظيف نن يظيف ننرتفظاا ك ننانظيف هنن  قينظ-

ظخديفهتاظنظخمت ػظ،ؤونظيفحلكؿظنظا  ه.اويفست انظ

وهنن يفظيف نن يظيفات ننعظيفٕ ننقيفزظيف   ا ننةظوجننزرظ  ا ننةظأحمنن ى،ظومبننعظيف  غننةظيف   ا ننةظنظظ-

ظم يفرس ا.

إنظظ:ءظيف ديفءظيف  بك يقنظ  طق نقيفظ بنااامؿظجظ،لظالدهظإىلظو ساالةظأس حةوه يفظيف  يظ قَّظظ-

حطننؼظأ   ننفظيف تقسنن  ةظنظ   حنن و ظيف هننح يفويةظأيظ م ظننؿظهنن هظيفٕسنن حةظمهننضضةظ

ظ..ظامؿظيبرتس قنظنظذك ظه يفظوه يف.    ونظيف   جظو،طظيفظ،وجبق ظيف   يفقظ،يف ب قدية

ومـظ، اافظيفملته ديـظك ظيتح  ظ بفظكاوبظسّيوفظااو كظظ، اهظظأس ظمـظه يفظيف  ؾ

و نهظهن يفظيف ننطظظ،سن ؾ،ظوكن ظأحمدالناظا نضظأصنحااباظيف ن يـظزيفم نقهظنظاماالقينةظيف لذا نة

ظم.9191يفملته دظكانظرهاافظيف  يـظاادظيفالطلاًاظ بك يًاظي هؿظ امظ

ظه ظيف  يظوغّيظ تكظاالظخما  ًاظيف هاه:

إين يفنظحتنتظيف ط نادأظظ، ي ظيف تط مظيف ك نّيظيف ن يظ ططتنف) ط ظكباظالتااعظمـظا   ظواا وا ظ

ظهبهاهظآرياظم  .(.يفحلك ضةظ  ها

وه هظهنلظظ،أيظنظهوقمفظ هظ،اهظإي يفنظ،وكاذاًاظنظو ؽظ،أهبفظكانظصاداًاظنظك ضتفظه ه

ظيف  ا ب ة!!.

 



 الفصل الثاني: موسى الصدز مؤسس حسكة أمل وإمام شيعة لبهاى

 

515 

 
 املبحث الرابع

 اء الصدزــاختف                                           

 :6791وحتى  6791الصدز مهر 

ق   ظمظ ت9151رجؾظيف باهاكظيف ي يفينظيف  يظأرس فظيف هاهظرض ظرياظ  قيظإىلظ  بانظ امظ

يف بنب ة،ظو  و نؾظمنب ؿظيف باسينة،ظويف طقم نةظيف   ا نة،ظوظ:يف ه  ة،ظو  طنقدهؿظنظمقيفج نة

م  وينة[..ظظمام نةإ ااقريًفظحمامبًاظوطقدهظيف كرسويةظيفحل ي نةظسنقيفءظكاالنتظ]،اهبهناه ةظأوظ

مظا ن ظر  نةظان أنظ9191يف بؤددظ نامظو اعظ هظاضةظيفملو ظوه يفظيف  جؾظيف قيفه ظيف غ يبظ

ٓظأدريظهننؾظكننانظظ،ت ننتظإىلظ ننالظمننـظيف هنن  أالويفظ،مظاا  حننثظ ننـظيف ببنن ة9151 ننامظ

ظيتقا  اظأمظٓظ؟.

ومـظظ،نظأيةظحلظةظ لالفوارا  غامظااا ةظظ كـظص قدظيف ه رظالحقظيف طضةظكانظرسي ًاظورا اًظ

ج ةظأحم ىظهط ظغّ رظوحم عظج نانظك نّيأظسنا  وفظنظصن قدهظامنؿظأدركنتظأنظيف منام!!ظ

 ظحملهف..ظحين ام ؿظ نـظيف بنلمظوظيفٕمنـظامنؿظيفناجئ ؿظنيطقلظ، ئًاظنظيف   ـظويف ؾظنظيف ب

ا هقيفجظيفملطاومةظيف   باال ةظ]أمؾ[ظواه ارهظيف ادر:ظ)يف بلحظزيبةظيف  جنال(..ظيهن   ؿظحمض نًاظ

ظعظيف   وأظامؿظي  ـظ  افظيف ه قيفءظ هظمـظي ه قنظه يفظيف ه ار..ظ ـظيفملح ومنيظوسقءظوقزي

مظأصن رظيف منامظو    ونفظ9191وا  ظيف تللظيف طقيفنظيف بنقريةظ  بنانظنظمض نعظ نامظ

وملظوكنـظهن هظيف ت  ن  نظظ،يف رسيةظ ه  تفظاتط يؿظكاهنةظأالنقيفعظيف ن مانظ  طنقيفنظيف بنقرية

ط ضظإىلظويفالطلاًاظمـظيف بظ، ًٓظنظيفملقيفاػوإال ظرأىظيف باسظو ظ،  ب ةظمكتقاةظنظا انظأوظمطال

ظ،واقيفنظمبظضةظيف تح ي ظ،يف طقيفنظيف ق ب ةظ، يب :ظج شظ  بانظيف ي هظ هظمـظوامطقيفظ ؿظن
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يف  منؾظكاالنتظيف زيضنةظيف تنلظحلطنتظ ن هظهفلظا   ؽظوظ.اؾظونظكؾظم يبةظأوظ لظأوظخم ؿ

ونظظ،منـظ ائفتنفظيفملفتلظيف  ف يظنظا   نؽظوجمضق نةيف طقيفنظاب بظمقاػظويفيحظواففظ

 لظيف ب  ةظيف  يظيضنؿظأغ   نةظ،ن   ةظو ن ظ نز ظيف كتائنبظيف منامظا ن مظيفملبناسظا ابناءظ

 كـظيف كتائبظالك نقيفظظ،هقامؼظاق  هؿظو  بظمـظأهؾظيفحللظ  مظيفٓ،رتيفكظاا طتالظ، ائفتف

ويفكتفكظيف منامظات قيضنانظجمزينةظظ،و  دويفظسكاالفظ،ومبحقيفظيفحللظمـظج ورهظ،اق  هؿ

ظض قريةظ]س   نظه الو ة[.ا مت اظرئاسةظيف 

ظ:ةظيفٕال اءظيف ف الب ةظيف دظيف تايلم[ظأوردنظوكا 5/8/9191ونظ]

نظاا  أظرياقظيف قيةظمـظأجؾظوهك ؾظ كقمةظظيفجت ع)د اظيف مامظمقسكظيف ه رظإىلظ

:ظأسناافةظيف ن ومظوينؿظيفٓجنت عظ،ر  ةظنظيفملبضطةظيف تنلظسن ض نظ    ناظيف طنقيفنظيف بنقرية

ظو  ديًفظمـظأ  انظيف  طاعظوالقيف ا.(.ظ،يفملقيفرالةظيف كاامق  ؽامق  ؽ،ظوذكس،ظويف  ومظيف كايفٕرامق

و  اسفظيف ضائفلظيفملض زظيف  يظيق لظملـظي يفهظا النفظانادمظظ،كانظه يفظيف مامظاطامتفظيف فار ة

اض ااةظهؾظ قزي ظيف ارج ةظيف بقريةظ   ظيفحل  ؿظحم يفمظيؤيفزره،ظظ،إىلظأريباظمـظا ونظحم ت

إىلظم  ناقظو بنلظظومب ناظأيضنًا:ظيف ن  قأظ،ب اظيفجت عظرياقومظ،ويبف ظيف ت    نظيفملقك ةظإ  ف

ظيفملب ضنيظ هظخمت ػظم يفه  ؿظهظإمجاعوكانظمهّيظ،وك سظه فظرئاسةظيف ض قريةظ  ضقيفرالة

ظ هظرهضف،ظوماظ،ّ ظ ب ؿظإٓظيف ه رظو غضتف.

ووبكن ظظاضعظيف مامظحمطظيف  ج ةظمعظمبظضةظيف تح ي ظيف ف بض ب ةظوا بظ اظه  ظيفملوـ،

مظ نؿظيفملض نبظظ،ا مفظ فظيارسظ  هانظوإحمقيفالفظمـظحم مانظومبا  يفن كؾظماظ وريفحظيط ِّ

ظ.وحي ضظيف  ولظيف   ا ةظي هؿظ،ا  ظيفٔحم 

م[ظ نـظيف منامظمقسنكظيف هن رظيفهتامنفظ91/8/9191يف ف البن ةظ]ظيفٕال اءالط تظوكا ةظ
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ملبظضةظيف تح ي ظيف ف بض ب ةظاا  ضؾظ هظا بظيف بظؿظيف   ا نةظيفحلاكضنةظو نهظرأسن اظيف بظنامظ

.ظوالط تظيف هحػظيف   باال نةظوا نضظيف   ا ةظإىلظمقيفج ةظه يفظيف ض ظيفٕالظضةود اظظ،يف   باين

يف هحػظيف   ا ةظه يفظيف ترصيحظيف  يظيه  ظ هظأنظم  كةظمكهقهةظا رظيف مامظأنظخيقي اظ

امؿظي ظيف قجقدظيف ف بض بلظنظجبق ظ  بنانظامنؿظنظ  بنانظك نفظوهن يفظظ،ي ظمبظضةظيف تح ي 

ظيف  يظام تظه  ظا  .

ونظ    نةظظ،رضاةظيف ه رظمؤملةظوملظوتقا  اظا ادأظهتحظيف تلظا متظ فظكنؾظرءظكاالت

امؿظو ريبظيفمل اريةظيف ي يفال نةظيف تنلظكنانظظ،ه يفظيف هنلءظإالهاءظوو ريبظووب  حظ  كةظأمؾ

 نتظهن هظويفٕ،ن ظإيلمنًاظوقاظ،ما  ةظسخ ةظ فظوملبظ ونفظووط يؿظمبا  يفنظ،ي  اهاظيف مام

انقيفنظيفملطاومنةظيف ف بنض ب ةظوأالهنارهاظظه نفظ بظختقض ه.ظ ط ظجاءنظنظواتظيف ضن اة

يف بننقريظنظظيفٓ نتللوحتتن مظنظاتننالظمنعظظ،يف   بناال نيظم  كنةظين ظإرسيفئ ننؾظنظيف بنق 

ظ.و  فائ اظمـظيف بهارىظنظكؾظمكانظومعظيف طقيفنظيفملاروال ةظ،يف ه ليف رشقظو

 املوقف الفلسطيني مل يكن بدرجة واحدة :

الننن دظه نننفظ حيًاظن بنننانظمم   ننناظنظيف طننناه أظوهنننهضبظضنننةظيف تح يننن ظأصننن رنظ نننهظ

وونننهم هظمنننعظيفملقيفرالنننةظويف بظنننامظظ،ضنننؤيفم أظمقسنننكظيف هننن رظ نننهظيف هننن بظيف ف بنننض بلا

..ظومننعظذ ننؽظضظاادهتنناظنظ  بننانظا االننانظمماام ننةوصنن رظ ننـظا ننظ،يف ضننائفلظيف بننقري

 ننب ؿظوانننيظأابنناءظكنناالقيفظحي صننقنظ ننهظكظننؿظغنن ظ ؿظكننلظٓظيطننعظيف هنن يفمظيفملبنن حظا

ظ. ةيف ضائفةظيف ه  

كظأالنفظالوناظمنـظنوا ظذك الاظه  ظمضظ،أماظيف فهائؾظيف  باريةظه  يفوهتاظمعظيف ه رظا يضة

الطضنت ؿظ   نفظظ..ظوا  ظه يفظيف  يظه  فظوضنا فتيفهتضتظه  اظيف   ةظيف ه   ةظيفغت الراو ةظ
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ظ.وأص حظرأسفظمض قااًظ

أظصنناحم ةظنظصنن  يفظيضننا  قنظه  نناظ و ننهظيفملبننتقىظيف هنن  لظالظننؿظيف هنن  ةظمظنناه

 نن فظالفبننفظيف نن يظوهننقظيفظ،يفملننبظ نظيف ف بننض ب ةظيفملبنن حةظمننـظجبننق ظ  بنناناخنن وجظ

منننـظأجنننؾظحتط طنننفظيفجتا نننتظيف طنننقيفنظوظ،يفٕم يكننناني يننن هظيفملقيفرالنننةظويف هننن ايبةظو

وانن ظههنن باظيفحلنن يثظ ننـظهنن هظيفملبنن  ةظنظيف ننزءظيفٕولظمننـظظ،يف ضائف ننةظيف بننقريةظ  بننان

ظكتااباظ]م ساأظيفملخ  نظيف ف بض ب ةظنظ  بان[ظ.

بض ب قنظوأالهنارهؿظهن هظيفملظناه أظاضظناه يفنظ ّضنتظ  بنانظالن دويفظه  ناظ  فواااؾظيف

ظاا ه رظواطقيفنظيف غزوظيف  ا بلظيف بقري.

يف مامظ
(1 )

ه ؾظهك ظظ،ي  فظيفملقيعظيف  يظيضعظ   فظا مفظ،ويفسعظيفحل  ةظ،اارعظيف  كاء

ظعظ هظاضةظجم هظاإسئ ةظيف تا  ة:وهقظمرتاّظ

وحمارج ا،ظوهؾظهنقظانادرظ نهظحمقين اظنظوانتظملاذيفظ ّ دظم اركفظديفحمؾظيف ضائفةظظ-

ظويف  ؟!.

وٓظي مـظه فظأ  ظ هظالفبفظم  ظاقينتظظ،وهؾظالزظيف مامظأوظوباسكظا نظ  بانظغااةظ-

ظمحايتف؟!.

يف تلظيض   اظوي  هاظايشءظظيفٓجتاهانوهّلظس لظالفبفظا نظه هظيف  انظيفملت  دأظظ-

ظووبتطؿظمبفظ،امؿظي ضؾظحملهف ظ هظذ ؽوهلظظ،ستكتهػظه  تف، ظنظ  بانظواا ُظظ،اادرأ  ا

                                                                        

،ظو كبنلظأحمتنارظأ  االنًاظيف  طنبظيف ن يظمًاظوٓظم ج نًاظمنـظم يفجنعظيف ضائفنة(ظمقسكظيف ه رظ  سظإما(9

 يف،ت  ظاف.
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ظ. قيؾ؟!

:ظ)غ ضننةظو كننـظيفمل ننؾظيف هنن  لظيطننقلظ، بننتظأدريظ،؟!ه ننؾظهكنن ظيف مننامظ نن يفظوذيفك

:ظ ط ظأاامظيف مامظنظم يبةظا   ؽظيف تلظيف ت ت اظيف طقيفنظوك ظا تظه  ظمىضظ(. ها  ظابضاريف

يضنا  قنظا أسنفظالبنفقيفظ كنـظيف ن يـظظ،وهـظأالفظس كقنظآمبًاظ هظالفبفظوحت كاونفظ،يف بقرية

ؽ؟ظ طنن ظيننااتظ   ننفظيفٕرضظانن ظهنن يـظينن هبظا نن ظا   ننظ،والونناظمبننفظا  وقاننةظ،مبز ننف

آمبًاظنظ لظيف  وينةظا مهنؼظظ!.ظوا  ظيف تبب ؼظمعظ  فائفظا مهؼظيفحمتارويفظ فظمبزًٓظر  ت

ٓظي بنلظأالنفظوهن يفظظ، يفنظيفٕمتارظ ـظمبزلظرئن سظيف ض قرينةظوك نارظيفملبنؤو نيني   ظ ه

ظّيونظوإديفرأظمؤسبانظيف ضائفةظه  ا.يفالطضعظ ـظا

   وجاء القدز احملتوم:

مظوصؾظيف مامظمقسكظيف هن رظإىلظ9198 يـظمـظ،  ظآ ظ امظن)يقمظيف امسظوظيف  ه

يف هنحفلظ  ناسظان رظيف ن يـظي يفهطفظيف ه  ظرض ظ،حادأظي طق ظومضارظ  يفا سظيف غ  ظ

[ظا ن ماظيف هنا  ب قظ]قيفظي قهًاظنظيف ضااؼظيف  اينظمـظهو   ظظ،صا بظ]وكا ةظأحم ارظ  بان[

ظيفستط آًظ اريًفظي  ؼظا ظ   جؾظمـظمطام.ظ- ببظيف   انظيف  سضلظيف    ل-يفستط  قيفظ

ظيف فاوحظمـظس تضد ظصادهتظنظأس قعظيفٓ تفآنظا قرأ و  بتظهباكظظ،)ويف زيارأ

.ظومـظهباظهانظإا يفءظس  ةظيف مامظ  غ تفظنظيف بف ظةرضورأظ  ت ك  ظأااظكاالتظ  هظيفملباس 

ظ ظيف ض سظ]أي ظمباء ظ  بان[ ظإىل ظ  سظاا هرضورأ19/8/9198يف  قدأ ظيف    ، ظا ؾ أنظظم

وا ظيكقنظك  ؽظنظيف قاتظالفبف،ظٕنظيفملبؤولظيف    لظظ،وغّيظرياظ،د  ؾظي ؼظيكقن

ظمكتبظ ظرئ س ظيف هحاين ظأمح  ظهق ظيف غ   ظ  يفا س ظن ظأيامف ظحملل ظااا ف ظيف  ي يف ق   

وملظي دظذك ظٓجت عظظ،يفٓهت مهؤوالفظكؾظوا ظأك مظوهادوف،ظويفهتؿظاظ،يف ارج ةظيفٓوهآن
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ظانيظيف مامظوانيظمبؤولظآحم .

و كـظك ػظيفكتهػظأص ااءظيف مامظأنظظ،يفٓوهاليف تلظأذي تظا  ظهط ظظانإااظيفمل  قم

نظجقظر  تفظغ ً ظوأنظصضتفظي  قظإىلظيف  ي ةظوظيف ظبقن؟(
(1 )

ظظيف.هن.ظ

يف مننامظيف نز  ؿظيف    نلظونظيف  لانانظاننيظهن هظيف زينارأظجناءنظا ن ظونقو ظظأنٓ،نؽظ

.ظونظ بنااانظيف منامظا ب ؿظمبؤو قنظجزيفئ ينقنظكانظمـظ،وا  ظو حمؾظوسضاءظ،يف ه ر

ويف قسنا ةظالوحنت،ظومنـظظ،ستض ظنظأمـظويف ضئبانظٕنظيف زيارأظرسض ةظوم  بةظيفٕمقرأنظ

ظ.  هظيف ض يطةظيف تلظ  امتظغّيظيفمل طقلظيفاتلعظوه ظرسضل

امننؿظك ننػظظ، لانانظانننيظيف طنن يفنظوظيف هن ريف ظانن أن:ظك ننػظوي طنكظيف بننؤيفلظيفملضن وح

ظوقو ن؟،ظوه يفظماظالقجزهظه  ظييل:

نظإ ارظالها انظيف ه رظيف   ا ةظكاالتظ    اظيفملحضةظيف  اال ةظ فظا  ظسقرية،ظو كؾظمـظ

ظنظيف ط ادأظيف     ةظُوْط ِنؾأٓس  ظوظ،وت ارضظأنيف ز  ضنيظأه يفهفظيف تلظٓا ظنظيقمظمـظيفٕيامظ

ظارس ة. ظ بف ظُوْ اِْ  ظامؿ ظارس ة، ظغّيها ظوظ ه ظيف ط يفن ظاني ظيفٕول ظيف  طاء ظكان ا  ظيف ه ر

ظي  غظظ،م9111يفالطل ظيف فاوحظمـظس تضدظ امظ وملظيكـظمـظيفملبتغ  ظأنظيب   ظ،ا ظمل

ظوه  ظكاالت ظصفان ظه ف ظوج  ظ ط  ظيف ه ر. ظاهخه ة ظ ض ه ظمـ ظكا  قريةظهيف  لامني :

ظيف سلم.ملتقيفزنظانيظيف   واةظوويف طظيفظ،يفٓالفتاحظوس ةظيف  طاهةو

واا ت ك  ظهط ظأ ضكظيف ه رظ  ط يفنظكؾظماظي ي هظويض افظوي غ غظ ضق اوفظيف  ا  ة،ظ

                                                                        

جم ةظيفحلنقيفد ظيف   باال نةظنظنظحتط نؼظكت نفظيف هنحفلظو  ن ظ نقضظنظ ن دهاظيف هنادرظه هظرويفيةظظ((9

ظأ طا ظه هظيف زيارأ.
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وكانظيف ه رظمـظا م اظ  ز  ؿظيف  يظاانظحي ؿظظ،امؿظجاءنظيفمل اريةظيف ي يفال ةظ بظامظيف هاه

احظذ نؽظك نفظ،ظومفتنيف ضائفنةظيف هن   ة  بنانظوإين يفنظوظس حطؼظماظيه قظإ  فظنظكؾظمـظا الف

ظص يطفظيف مامظمقسكظيف ه ر!!.

أ،ارظرئ سظيف قزريفءظيف    لظ   ظظ،كظمبا  يفنظسخ ةظمـظيف ز  ؿظيف    لنظيف ه رظيت طاك

يف ي يفال ة،ظيف تهاافظانيظيف  قروني:ظيف     ةظوك ظأ،ارظإىلظو  دظأوجفظظ،يف بلمظج قدظإ   اظااستح اء

ظيفحلز ظؤومبظجاءظذ ؽظنظيفجت عظمغ ؼظ ط هظج قدظوم فظمخبةظومخبقن ظمعظاادأ ظ    ًا ًٓ

ظ:جلودالظامظمخ بل[ظنظ   يفن،ظوكانظمماظاا فظظأركانيف ض قريظيف سلملظ]وهؿظ

ٓستئبافظيف سلمظ  وره(.ظامؿظملزظ) ط ظجئباظ بضعظيف  قرونيظنظحتا ػظيفسرتيفو ولظ ط طلظ

وان ظٓمبناظيف  ن  ظظ، ب ماظاامتظامقروباظا با:ظإاناظإسنلم ةأظد اأظيف   واةظاطق ف:ظ)امـظاب

امنؿظأ،نارظإىلظظ،:ظٓ،ظٕنظامقروبناظإسنلم ة(و كببناظا بناااظاقم ة!!ظإ:ظجيبظأنظوطق قيفظواا قيف

ظ بـظ لاةظيف بظامظيف    لظاه  ةظ  بان:

 نيظنظ  بان،ظ)ا با:ظإنظيفملب ضنيظسبةظو،  ةظجيبظأنظيكقالقيفظاقأظويف  أظي ظا ضظيفملب ح

ح نيظي ي ونظإااءظيف  قرأظيف ف بض ب ةظوجت ين هاظيفملب وظوأم يكايف باديفنظٕنظيف ه  قال ةظو

ظمـظاب ا ت ا(.ظوأياف:

يف زيتقنظنظجبق ظ  بنانظملبنا  أظيف بنكانظ نهظيف هنضقد(ظويفملطنامظ) ط ظكباظالهرتيظيف ت غظو

وحمنتؿظظ،اب بظوغ  بظيف ه رظٓظيبضحظاح يثظأك  ظ  ظكاالقيفظيط مقنظ فظمـظمبنا  يفن

ظ  ي فظيف  يظيفستض ظأك  ظمـظسا ةظاطق ف:

والحـظهبناكظنظظ، ط ظيفالترصوؿظٕالكؿظورامتؿظيف ه ادأظ ـظ يلظويفحلبني،ظوه يفظرسظاقوكؿ)

ظ،وإنظملظالكننـظ،نن  ة،ظهاالبنناظأانن  ظيف بنناسظإ نن  ؿظ،يف  هّييننةظمتنن ام ونظاا  و ننةظيف فا ض ننة
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(ظيفٕحم ىويفمل هبظيف ه  لظأك  ظوط م ةظمـظيفمل يفهبظ

(1 )
ظ.

 وهو يتلقى املساعدات من النظام الليبي كان يعلم جيدًا ما ييل: اإلمام: فإن  نوإذ

سقريةظو  سظهباكظوبب ؼظواقيفسنؿظمهنرتكةظظأه يففأه يففظ    اظنظ  بانظوت ارضظمعظظ-

ظانيظيف    يـ.

وههننائؾظظ،يفٕ نن يففظيف تننلظيبننا  هاظيف بظننامظيف    ننلظهننل:ظمبظضننةظيف تح ينن ظيف ف بننض ب ةظ-

 ـظ قيفئف ؿ[ظسقيفءظكاالقيفظدروزيًفظأوظسنبةظأوظ،ن  ةظأوظيف باسينيظ]اغضظيف بظ ظوظيف  باريني

ظالهارىظ...ظوهؤٓءظهؿظمـظأ  ـظيف ه رظ  افظيف ه قيفءظي هؿ.

ظيفملقيفرالةظوخمضضاهتؿ.ظوي ظ،ي ظيف ت حمؾظيف بقريظنظ  بانيف ط يفنظ]ك ظكانظي  ـ[ظظ-

ظالف.وأالفظ ـظيتباهؾظأا يًفظمعظمـظخي  فظوخيقظ،وأحمّييًفظي  ؿظيف مامظا نظٓظرءظا ونظامضـ-

 ه رظوم اا تف..ظهك ػظكانظقضظملحاس ةظيف و  يفظهط ظكاالتظه هظيف زيارأظه صةظٓظو

صننا   فظيف هنن  ظرضنن ظ،ننحادأظي طننق ظ؟!ظكننؾظيف نن يظ نن  ظيفحمتفنناءظيف مننامظويف  طننا 

ظيف هحفلظ  اسظا رظيف  يـ.و

 اةظاا نت:ظغنادرظيف منامظنضها  ويفيةظيف     ةظيف هاذأظيفملضظ،وإىلظيقمباظه يفظملظيظ  ظ ؿظأام 

ويف  حنثظ بنفظجينبظأنظإىلظرومنا،ظنيظمتنقج ظ19/8/9198 اهظمضارظ  يفا سظنظوصا 

ضنةظ ن هظيفملبن  ةظمنـظ ن  ظتمل يكقنظنظإيضا  ا،ظو ن سظنظ    نا.ظورويفينةظمج نعظيف  نانظيف

ظويف     قنظ ب ؿظغاه قن!!.ظ،:ظإنظيف مامظوصا   فظأك  ؿظيف  ئبو وؿ

                                                                        

أهب ناظيف هنح فةظيف   ا نةظومظ9191(ظصح فةظيف ق ـظيف كقيت ةظ]يف هادرأظنظيف  قمظيفٕولظمـظيقال نةظ(9

 .ظ[يف ق   أظيف تلظ هرضنظه يفظيفٓجت عظيفملغ ؼ،ظوالط تظأهؿظماظوردظه ف
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يفالضضقيفظإىلظيفمل اريةظ تؤك ظان نظامؿظجاءنظه  ظا  ظ، اديفنظمبؤو نيظ    نيظسااطنيظ

ظيف مامظوصا   فظج نظوهف ت ؿظديفحمؾظ    ا.

 املوقف الشيعي:

ظ،مْلظ،  ةظ  بانظيف ن ال اظسيفحمنًاظوينو وًاظنظمظناه يفهتؿظوالن ويفهتؿ،ظووسنائؾظإ لم نؿ

ٓظظ،ظ امناًظنيظواملامنيلظيفامبنوا  ظمضظ،وك نظ  سظمـظمهكلنظنظ  بانظإٓظيفحمتفاءظيف ه ر

ويت نارىظظ،هف نفظوطنامظيفمل  جاالنانظ، يفخظيتون دظنظذكن ىظيفحمتفناءظيف هن رنننيزيفلظهن يفظيف ه

ظ،يف ض اءظمب ديـظاا بظامظيف    ل،ظوٓظغ يفاةظنظصنب   ؿظهنا طقمظيتطبنقنظهنـظ،نؼظيف  نق 

ظوذرفظيف  مقع.ظ،و ضؿظيف  ود

وكتننبظإىلظظ،يف ض بننلظأصنن رظمننـظمبفنناهظنظانناريسظا االننًاظيبننتبك ظه ننفظيفحمتفنناءظيف هنن ر

يف تح يننن ظيف ف بنننض ب ةظينننارسظ  هنننانظيبا،ننن هظيف  حنننثظمننناظصننن يطفظرئننن سظمبظضنننةظ

وصننن رنظا االنننانظمماام نننةظ نننـظسنننائ ظظ،يفسنننتضاعظحلنننؾظ غنننزظيفحمتفننناءظصننن يؼظيف ضننن هني

ظم يفجعظيف ه  ةظنظيف  امل.

 زنظيف ه  ةظنظيف  املظ نهظهطن يفنظمقسنكظيف هن رظظأن هظهاه هاظيظـظظيفٕمقرومـظي حم ظ

يفٕمنن ظ نن سظكنن  ؽ،ظووريفءظظو كننـظ،ملسو هيلع هللا ىلصا يننبظيف هنن فظافطنن يفنظيفحلبنننيظسنن طظرسننقلظيف ظ

ظوه يفظماظسبحاولظا االفظه  ظييل:ظ،يف ظاه ظاا ـظحمفل

م[ظاامظآيةظيف ظصادقظحم خايلظرئ سظيفملحاكؿظيف سنلم ةظيف  قرينةظنظ9/1/9181نظ]ظ-9

ظ يحظيف تايل:نإي يفنظازيارأظ ض يفا سظيف غ  ظوالط تظوسائؾظيف  لمظ بفظيف ته
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ال ةظإمديا  ة..ظامؿظأك ظأنظيف  هّييةظيف     نةظ)إنظيفحمتفاءظيف مامظمقسكظيف ه رظمؤيفم أظص  ق

ظ(.ظوأياف:يفٓحمتفاء  بتظمبؤو ةظنظرءظ ـظه يفظ

) قظكانظيف     قنظي ي ونظأنظيطت قيفظيف مامظيف ه رظ طت قهظنظاّيونظأوظنظجبنق ظ  بنانظأوظ

ظنظا تف(.

هظملظيطؾظ باظك ػظوصؾظإىلظه هظيف بت وةظ..ظوك ػظدّان نظيف هن  قال ةظويف مديا  نةظهن 

ويف،نبضـظأوظ بن نظأمظنظ ن يفا سظأوظنظظوهؾظوا تظه هظيفملوزرأظنظوؾظأا بظأوظ،يف  يضة

ظروماظ هظيفٕاؾ؟!.

أج نظجم ةظيفحلقيفد ظيف   باال ةظ طاًءظصحف ًاظمعظيف  جؾظيف  اينظنظيف بظامظيف ين يفينظآينةظيف ظظ-1

ظم[ظوسن  تفظيفملو نةظ نـظو ض ن هظيف بو نبظمقسنك9181يبناي ظ99 بنيظ يلظمبتظن يظنظ]

ظهطالظماظحملصتف:ظ،فئيف ه رظومب  ةظيفحمتفا

ويفحمتفاؤهظي ّزظ   با،ظومـظهباظملظالّ حم ظوس ًاظ هظظ،هقظويف  ظمباظوجزءظٓظيتوزأظمـظامقروبا

  يؼظيفست ضاحظمهّيهظومهّيظره ط نف،ظوان ظجناءينظمنـظخيندينظأنظيف منامظان ظيفستهن  ،ظ

متهننؾظظويضنن ػ:ظٓ،ننؽظأنظيفحمتفنناءهظ،و كننـظ نن سظ بنن يظ ننهظذ ننؽظأيظد  ننؾظ بنننل

اضقاففظيف ب ادظنظجبق ظ  بانظ..ظامؿظيب لظيفحل يثظ بفظاا   قأظإىلظوق   ظج قدظيف بنبةظ

ظويف ه  ةظنظ  بان.

ملظيرشظإىلظيفملكانظيف  يظيفحمتفكظيف ه رظه ف،ظوملظي ك ظيفسؿظ    اظمـظا يبظأوظا  ن ..ظوٓظان ظ

اهلنظوام طنةظمنعظ باظهباظمـظيف ،ارأظإىلظأنظرض يًفظيفاـظآيةظيف ظ بنيظمبتظ يظكانظي و طظ

الظامظم ضن ظيف طن يفن،ظوكنانظيبطنؾظأحم نارظيفوهنآوفظإىلظويف ن ه،ظويبطنؾظأ  االنًاظرسنائؾظاننيظ

ظيف ض هني.
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ظيفًظأذالاظه  ظمىضظإىلظزيارأظرئ سظيف قزريفءظيف    لظ   ظيف بنلمظج نقد،ظوكنانظينرتأسظوهن ظ-1

انادأظؾظمنـظم[ظويف تطنكظيف قهن ظمنعظ ن دظمماامن9191يباي ظظ9يضؿظم ظؿظاادأظالظامظا  هظ]ظيفًظك ّي

وملظظ،امنؿظيفسنتض نظيفٓوهنآنظ،ويفوفطقيفظ هظأمقرظك نّيأظمب ناظو نادلظيف بنف يفءظ،الظامظيفٔيان

و بنن ماظوا ننتظظ،يكننـظنظأجننقيفءظهنن هظيف  طنناءيفنظمبغهننانظيفسننض اظيفحمتفنناءظمقسننكظيف هنن ر

ظكانظالظامظيف ط يفنظيط مظ ي يفنظيفٕس حةظواضعظيف غ ارظوغّيظذ ؽ.ظ،يفحل  ظيف   يفا ةظيف ي يفال ة

يف ارج ةظيف   باينظ  ب يفكظهؤيفدظاض سظمنـظيفملتض سننيظنظيف  ضنؾظيف بن اد،ظو نفظوزي ظظ-1

،ظومـظج يفءظذ ؽظهط ظو ن ضظملحاو نةظيفغت نالظتطؾظيف  يظجي  ظافظوٓظخيهكظأ  يفًظرأيفظيفملب

ظوملظوكـظهباكظحمبائ ظارشية.ظ،أسف نظ ـظالبػظمبز ف

لظنظم ك يفوفظكلمًاظوااظ،كانظيفملبؤولظيف  سضلظ هظمتاا ةظ غزظيفحمتفاءظيف ه رهؤيفدظاض سظ

.ظه  ظييلظهط يفنظٕمه ت اظوس الطؾ  بانظوإي يفنظوسقرية،ظظمـظومقاػظكؾظ،م ً ظ ـظيف ه ر

ظيطقلظ ـظيف ه رظويفحمتفائف:

يفالهننغ تظيفٕوسنناطظيف ب اسنن ةظيف   باال ننةظاخنندظيفحمتفنناءظرئنن سظظ،)ا يفاننةظيف  نناذظمننـظأي ننقل

    ناظنظحمتنامظ،ن  ظآ ظيفملو سظيف سلملظيف ه  لظيفٕ هظمقسكظيف ه رظ  ىظزياروفظإىلظ

واضبنناظظ،ات ننفظأويف هننائ انظ ننـظحمضفننفظوظيفٕحم ننارو نن دنظظ،يف بننااؼ.ظومننعظونن حم ظ قدوننف

نظ ن يظيفالض ناعظنظ.ظووكقَّظهظمل  هةظمهّيهظو كـظمـظغّيظج وىااوهآنظنظأك  ظمـظيفجتا

أمنن نظااغت ا ننفظٕنظحملهننانظ  ينن أظوا ننتظا ننب  ظنظيفٔوالننةظ  بننفظانن نظ    نناظانن ظوكننقنظ

ظوكانظيف ه رظ،خه ةظمم زأظ هظدرجةظك ّيأظمـظيف غضقض(.ظ.يفٕحمّيأ

:ظحم ّيظنظيف طاالقن،ظومـظك ارظااغت ا فنظ  يفظيفالض اعظا نظ    اظا ظوكقنظأم نظه يفظيف  يظوكقَّظ

،ظومنـظهن يفظيفملبض نؼظك ّيظمـظأصحا ظيف طن يفرظنظيف  ناملظ،ظوو اضفظصلنظمم زأظمعيفملحامني
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وهن يفظمقينعظيفوفناقظك نّيظممنـظ  هنقيفظظ،يف ه رظ هظدرجةظك نّيأظمنـظيف غضنقضظيؤك ظا ن

ظ.يفظم فيف ه رظوو ام ق

  نلظ   بظيف  ئ سظيف انظيطقلظوزي ظيف ارج ةظماظحملصتف:ظ)و ـظوباملظدورظيف ه  ةظنظ  ب

اا  ئ سظإ  ناسظرسكن س،ظو بن ماظوطن رنظيف زينارأ،ظو  نؿظيف هن  ةظظ لجت عزيارأظ  بانظ

 ارج نةظمنـظ،ضسظيف  يـظوزي ظيف،ظأيطظظالائبظرئ سظيفملو سظيف ه  لظرض ظم  يظا م ها

،ظا قمنادظان نظيف زينارأظإذيفظ هن تد،ظو كنـظا سن ق ظد،ظوهن القمفظا  ظمبتهنػظيف   نؾ

،ظو كـظ ظيف  و ةظا يًفظمـظإ غاءظيف زيارأ،ظوملظجتإىلظيفالفوار،ظو  اأظيف زيفئ ظنظحمض سقفظوؤديظ

ظويض ػظاض س:ظ(.ا س ق ظيفاتبعظافظيف ط يفن

نظيف با ؾظيف بقيبظمل يبنةظظيفٓستبكاره يفنظ)ومعظسا انظيف ه احظيفٕوىلظ،ظا أنظوظا

  طنناع،ظويفٕوزيف ننلظ  ننثظاض ننتظيف ضنن ق،ظو  اننتظيف نن ويف  ب،ظوأ  طننتظ،ظويفاننّيون

.ظنظ   ةظوب بظان رضيفرظمادينةظابن ضة ،ظك ظأ  ؼظصاروخظ هظيف بفارأظيف يف   اريفنظيف بارية

تنائجظ نهظزينارأظ،ظوملظالتقاعظردودظيف ف نؾظويف بباظملظال ركظكفايةا الظيفٓ رتيففمـظظا ٓيف قيفاعظ

ظمنعظ،ظونظالطناش باال نة ،ظوا الباظأحمض الناظكضبنؤو نيظرسنض نيظنظيف  و نةظيف   بانظإىليف ط يفنظ

:ظس كقنظ  هن  ةظنظيفملبنتط ؾظدورظمتبناملظنظ وّييظنظيف ارج ةظنظيف  قمظالفبف،ظا تسك

ظ  بانظ،ظو ـظيتط رظرءظا  ظيف  قمظاض زلظ ب ؿ(.ظ

،ظيف هن رظيفحمتفناءوجي دظيفحل يثظاهكؾظأك  ظسيف ةظ ـظمقيفاػظإين يفنظوسنقريةظمنـظ

ظه طقل:ظ

يفال ط ظنظيف  ااطظانيظيف  اذظويف  ا ثظنظمؤمت ظوزريفءظحمارج ةظيف  ولظيف سلم ةظيف  يظ)

ظإىل[ظنظا ا نةظ]وكانظيض نؾظ  بنانظنظيفملنؤمت ظإس   ؾمظأا غبلظيف بفّيظ9191 رشظمـظأيارظ
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،ظه هظيف طضن ةظجتاهأه  نظٓظم آأظوامةظظ  اينظ رشظمـظأيارظأنظيف قهقدوزيفرأظيف ارج ةظنظيف

،ظوأنظ ظإ   اظنظيف ضبظيف  امنةن،ظمقيحًاظأنظأ  يًفظملظيها ض اظيفستغ  ظإامارهتاظنظيفملؤمت و

 بظبنأ،نارظإ   ناظنظمج نةظويف ن أظويفينحةظ  يضنةظجناءنظنظأامبناءظوب ين هظيفملظإي يفنظوه 

وا ظأامارظيفملقاػظيف ي يفينظيفستغ يفيبظٕينظكبنتظظ،جبق ظ  بانيفئ   ةظ هظاآ ت يفءيفنظيف رس

اض  هنةظظإي يفال ناًظو ط تظمـظسفّيالاظ  ىظ   يفنظهنؤيفدظيف نرتكظنظيف  نقمظيف بنااؼظ   نًاظرسنض ًاظ

مقاػظيفحلكقمةظيف   باال ةظمـظاض ةظيف مامظمقسكظيف ه رظويفٓ لعظ نهظأينةظم  قمنانظأوظ

ظظ(.ظوأيافظ:بتب يفنظوبا  ظنظإجلءظه يفظيف  غزم

هطن ظظ،سن   ؾيفمل  قمانظيفٕحم ىظيف قيفردأظنظا ا ةظيف بنفّيظإظ،)ومماظأامارظيفستغ يفيبظأك  

كلظس  فظ ب ماظ  ؿظأنظيف قهن ظيف   بناينظسن  ّيظمقينقعظي   ةظيف رت ذك ظأنظوزي ظيف ارج ةظيف 

احوةظأنظذ ؽظس فتحظجمآًظ ن  ضظيف قهنقدظظـظيفملضكـظ  مظإاماروفمظإذيفظكانيفحمتفاءظيف ه رظ

 بناينظان نظ   نفظإامنارأظ يف بنفّيظيف ظف،ظوا ن ماظأجاانٕس ا ظس اس ةظأحمن ىظ  ت  يضظا    ا

قدظاطنلظيف بلمظج نظأنظيف  ئ سظ   ظ:كلي.ظاالظيف رت باال ة يفملب  ةظاباءظ هظ  بظيفحلكقمةظيف 

 ن هظظيفهنت م ض بنلظ ن مظلهنًاظ تقا اونفظملنسظ ن ىظيفحم.ظوإالنفظنظإي يفنظ قيفيلظيفٕسن ق ني

ك ظالطؾظسنفّيظ  بنانظ ن ىظيفملغن  ظردظيف ف نؾظيف بناحم ظظ، طض ةظوملظحي امفظإٓظاهقرأظ اا أيف

 قزي ظيف ارج ةظيف بقريةظ   ظيفحل ن ؿظحمن يفمظا ن ماظأونكظيفٕولظنظحمضاانفظ نهظذكن ظاضن ةظ

    نقرظالبتظن ظمبنا  وكؿظظ:،ظه جاانفظإسن   ؾ؟يف هن رظ:ظماذيفظهؾظوج نظيف منام ريف ه

 قجف،ظمبن  ةظظٓظو ي ونظأنظو ويفظيفحلط طةظوج اًظظال قن با أالتؿظيف :ظاالظ فظحم يفماظه،ظ ب    ف

ظ.ظيف ه رظويفيحة

يف قهن ظهحقىظمكاملةظهاوف ةظمعظرئن سظظإس   ؾونظيف دا ةظالفب ا،ظالطؾظيف بفّيظ ادلظ

ظ:ظيف ي يفينظ هظيف هكؾظيف تايل
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ظيف ي يفينظوس  بلظيفوهؾظيبظرئ سظيف قه  ظيف تل ظيف ت يفاّي ظهل ظما ظالض بظمـظ: ظأن يضكـ

ظيفختاذها ظيف ماظ،يفملؤمت  ظوقي حظاض ة ظمـظ، الف ظ ض بظكؾظما ظا ينظمبت   ظإٓظأالفظمأج تف ،

ظ ظومـظم  ا ظ    ا ظٕنظ هظأيظظاآ رتيفضخيهكظا ام ظيفملؤمت ، ظ   مظصل  ة و اّيظالض  ف

ابل:ظإذنظٓظ زومظ تط يؿظ لاةظملؤمت ظوزيفرأظيف ارج ةظ ا،ظه جا،ظوٓظاض ةظيف مامظحماصة

(ظ.ب ت  نظأنظسؤيف فظيلظكانظره ًاظ  ،ظو،أيظ  ب
(1) 

ظظهن.أ

ظ:ظويفٓستغ يف بااضانظي ّييفنظيف  ههةظمقافانظمت

هنؤيفدظتنفظارج حم:ظيفملتض نؾظان ئ سظيف ض قرينةظإ  ناسظرسكن سظووزين ظ باين يفملقاػظيف 

هؤٓءظ،ظأركانظيف  و ةوسائ ظظس  ؿظيفحلصظيف ببلظيفء،ظومهاظمـظيفملقيفرالة،ظورئ سظيف قزاض س

انقنظويض ظ،،ظو  يفظه ؿظي ّيوااظنظكنؾظرفنؾ  بانظك فمج  ًاظي تدونظاض ةظيف ه رظاض ةظ

ظ.ظكؾظاا ظراو نيظهؽظه يفظيف  غز

ظوإي يفن ظسقرية ظمـ ظمقاػظكؾ ظحمارج ت اظيفملقاػظيف  اين: ظوزي  ظ بان ظ ه ظهإوىل ،

ظيفملب  ةظٓهت م اوبخ ظمـظ  بانظ ظويز ؿظ   ظيفحل  ؿظحم يفمظأنظأم ظ  ه يف ه رظظيفحمتفاء،

ظو ك ويفيح ظمل ظما ظوه يف ظو ض حاًظ، ظيف بقرية ظوسائؾظيف  لم ظحم يفمظظأوظورصحياًظظه ظي ك ه ومل

ظ.مظيف  يظحم مفظ قيفلظ  اوفظيف ب اس ةا  ظيفحمتلهفظمعظيف بظاظ تك

 نهظ،ظو كب اظوتواهؾظووتغااكظحل صن اظ غزظيفحمتفاءظيف ه ر،ظوو  فظيف طاوؾ:ظو  فظويف  اال ة

،ظومنب ؿظرئن سظه هظيف ت ضةظ،ظو  يفظجت أظا ضظيفٔيانظوا أظ    اظمـ   ايفستض يفرظيف ت اونظمعظ 

أنظوبفن دظظإين يفن.ظونظيف قاتظالفبفظٓظو ين ظمقاػظمبتظ يظوا يبظمـظه يفيفملحاكؿظحم خايلظ

ظ.ظٓظي ّيظذ ؽظغضبظيف ه  ةظنظ  بان  بانظااامارأظه هظيفملب  ةظنظيفملحاهؾظيف  و  ةظ تكظ

                                                                        

ظ.(181،ظ181،ظ111)ظظ:يف هفحانظ،اض سظ(ظم ك يفنظهؤيفد9)
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وملظيهن  ظظ،و قيتظصفحتف،ظوصارظأام يًفظا  ظ ننيظ-ويف ظأ  ؿ-  اأظيف ه رظظيفالت تظ

،ظويف غ يبظأنظه ق فظكانظأرسعظ نأهؿظمـظحم م اظواّ مظ اظأس ا ظيف بهامقرأظإي يفنظوكانظ

ظوجّؾظمـظاائؾ:ظ،مـظص قده

 مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ

ظ.[ ط ن]ظژ ىب

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

 

ظ
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 اخلالصـــــة

يفملو سظيف سلملظيف هن  لظيفٕ نه،ظويفالتخنبظرئ بنًاظ نف،ظوهن هظظأاله ظمقسكظيف ه ر (9

 يفمل أظيفٕوىلظنظواري ظ  بانظيفمل اسظيف تلظوبفهؾظه  اظيفمل ج  ةظيف ه   ةظ ـظديفرظيف هتاء.

ظيف   باال ة[ظأيظ (1 ظأس هظ]أهقيفجظيفملطاومة أّسسظ  كةظيفملح ومنيظيف تلظحتق تظا  ظ نيظإىلظما

،ظامؿظجاءظ ز ظيف ظ-يف   ؿظإٓظأاؾظمـظيف ط  ؾظمب ؿظ-  كةظأمؾ،ظوهلظوطقدظيف ه  ةظمج  ًاظ

   باهسظيفحل كةظا  ظغ ا ظيف مام،ظا  ظأنظكانظاادوفظأ ضاءظومبؤو نيظنظ  كةظأمؾ.

الطؾظاقمفظمـظمؤحم أظيف  كبظإىلظيف ه يفرأ،ظومـظيف قيفنظإىلظيف  زأ،ظومـظيف ف اةظويف تهتتظإىلظ (1

ظأ زيف ظيف   ظمـ ظيف ضائفة ظأاباء ظويف تطط ظويف تضامـ، ظنظ زافظيف ق  أ ظوالّظض ؿ ظويف  ضني، بار

 يف ضائفل.ظإالفظإالوازظم هش،ظوكانظي  وظ كؾظمـظسدظغقرظه هظيف ضائفةظأا  ظإىلظيفٓستحا ة.

ظا امظأوظيزي ظا  ًلظص رظا انظمزّيػظ ـظ (1 ا  ظيفالطل ظيف ب يفلظ اهظظيفٕس ظنظسقرية

ظه فظأاؿظأاباءظ  ظيف بهّييةظويف ه  ةظيف امبلظ رشيةظز ضقيف ائفةظويف  أ،ظ، قخظيف ضائفتني:

وكانظه يفظيف   انظا يفيةظ تحا ػظسقريظإي يفينظمعظ،اهظإي يفن،ظواقيظويف،تّ ظ قدهظنظ   ظ

الظامظمخ بل،ظومـظآامارظه يفظيفحل ػ:ظهقىض،ظو  و ،ظوإرها ،ظويفغت آن،ظو، اريفنظ

جقهاءظوفتط ظأدالكظيفمله يفا ة،ظويفٕهؿظمـظذ ؽظك فظ،ؼظيف هػظيف   يب،ظوأنظسقريةظيف تلظ

ظيف ط يفمضة ظواا   يفقظظيفحمتضف ا ظوي  ثظ ا ظٕ فادظكرسىظوه مز، ظأص حتظمض ة يف  د

 و  بانظغ اانظهؤٓء،ظوكانظمقسكظيف ه رظم ب سظه يفظيفحل ػظيف  الس.

ا ؾظيف ه رظأنظيكقنظرجًلظمـظرجالظيف باهاكظوم  ق ظيف هاهظإىلظ  بنانظحم منةظ ضائفتنف،ظ (5

صنؾظنظمج نعظوه يفظٓظيت ارضظمعظ ضق اونفظيف تنلظٓظ ن ودظ نا،ظوإذيًفظها ضائفنةظهنلظيفٕ

...ظو بن ماظجناءظدورظيفمل ارينةظيف ي يفال نةظا ئاسنةظأسنتاذهظمخ بنلظكنانظأالهضتفظو    ظكان

 يف ه رظهقظيف  كـظيف ه ي ظه  اظوهّ  ظ اظأجقيفءظالادرأظنظكؾظمـظ  بانظوسقريةظو    ا:
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 يفملنن وىظويفملننال،ظودّراننتظأك نن ظمننـظاملامننةظآٓفظمننـظظ[هننتح]هفننلظ  بننانظاننّ متظ ننؿظ

يف ي يفال نيظيف  يـظكانظ ؿظدورظهّ نالظنظيفمل ارينة،ظو بن ماظوق نقيفظيفحلكنؿظا  نقيفظه ن ظ

 يفملوـظ  ارسظ  هانظوأ قيفالف.

 ظوجقيفزيفنظيف بف ،ظ ظيف  وقء ظومبحت ؿ ظك ّيظمب ؿ، ظو ّر ظنظم بك يفهتا ونظسقرية

ظيف  ي ظيف تايل ظيف د ظذ ؽ ظ ه ظيفٕم  ة ظ  دهاظومـ ظن ظيفحلقيفد  ظجم ة ظظالرشوف

ظويفهطتظ19/91/9191] ظيف ظغ اتف: ظرّد ظيف ه ر، ظمقسك ظيف مام ظمـ ظ)اقيفسضة م[:

ظاماال ًاظ ظم ي يًف ظيف ب   ب ان ظأويفئؾ ظن ظزيفده ظاضب ظو  نيظصادق ظ ه ظيف بقرية يفحلكقمة

ملكتبظوكا ةظيفٕال اءظيف بقريةظ]ساالا[ظنظااريس.ظومـظهباظرسظيفملقدأظيف طائضةظا بفظوانيظ

 ي ظيف بقريظ   ظيفحل  ؿظحمّ يفم(.يف قز

 أماظ    ا:ظهضـظيفٓوفاا انظيف تلظأا م اظمقسكظيف ه رظمعظم ّض ظيف ط يفن:ظوط يؿظكاهةظ

ظ    اظ ظاني ظكضببؼ ظزيفده ظاضب ظواّ م ظيف ي يفال ة، ظ  ض ارية ظيفملضكبة يفملبا  يفن

ظ] ظنظ  دها ظيف ي يفال ة ظيف ه    ظالط تظجم ة هن[ظ1/99/9111واري ظظ11ويفمل ارية.

ارج ةظيف ي يفال ةظإا يفه ؿظيزديظوهن حيًاظاالظه ف:ظكاالتظ    اظو ّر ظا ضظ ـظوزي ظيف 

ظ ظ] ظون ظيف  ط  ظ5/1/9181امقيفرالا. ظاال ظيف تايل: ظيف د ظيفٕال اء ظوكآن ظالرشن ظ[ م

ظإالفظيتض عظإىلظ طاءظمضّقلظمعظيف مامظيف ض بلظيف  يظو اضفظافظ لاةظرو  ةظ يف ط يفن:

ارج ةظيف ي يفينظيف ب ّ ظصادقظاضبظزيفدهظو لاةظا يفاة.ظوأياف:ظإالفظي  فظوزي ظيف 

م  هةظج  أظمب ظأنظكانظ  طةظوصؾظا بفظوانيظيف مامظيف ض بلظأامباءظوجقدهظنظااريسظ

ظسطقطظ ظا ؾ ظيف سلم ة ظ   قرأ ظويفمل بقية ظيفملبا  يفنظيفملادية ظوطّ م ظكاالتظ    ا  ب ما

يف    لظنظد ؿظظيف هاهظنظيف  امظيفملايض.ظك ظأ،ارظيف هاهظنظاايةظ كضفظإىلظدورظيف بظام

 يفمل اريةظنظأك  ظمـظورصيحظ ف.
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 ط ظكانظيف ه رظاضبظيفمل ارية،ظه قظم جعظيف باحظيفمل ينظيفٕم يكلظ

(1)
،ظه  ضن ؿظ ضنؾظ

م ننفظنظوبظنن ؿظ  كننةظأمننؾظونظإديفرأظيفملؤسبننانظويفملنن يفرسظيف تننلظأالهنن هاظنظ  بننان،ظويف نن  ضظ

ئ ظ ـظإ واافظاض والتفظوسن ةظيفٔحم ظكانظي قدظإ  فظيبتهّيهظويهغلظإىلظوقج  اوف،ظوي   ظديف

امطاهتف،ظوم ؾظه يفظٓظجي والفظ ب ظيف ض بلظيف  يظ اشظنظيف   يفقظاملامةظ هن ظ امنًاظ نهظهنامشظ

ظيفٕ  يف ،ظوزيادأظ هظذ ؽظهط ظكانظمتزمتًا،ظي ضلظوي م ظوٓظي حم ظأوظيبتهّي.

ل،ظاننيظأسنتاذظ نفظم نؾظمخ بن أماظيف باحظيفٔحم ظه ساو أظو نل ظيفحلنقزيفنظيف   ض نة،ظوهنؿ

ومبتظ ي،ظأوظزم ؾظمـظزملئفظم ؾظآيةظيف ظرض ظ هتل،ظو ا نبظمنـظ لانفظم نؾظرهبنبواينظ

وحمامبئلظ..ظوهؤٓءظهؿظيف  يـظحت  ظ ب ؿظرئ سظوزريفءظإي يفنظويف  يظوقىّلظنظيقمظمنـظيفٕينامظ

وننناري ظظ991رئاسنننةظيف بننناهاكظ،ننناه قرظاخت نننارظنظمطاا نننةظ نننفظمنننعظجم نننةظيفملبنننتط ؾظ]يف  ننن دظ

لظجقيفاًاظ هظسؤيفلظيفملح رظ ـظرأيفظنظآيةظيف ظرض ظ هنتل:ظ)إالنفظام  نبظم[ظهطا19/1/9189

ياظص يطل،ظإالفظام  ب،ظإالفظريفس قونيظيف  قرأ،ظإالفظي  فظك ػظيتح ك،ظإالبلظأ  فظيف ك نّيظ بنف،ظ

ظ.( كـظأ  رينظٓظأستض عظأنظأاقلظ، ئاًظ

ظظيفملح ر:ظ ببًاظالطفؾظيفملبو ةظوالتح  .ظ-

ا تظ ؽظأنظيف ض بنلظإالبنانظذينػ،ظو كنـظأسنتض عظاخت ار:ظ  سظيفملقيقعظهبا،ظ ط ظظ-

أنظأؤك ظ ؽظأّنظوب ةظمـظأصؾظ رشأظمـظيفملح ضنيظاب  ظمخ بلظكاالقيفظيت طقنظم ا،انظ،  يةظ

ظوأ  االًاظأك  ظمـظيف باهاك،ظوأحتّ ىظأيظه دظأنظيطّ مظوام طةظي يظو يببل.

                                                                        

و بنـظ    نل،ظوإان يفه ؿظينزدي،ظوصنادقظاضنبظزيفده،ظويفانـظأحمتنفظظ،أمّيظ  اسظيفالتظامظ:أم الظظ(9)

صادقظيف ض ض ائلظوهقظيف  يظأوه هظإىلظأملاال اظ  ريفسنةظيف ك ض ناء،ظومهنضفكظمجن يفن...ظوهنؤٓءظكناالقيفظ

أركانظيفحلكؿظا  ظالواحظيف  قرأظ..ظأماظيفرو ا  ؿظاا ديفرأظيفٕم يك ةظوو اواؿظم  اظا ؾظيف  قرأظوا  هاظ

ظ.[وجاءظدورظيفملوقس]تااباظهط ظحت امباظ بفظنظك
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يفظيف هنبػظوالط باظه  ظمىضظمـظه يفظيف  حثظ ـظاخت نارظوغنّيهظأّنظمقسنكظيف هن رظمنـظهن 

ظيف  يظكانظيت اونظمعظيف باهاك.

هؤٓءظيف  يـظيضّ  قنظويزّم ونظمـظأجؾظ ؾظ غزظيفحمتفاءظيف ه ر،ظوا ض ؿظٓظيزيفلظيبتظ ظ

  قدوف،ظهؾظهؿظصاداقنظومبت ّ ونظ  ضائفظمكاالتفظيف تلظيفالتط تظإ   ؿظا  ظغ اافظ؟!.

ظ امظظ ظ]نظااية ظ طاءيفنظيل ظز تظأذك  ظوما ظيف كفاية، ظه ف ظمىضظما ظه   ظالط با ظهط  ظإي يفن أما

[ظنظيف كقيتظمعظ،  ةظ  يفا نيظم ارينيظ بظامظصّ يفمظ بنيظأهب ؿظيف  قمظمـظرجالظ9191

يفحلكؿظنظيف   يفق،ظ ط ظهامجقيفظمقسكظيف ه رظوآيةظيف ظرض ظيف هّييفزيظوأحماهظ بـظويفهتضقهؿظ

ظيف ظيف  ظضكظروحظيف ظاهتكظيفٓهتامان ظهقظمقاػظم ج  ؿظوإمام ؿظآية ظيلظا نظه يف ظوأّك ويف ،

ظمخ بل،ظوأه وينظا ضظكت ف،ظوماظكبتظيقم يفكظأ  فظمكاالةظيف ض بلظوأالفظس كقنظ فظدورظم ؿ.

رجؾظإي يفنظيف طقيظيفملبت  ظ يلظحمامبئلظيطقلظ ـظالفبفظيف  قم:ظإالفظالائبظيف مامظيفمل هقم.ظ

ظ غ  قهظهك ػظإذيفظكانظغائ ًاظوأريف  ؿظيف ظمبف.ظو قظكانظيف ه رظانيظأه  هؿظ

هحاكض نناظيف ف ننيلظ بننـظالهننن ظيف ظيف نن يظكننانظهتننكظظ؟أّمنناظ  بننانظومنناظأدريفكظمنناظ  بننان

ياه ننًاظمننـظهت ننانظ  كننةظأمننؾظنظا يفيننةظغ  ننةظيف هنن ر،ظوانن ظأانن زهظحمننامبئلظو غضتننفظوانن مقيفظ

يننن فظأنظي نننقدظ،ظه نننؾظي يف ننن يظملظو وفنننعظملبنننتقيفهظأ نننلمظيف هننن ر نننفظمنننـظيفملنننالظويف ننناهظ

يف هنن ر؟.ظ طنن ظأا نن ظمننـظهننؿظأاننؾظمننـظيف هنن رظمننـظ  نن ءظيف ضائفننةظم ننؾ:ظ بنننيظهضننؾظيف ،ظ

و،ننضسظيف نن يـ،ظويفٕمننني،ظوج ننؾظمننـظال  ننفظانن يظأ  قاننةظانننيظي يننف،ظه  ننؿظمج  ننًاظويف هنن رظ

ظو كؾظزمانظدو ةظورجال.

ظ

ظ
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 :كلميت أليل السهة

 فن  كؿ،ظوأ نزنظحلنزالكؿ،ظإحمقيفينظأهؾظيف ببةظنظ  بان:ظأالتؿظأهيلظو هنّي،،ظأهن حظ

وأ  شظاضها  يظو قيف فلظم كؿظنظآما كؿظوآٓمكؿ،ظهاسض قيفظمبلظك ضةظالاصحظأمنيظ

ظإنظ،اءظيف :

و  ضننقنظج ننن يًفظك ننػظكنننانظيف هننن  ة،ظوك ننػظأصننن حقيف،ظوك ننػظيفسنننتضاعظمقسنننكظ

يف هننن رظوق  ننن ظصنننف ؿظومجنننعظ،نننتاهتؿ،ظووبنننخّيظكنننؾظمننناظيطننن رظ   نننفظمنننـظأجنننؾظ

ظيف ب قضظ ؿ.

م انظوروّية،ظوو  ضقيفظمب اظك ػظوب ضقنظاطقمكؿ.ظو املاظسنض تظهادرسقيفظجت اتفظاا

د اأظمـظا بكؿظي ّدونظ يّلظاطق ؿ:ظإي يفنظكاالتظو  ؿظيف ه ر،ظووط مظ فظيفملالظوغنّيظيفملنال،ظ

و  سظ بناظمنـظين  ضبا،ظأوظيطق نقن:ظيف هن رظكنانظيّت نعظوسنائؾظالحنـظال تطن ظ  مت ناظوٓظ

ظال ياهاظٕالفببا.

 يفظيف قيفاعظيفٕ  ؿ،ظه قظيفالت اتظإين يفنظرجنًلظإّم نةظٓظيض نؽظه يفظمبضؼظمـظيبّقغظ بفبفظه

ظإمكاالانظيف ه رظيف فائطة،ظومزيفياهظيف بادرأظ  وزظ ـظحتط ؼظأيظرء،ظوس كقنظيف فهؾظ   فف.

ها  جالظهؿظيف  يـظيهب قنظ ظائؿظيفٕمقر،ظويف ض افظيفملرتددونظ نقظسناال هتؿظمج نعظ

ظاقىظيف  ال اظٓظيهب قنظإٓظيف زيفئؿظويف بكبان.

ياظأهؾظيف ببةظاحاجةظإىلظمه حظيضت ؽظصفانظيفمله حني،ظه ؾظانيظه ئاوكؿظم ؾظأالتؿظ

ظه يفظيف  جؾ؟ظظ ببظ :

 ها ط اديفنظيف ب اس ةظمب ظالهقءظ  بان،ظو تكظيقمباظه يفظ   ال ة،ظوبتغؾظيف ببةظويف    ةظ
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  مةظمهاحل اظيف هخه ة،ظوو هـظالفبن اظ ن هظيف  نةظأوظ ت نؽظاغ نةظيفحلهنقلظ نهظ

 وزيفرأظأوظالحقظذ ؽ.

 منناظمفتننلظيف ض قريننة،ظه ختننارهظيفملو ننسظيف سننلملظيفملؤ ننػظمننـظك ننارظيف ب اسنن نيظأ

وأصحا ظيف بفقذ،ظو  يفظهلظا ظأنظي ،ظين  فًا،ظيفتطن ظيفٓسنتطل  ةظنظيفختناذظيف طن يفر،ظ

 وه يفظاخلفظاض ي كظيف بهارىظيف  يظيه عظاضقاففظدونظأنظخيهكظأ  يًف.

  ءيفهتا،ظه لظأي ػظمنـظين  فة،ظأماظيف   انظويفٕ زيف ظيف سلم ةظ هظخمت ػظيفالت

ومباهو اظغّيظويفيحة،ظوٓظرءظيهوعظيف باسظ هظيفٓالض مظإ   ا،ظوا ض ا،ظوه يفظ

يف   ضظ  سظا  ًلظااعظالفبفظ  ه قا ني،ظوٓظيت فػظنظيفحلهنقلظ نهظيفملنالظمنـظأينةظ

 ج ةظكاالت،ظوه يفظالقعظمـظأالقيفعظيف  قظيفحل يث.

و نقظكنانظ بن هاظرء،ظأوظو ين ظأنظوطنّ مظظه هظيف  ئانظمىضظ    اظأك  ظمـظام النيظ امًا،

، ئًاظ طّ متفظحمللظه هظيف ببنيظيف  واف،ظهلظوض  قيفظمب ؿظيفملبتح ؾ،ظوٓظجت ويفظوريفءظرسيف ظ

ظحمادع،ظويفاح قيفظ ـظدماءظج ي أظملظوغ قظنظأو الظيف ب اسة،ظوو اكظيفملتاج أظا يـظيف .

م ض نةظأوظمبنتخ مةظنظيض ؽظإمكاالنانظهنّ أ،ظو كب ناظيف  نقمظظ-أهياظيف حمقأ-يف   باينظ

أمقرظيف  ال ا،ظه  طتحؿظأصحا ظهن هظيف ن ماءظيف  ين أظم ناديـظيف  بناءظويف  ضناءظويف تضنح ة،ظ

 ژھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶   ژ و  كـظ، ارهؿظاق فظس حاالفظوو اىل:ظ

 [.99يف    :ظ]

ظ
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 املبحث األول

 املخٗىات الفمشطٍٗٗٛعمٜ  أونعدٔاُ 

 وصف لسري املعارك

 ودخن:

 ،ترسي افٔقم ٕنقة ؽر ظٚديٜ ذم ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ وأشبٚب هذه افٍرحٜ افٌٚمرة ـثرة

يًيّف ادسِّقن  مـ رموٚن افذي إولم شقف يُقن 02/5/5435ؾ٘ن ؽدًا آثْغ 

ًٚ ويبتٓجقن بَدومف، وذم افٔقم ٍٕسف شقف تتؿ ظِّٜٔ تبٚدل  مٚ  إضالقوشٔتؿ  ،إرسىمجًٔ

وزيٚدة ظذ هذا  ،افٔٓقد إرسى[ مًتَؾ ؾِسىْٔل وفبْٚين مَٚبؾ ثالثٜ مـ 5022يزيد ظذ ]

افبَٚع  ٜٔ فَوٚءٓٔقٕٜٔ مقؿًٓٚ ذم ادحٚور اجلْقبافَقات افه إحدوذاك ؾَد أخِٝ افٔقم 

افْٓٚئل مـ فبْٚن و افتل يزظؿ  إٓسحٚبافٌريب، وهذه هل بدايٜ ادرحِٜ افثٚفثٜ و إخرة مـ 

 اجلٚري. -أيٚر-صٓر مٚيق أواخرمسٗوفقن هيقد أهنٚ شتُتّؾ 

وفُيـ  ،بقاظٞ افٌبىٜ و احلبقر ظْد افٍِسىْٔٔغ ذم خمئامت بيروت مؾٚوهُذا تتُ

دون مهٚئٛ وـقارث تِحؼ بٚفٍَراء  إٓسحٚب. وهؾ يَبِقن .أيرىض بْق صٓٔقن هذا

 مـ أبْٚء ؾِسىغ ذم خمٔامهتؿ؟!.

 اشًّقا اجلقاب:

م.. ودوريٜ 54/5/5435تَسب أن افسٚظٜ مـ افتٚشًٜ مـ مسٚء يقم إحد 

تقؿٍٝ افدوريٜ ؿرب ؾتك حيّؾ  .افٍِسىْٔل ادمقب خمٔؿ صز مؾمسِحٜ صًٜٔٔ تٚبًٜ ٕ
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 ًٚ ًٚ حربٔ اظتَٚفف بحجٜ إف حيٚول ثؿ حٚوفٝ  -وهل طٚهرة ؽر ؽريبٜ ذم فبْٚن-مسدش

ًٚ، ؾتبٚدل مًٓؿ  ،فُْٓؿ ؾنِقا ،هتديدهٚ وأؾِٝ افٍتك مـ أيدهيؿ ثؿ إىِؼ يًدو هٚرب

 !!.ٖمؾافْٚر.. وـٕٚٝ هذه احلٚدثٜ بدايٜ حرب دامٜٔ مل تْتف إٓ بًد صٓر ـ إضالق

ًٚ ظٍقيٜ، تسبٛ ؾٔٓٚ ؽالم  ر داحس يـ ًٕٔش ذم ظهحوهؾ ٕ ،ضٚئشترى أـٕٚٝ حرب

 ٕتٍف إشبٚب؟!. افٌزاء وأيٚم اجلٚهِٜٔ إوػ.. يقم ـٕٚٝ احلروب اددمرة تَقمو

ًٚ مييـ هييذا افتحِٔييؾ ادٌييرق ذم افسييذاجٜ.. إٕييف  ـييال.. إن إميير أـثيير ..ـييال ظَّيي

رحٜٔ متَْييٜ ارخييراج، وشييقف ٕبسييط ير أضييحٝ ؾٔييف افسٔٚشييٜ مسيييمنييٓد ذم ظهيي

 .هذا ـِف إن صٚء اهللأدفتْٚ ظذ 

 مقاؿػ وتكحيٚت شبَٝ احلرب:

ادًٚرك ورؿٜ ظّؾ ظرضتٓٚ جبٜٓ ارَٕٚذ  إدٓع ؿد رؾوٝ ؿبؾ أشبقظغ مـ أمؾـٕٚٝ 

ظِياًم بيٖن  ،تتيقػ اجلبٓيٜ أميـ ادخئامت أنوتْص هيذه افقرؿيٜ ظيذ  ،ظذ ٕبٔف بري افٍِسىْٜٔٔ

 مْف افدظؿ وافتٖئد. أمؾاجلبٜٓ مقافٜٔ فِْيٚم افْهري افذي تتَِك 

م أن إظٚدة افسٔىرة ظذ ادخٔامت 00/5/5435سح ٕبٔف بري يقم إربًٚء 

ًٚ ـٚن افِقن افٍِسىْٔل افٌٚفٛ يًْل ؾهؾ افوٚحٜٔ ظـ بروت مرة  ،ادحٔىٜ ببروت، أي

 بٚفتٖـٔد. أمؾ، وبٚفتٚيل افتّٓٔد رظٚدة افتقازٕٚت ذم ظٚصّٜ فبْٚن فٌر مهِحٜ أخرى

 05/5/35احليييرب ذم  إيييدٓعظيييـ شيييبٛ  أميييؾ.. أحيييد ؿيييٚدة .إبيييراهٔؿحتيييدث 

 ؾُٚن ممٚ ؿٚفف:

ن افٍِسىْٔٔغ يرييدون أن يسيتًٔدوا حرييٜ افًّيؾ افتيل ـٕٚيٝ  يؿ ؿبيؾ آجتٔيٚح إ
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 . وظْدهٚ بدأ افَتٚل..أهنؿ جيِبقن إشِحٜ أمؾاررسائٔع، ورأت 

احتجيٚز ثالثيٜ ميـ  وميـ أصيٓرهٚ ،أميؾشبؼ احلرب حقادث بيغ افىيرؾغ اؾتًِتٓيٚ 

 .53/5/35افٍِسىْٔٔغ مـ خمٔؿ ظغ احلِقة ذم صٔدا يقم 

اددظق أبق حمّد افَٚئد افًسُري حلرـيٜ ]ادرابىيقن[ بًيد إٕزافيف  أمؾـام احتجزت   

وـٚن ذم ضريَيف إػ بيٚريس، وؿيد رد ؾِسيىْٔٔق ظيغ احلِيقة  ،مـ افىٚئرة ذم مىٚر بروت

 ذم اجلْقب. أمؾبٚظتَٚل أحد مسٗويل 

اصتد افقضع تدهقرًا بغ افىرؾغ ظْدمٚ أؿٔؿ مٓرجٚن ذم خمٔؿ ظغ احلِقة حرضه 

ًٚ ذم صٔدا مهىٍك  ٕٚئٛ صٔدا ٕزيف افبزري، ورئٔس افتْئؿ افْٚسي ادسٔىر ظسُري

 .أمؾـِامت أمجًٝ ظذ افتْديد بحرـٜ  خالفف إفَٚء وجرى ،شًد

ؿد صٍٝ  آصساـلبّسٚظدة احلزب و أمؾـٕٚٝ  ،ؿبؾ صٓر واحد مـ هذه ادًٚرك

ثؿ صٍٝ بًد مًٚرك دامٜٔ تْئؿ ]ادرابىقن[ إمر افذي ضّـ  يٚ  ،افقجقد افٍِسىْٔل

 ٜ ظذ أمـ بروت افٌربٜٔ.مِٚشٔىرة ـ

افُبرة افتل أؾرج ظْٓٚ افٔٓقد مـ ادًتَِغ افٍِسىْٔٔغ أثر ذم إثٚرة  فألظدادـٚن 

ًٚ  أمؾخمٚوف  ظددًا مـ رب يتس بدأتـام أن ادْيامت  ،مـ ؿقة مراـز ادخٔامت ظسُري

افذي يًْل اشتئْٚف افْنٚط افٍدائل ضد افًدو  إمراجلْقب ظْٚسهٚ ٕحق ادخٔامت و

 ب٘يَٚف مثؾ هذا افْنٚط. أمؾافٔٓقدي، وفَد افتزمٝ مْيّٜ 

 سىْٜٔٔ.مع ادْيامت افٍِ أمؾوؾقق هذا وذاك ظِْٔٚ أن ٓ ْٕسك تٚريخ 
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   نٗف بدأت احلسب؟! 

م اؿتحّيٝ مِٔٔنئٚت 02/5/5435رضالق افْٚر فِٔيٜ آثْيغ  إوػبًد افبدايٚت 

وشيٚؿقهؿ  ،غ ذم مستنيٍك ؽيزةمِٚخمّٔل صزا وصيٚتٔال، وؿٚميٝ بٚظتَيٚل مجٔيع افًي أمؾ

ام مًْييٝ افَييقات افنيئًٜٔ ا ييالل ـيي ،ذم أرض جِييقل أمييؾمرؾييقظل إيييدي إػ مُتييٛ 

اديٚء  إميداداتوؿىًيٝ  ،وشٔٚرات إجٓزة افىبٜٔ ميـ دخيقل ادخئامت إمحرافهِٔٛ و

افُٓربٚء ظـ ادستنٍٔٚت افٍِسىْٜٔٔ.. وأؾٚد صيٓقد ظٔيٚن أن احلرائيؼ صيبٝ ذم مستنيٍك و

وفٔسيٝ افَوئٜ ظْيدهٚ ؿوئٜ صيٚب  ،تريد ا الك وافيدمٚر أمؾؽزة وهذه افبدايٜ تًْل أن 

 رؾض إٓهٔٚع فدوريٜ مـ دوريٚهتؿ.

م بدأ خمٔؿ صزا يتًرض فَِهػ 02/5/5435ذم افسٚظٜ اخلٚمسٜ مـ ؾجر آثْغ 

 مِؿ. 521ادرـز دداؾع ا ٚون و إشِحٜ ادبٚذة مـ ظٔٚر 

ذم افسٚظٜ افسٚبًٜ مـ افٔقم ٍٕسف تًرض خمٔؿ برج افزاجْٜ فَهػ ظْٔيػ بَيذائػ 

َٔٚدة افًسُريٜ فِّخٔامت مل . وييٓر أن اف.أمؾوـٕٚٝ افسٔىرة ذم افبدايٜ فَقات  ،ا ٚون

ًٚ إٓ ذم افتٚشًٜ صبٚحًٚ  ،تُـ تنًر بٚدٗامرة وأبًٚدهٚ . ورؽؿ هذا .وفذفؽ مل تتحرك جدي

ًٚ بسبٛ خزهتؿ افَتٚفٔيٜ اجلٔيدة ،خرٖافت وآحتٔٚضيٚت  ،ؾَد متُْقا مـ صد ا جقم رسيً

ًٚ دثؾ هذا ادقؿػ.  افتل ظِّتٓؿ ادجٚزر افسٚبَٜ أن يتخذوهٚ حتسب

وج ميـ مبْيك رؿيد أجيزت ظيذ اخلي أمؾمل تٖت افسٚظٜ افثٕٜٚٔ ظؼ طٓرًا إٓ وؿقات 

ًٚ وميـ حمئط اجلٚمًيٜ افًربٔيٜٚبؾ ومـ مْىَٜ افٍ ،ادديْٜ افريٚضٜٔ وتقصيؾ  ،ـٓٚين ظّقمي

وربىيقا  ،ت إػ افسٔىرة ظذ ؿك افًقيْل افُٚئـ ظذ ضرييؼ ادىيٚرادداؾًقن ظـ ادخٔام

ثؿ صَقا افىريؼ مـ هذيـ ادخّٔيغ إػ خمئؿ بئير احلسيـ ـيل  ،خمٔؿ صزا بّخٔؿ صٚتٔال
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 يربىقا هذه ادخٔامت بّخٔؿ برج افزاجْٜ إػ افؼق مـ ضريؼ ادىٚر.

رؿٜٔ دْىَٜ صيٚتٔال، ومل يافن ٜٝ بجٔٛ اشساتٔجل ظذ افزاوياحتٍي أمؾفُـ ؿقات 

مًٓيٚ ـيام حيدث ذم  وميـ أميؾتسِؿ بَٜٔ ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ مـ اصتبٚـٚت متَىًٜ ميع 

ّٜٔخمٔؿ ادّٔ   ذم اجلْقب، وفُـ افسـٔز افُثٔػ ـٚن ظذ صزا وصٚتٔال وبرج افزاجْٜ. ٜ م

  موقف جبفة اإلكؼاذ:

ن افًيقدة قظرؾيٚت اخلقٕيٜ حييٚوف أتبيٚعـٚن تزير إظالن ٕيٚم دمنؼ  ذه ا جّيٜ أن 

. وفُييـ افييذي حهييؾ أن مجٔييع ادَييٚتِغ .افتسييِؾ إػ ادخيئامت بًييد ضييردهؿ مْٓييٚو

وافسييٗال  ،صييٚرـقا ذم افييدؾٚع ظييـ ادخيئامت -بييام ؾيئٓؿ جبٓييٜ ارَٕييٚذ-افٍِسييىْٔٔغ 

 إرادة أشد ودٚذا؟!. ذارَٕٚذ هذه ادرة ظ هؾ متردت ؿٔٚدة جبٜٓ :ادىروح

ًٚ ظذ هذا افسٗال َٕقل:  وجقاب

ؿيد ؾَيدت ؾتُقن جبٜٓ ارَٕٚذ  ،إذا صٍل افقجقد افٍِسىْٔل ذم هذه ادخٔامت -5

  ِ ًٚ إٓ ذم هذه ادخئامتثَِٓٚ ـِف أو ُج  ،ف ظذ إؿؾ ٕهنٚ ٓ متِؽ وجقدًا ظسُري

 و ٚ وجقد ضئٔؾ ذم خمٔامت أخرى.

واجٓٝ اجلبٜٓ َٕدًا صديدًا بسبٛ ادًٚرك افتل خٚضتٓٚ ذم خمّٔل افبداوي وهنر  -0

إبريٚء وارتُبقا أبنع اجلرائؿ  افبٚرود، إرضًٚء ٕشد وٕيٚمف.. فَد شٍُقا دمٚء

وأحىٓٚ.. وٓ يزال افنيًٛ افٍِسيىْٔل ييذـر  يؿ هيذه ادقاؿيػ افدٕٔئيٜ، وفيق 

 .وإٔهٚر أظقانَدوا مٚ تبَك  ؿ مـ ٍاشتجٚبقا ٕوامر أشد هذه ادرة ف

افقؿيقف  أو أميؾٕف فق ضِبقا ميـ ؿقاظيدهؿ مسيٕٚدة أمـ يًِؿ  أولوؿٚدة اجلبٜٓ  -3

ظذ احلٔٚد دٚ اشتجٚبٝ  ؿ هذه افَقاظد.. وـٔػ يستجٔبقن وهؿ يرون أبْٚءهؿ 
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 وأخقاهتؿ وأمٓٚهتؿ يذبحقن ـٚفًْٚج.

. .وذوهيؿ إٍٔسٓؿ ذا وفٌره ؾ٘ن جبٜٓ ارَٕٚذ صٚرـٝ ذم ادًٚرك وداؾع رجٚ ٚ ظـ 

ظرؾيٚت وميـ ورؽؿ ذفؽ ؾُٕٚٝ تكحيٚت افَٚدة تساوح بغ ا جقم ادَيذع ظيذ ييٚرس 

 حريٜ. أـثر، ؽر أن افَٔٚدات افتل ؽٚدرت دمنؼ ـٕٚٝ أشدفْيٚم  ا ٚدئمًف وبغ افَْد 

 عودة لسقاق ادعركة:

ضٍٚل، ومل تتقؿػ ظْد هيذا إادسًقرة حتهد افرجٚل وافْسٚء و أمؾإىَِٝ حرب 

بْيراهنؿ ودار افًجيزة.. فَيد أحرؿيقا ل ادستنٍٔٚت ٚاحلد وإٕام امتدت أيدهيؿ افَذرة فتى

مـ  اً ادَٚصد اخلريٜ ـام احرؿقا جزء بًض ؽرف افىٚبَغ افرابع و اخلٚمس مـ مستنٍك

 دار افًجزة!!.

وهل افتل ـٕٚٝ تٍرض  ،افٍرّٔز ٕهنٚ ـٕٚٝ ؿٚدرة ظذ افُر وذم وضع مت أمؾ ـٕٚٝ

وٓ يُِّقن  ،إٍٔسٓؿأمٚ ادَٚتِقن افٍِسىْٔٔقن ؾُٕٚقا يداؾًقن ظـ  ،تل أرادتمادًرـٜ 

ادَييٚتِغ  أمييٚمظييـ افهييّقد  أمييؾافساجييع ظييـ مييقاؿًٓؿ.. ورؽييؿ ذفييؽ ؾَييد ظجييزت 

 افٍِسىْٔٔغ ؾسة ضقيِٜ.

 الؾواء السادس يدخل ادعركة:

أصدر ٕبٔف بري أوامره فَٚدة افِقاء افسٚدس ذم اجلٔش افِبْٚين خلقض ادًرـٜ وفٔنٚرك 

ذم ذبح ادسِّغ افسْٜ ذم فبْيٚن ومل متيض شيٚظٚت إٓ وافِيقاء افسيٚدس ينيٚرك  أمؾؿقات 

 ضٚؿٚتف ذم ادًرـٜ وؿد ؿٚم بَهػ خمٔؿ برج افزاجْٜ مـ ظدة جٓٚت. مؾٚبُ

ميـ  وؿد خٚض ،ومـ اجلدير بٚفذـر أن أؾراد افِقاء افسٚدس ـِٓؿ مـ ضٚئٍٜ افنًٜٔ
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 فٌربٜٔ.مًٚرك ذشٜ ضد ادسِّغ افسْٜ ذم بروت ا ؿبؾ

 حماوالت وقف إطالق الـار:

ـييٚن ادسييِّقن افسييْٜ مييـ افِبْييٕٚٔغ ٓ يتقؿًييقن مثييؾ هييذه ادييٗامرة افدٕٔئييٜ وـييٕٚقا 

 ،آؿتتيٚل. و يذا حترـيقا فقؿيػ .أؾِٝ زمٚمٓيٚ ميـ ظَيالء افىيرؾغهنٚ مًرـٜ إ :يَقفقن

وؽرمهٚ اتهيٚٓت مُثٍيٜ ميع ٕبٔيف بيري ميـ  ؾٖجرى ادٍتل ورئٔس افقزراء شِٔؿ احلص

دون أن يهدر أوامره فرجٚفف بقؿػ افَهيػ،  أمؾجؾ وؿػ إضالق افْٚر، ؾقاؾؼ زظٔؿ أ

 وفًِف ؾًؾ ذفؽ ـل خيٍػ ادَٚتِقن افٍِسىْٔٔقن افوٌط ظذ جْده.

، 02/5/5435إول ؿد تؿ ذم افسٚظٜ افًٚذة مـ صبٚح آثْغ  آتٍٚقـٚن هذا 

هذه ادحٚوفٜ حتيرك افسٔٚشئقن ادْتسيبقن ٕهيؾ افسيْٜ بًٍٚفٔيٜ أـثير وظَيدوا  دِ مل دُمْ  وديّٚ

 ًٚ احلييزب افتَييدمل  :آجييتامعوصييٚرك ذم هييذا  ،ذم مْييزل بييري بًييد إحلييٚح صييديد اجتامظيي

 تواتٍؼ ادٗمترون ظذ وؿػ ؾقري رضالق افْٚر مع تسٔر دوريٚ -افدرزي-آصساـل

 مـ اجلٔش افِبْٚين ذم مْٚضؼ آصتبٚـٚت.

 ًٚ ِْيييٚ ظيييذ ذفيييؽ أن مْيييٚضؼ إوزاظيييل ودفٔ ،ومل يُيييـ بيييري جيييٚدًا هيييذه اديييرة أيوييي

 أمييؾافٌبييري ـٕٚييٝ ذم هييذه إثْييٚء تنييٓد حنييقدًا ظسييُريٜ ضييخّٜ تٚبًييٜ فَييقات و

ؾٔٓيييٚ ذم صيييٓر رمويييٚن  وهيييذا يًْيييل إٔيييف ـيييٚن يسيييتًد دًرـيييٜ ضيييخّٜ يثيييٖر ،افنييئًٜٔ

وهييؿ يَتحّييقن ادخيئامت ]فًٔييد مييـ  أتبٚظييفـييام زظييؿ  ، ٚء احلسييغ افٍويئؾ فييدم

 .[صٚء إػ مٚ َروتف وـٚٓت إٕبٚء ظْٓؿ

وأخالؿٓيؿ  أظام يؿبيريء ميـ  ،ء ادجيرمغ ادحسؾيغبريء مـ هيٗٓ حلسغ إن ا

 وظَٚئدهؿ وأشٚفٔبٓؿ.
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  الثاين إلطالق الـار: وقفال

مـ إحراز بًض افتَدم فُيـ ميٚ  أمؾومتُْٝ  ،تّرت ادًٚرك بَٜٔ افٔقم وذم افِٔؾشا

أن حؾ افِٔؾ حتك تراجًٝ حتٝ ضٌط ادَيٚتِغ افيذيـ اشيتٍٚدوا ميـ حِيقل افييالم ذم 

 احلرـٜ بحريٜ.

م وجييف افِييقاء افسيييٚدس 05/5/5435وذم افسييٚظٜ افسييٚبًٜ مييـ صيييبٚح افثالثييٚء 

ًٚ  ب٘خالئٓيييٚبقاشيييىٜ مُيييزات افهيييقت إػ شيييُٚن ادخييئامت تىيييٚفبٓؿ ٕيييداءات  دمْبييي

افِجيييقء إػ ظيييذ افٍيييقر بيييٚفْزوح ميييـ مْٚز يييٚ و فَِهيييػ، وؿيييد شيييٚرظٝ افًيييٚئالت

. ـييام دخييؾ افهيئِٛ إمحيير ادخيئامت رخييالء .أمْييٜ وإحٔييٚءادسييٚجد ادييدارس و

 وتؿ دؾـ بًض افَتذ. ،ادهٚبغ

ًٚ ؿهراً  هيػ ميرة َؾٍل افسيٚظٜ افسيٚبًٜ و افْهيػ ظيٚد اف ،مل تدم هذه ا دٕٜ إٓ وؿت

. حتيك إن بًيض .وتقؿػ َٕؾ اجلرحك وطِقا يْزؾقن حتيك اديقت أمؾأخرى مـ ضرف 

 افتَٚرير ؿٚفٝ: إن ضٍاًل مـ ادهٚبغ يّقت ـؾ مخس دؿٚئؼ.

افتآمري حترـٝ افَقات افًسُريٜ ادحسقبٜ ظيذ  أمؾوظْدمٚ تبغ فُؾ ذي ظْٔغ هدف 

خِيٝ ؿيقات ]صيٚـر افزجيٚوي[ م د05/5/5435ؾٍيل ييقم افثالثيٚء  ،افسيْٜ ذم فبْيٚن أهؾ

وحمٔط جٚمًٜ بروت  ،وصٚرع محد ،ذم مْىَٜ افىريؼ اجلديدة أمؾو]ادرابىقن[ ذم مًٚرك مع 

 ،ـام أؿٚمقا َٕٚط تٍتٔش منسـٜ ميع افٍِسيىْٔٔغ ذم خمئؿ ظيغ احلِيقة خيٚرج صئدا ،افًربٜٔ

راوة ذم هييذيـ يوـٕٚييٝ ادًييٚرك ذم ؿّييٜ افويي ،اخلٍِٔييٜ أمييؾوؿييد أربييؽ هييذا افًّييؾ خىييقط 

 522و 522ظيدد افَييتذ وصيؾ ذم هييذيـ افٔييقمغ إػ  أنويَييٚل  ،آثْييغ وافثالثيٚء :افٔيقمغ

 جريح مـ شُٚن ادخٔامت وحدهٚ.
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 وقف رابع:

بذفٝ مسٚع ظديدة فقؿػ ٕزيػ افدم صٚرك ؾٔٓٚ مٍتل اجلّٓقريٜ حسـ خٚفد ورصئد 

ـام صٚرك ؾٔٓٚ حمّيد صيّس افيديـ وحسيغ  ،افسْٜ أهؾـرامل وشِٔؿ احلص وؽرهؿ مـ 

ؾوؾ اهلل وؽرمهٚ مـ افراؾوٜ، وٕجحقا ذم ترتٔٛ اجتامع ظَد ذم مْزل ؾويؾ اهلل مْتهيػ 

محد بًِبُيل ـيام حرضيه أ آجتامعذم هذا  أمؾم ومّثؾ مْيّٜ 00/5/5435فِٜٔ إربًٚء 

يتٍَقا ذم هنٚيٜ آجيتامع ومل  ،فَٚء مبٚذ بغ افىرؾغ أول. ويًد هذا .ممثؾ ظـ جبٜٓ ارَٕٚذ

 فُْٓؿ اتٍَقا ظذ بْديـ: مؾٚظذ حؾ ص

 وحٚشؿ رضالق افْٚر. مؾٚوؿػ ؾقري ص

ذ ادخيئامت وافسييامح فِهيئِٛ إمحيير افييدويل بيي٘جالء ظييؾييتح افىرؿييٚت ادٗديييٜ 

 اجلرحك وافَتذ.

 ،اً أـثير هيدوء أجقاءفٜ أمـ ادخٔامت وؽرهٚ ؾسقف تًٚفٟ ذم ٖـّس ،بَٜٔ ادسٚئؾ أمٚ

أن وؿيػ إضيالق افْيٚر شئُقن هيذه اديرة  إٕبيٚءوسح ؾوؾ اهلل فِهحػ ووـيٚٓت 

.ًٚ ًٚ وحٚشاًم وهنٚئٔ  ثٚبت

افْيٚر افرابيع  إضيالق.. ؾقؿيػ .وفُـ افراؾوٜ ٓ ظٓد ظْيدهؿ وٓ ضيٚبط يويبىٓؿ

َٕيٚط ادراؿبيٜ افتٚبًيٜ  أنبًد هذه افسٚظٚت افَِِٜٔ  أمؾزظّٝ  ،اشتّر ددة شٚظٚت ؾَط

ؿ صيٚتٔال بْيًٚء ظيذ ضِيٛ افَٔيٚدة ٔ ٚ رصيدت جراؾيٜ تًّيؾ ظيذ إؿٚميٜ حتهئْٚت ذم خمي

ذارة افَتٚل ظذ  ٕٓدٓع أدىب اجلراؾٜ ممٚ برض إوامرؾهدرت  ،افٍِسىْٜٔٔ ذم اجلبؾ

 !!أمؾحد ؿقل ؿٚدة 

رار بٖضٍييٚ ؿ افْييٚر افرابييع شييٚرع شييُٚن ادخيئامت إػ افٍيي إضييالقوذم أثْييٚء وؿييػ 
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 وٕسٚئٓؿ إػ مْٚضؼ فٔس ؾٔٓٚ راؾوٜ.

   تطٕز جدٖد:

واحلزب افتَدمل آصساـل ووؿًٝ  أمؾتقترت افًالؿٚت بًض افقء بغ مْيّٜ 

بًض آصيتبٚـٚت بيغ افىيرؾغ، وفئس  يذا افتىيقر اجلدييد أي ظالؿيٜ بٚفٍِسيىْٔٔغ، 

 ،ربٔيٜ و اجلْيقب و ادخئامتؾٚفىرؾٚن جمًّقن ظذ تهٍٜٔ افقجقد افسيْل ذم بيروت افٌ

وّٕيق ؿقاهتيٚ افًسيُريٜ،  أميؾافدروز بيٚتقا يتقجسيقن خٍٔيٜ ميـ ازدييٚد ٍٕيقذ  أنويبدو 

 ويًرف ؿقم جْبالط ؿهٜ افثقر إشقد افذي ؿٚل:

ـِؾ افثقر إبٔض(  )ُأـِٝ يقم ُأ

م ذهٛ وفٔيد جْيبالط إػ دمنيؼ فٔبحيٞ ميع ادسيٗوفغ هْيٚك 00/5/5435وذم 

إىَِٝ رامجٚت افهقاريخ افٍِسىْٜٔٔ مـ  50:52وذم افٔقم ٍٕسف افسٚظٜ  ،وؿػ افَتٚل

بئير ظبييد وافٌبييري ذم افنئٚح و أمييؾبحّيدون وصيّالن وضييٓقر افًبٚدييٜ فتييدك مقؿيع 

 ومْىَٜ افسّر ٕٓد.

ر يوإتني أميؾؾٚرتبُٝ ؿقات  ،افُبر ظذ شر ادًٚرك ثرهأوـٚن  ذا افتىقر اجلديد 

وبًييد ٖ افُبيٚر إػ إصيالح اخلِييؾ ذم إدوار ادتٍيؼ ظِٔٓيٚ، . وجليي.افرظيٛ بيغ ظْٚسهيٚ

يُقن افَهػ جٚء  أنآجتامظٚت و ادنٚورات ٍٕك ٕٚضؼ رشّل بٚشؿ احلزب افدرزي 

ؿ افَقات افِبْٕٜٚٔمـ م  بَهػ افوٚحٜٔ اجلْقبٜٔ. -افُتٚئٛ- ْٚضَف، واهت 

ؿيقاهتؿ ذم اجلبيؾ  وصدرت افتًِٔامت مـ افَٔيٚدة آصيساـٜٔ افدرزييٜ ذم بيروت إػ

تىِٛ مْٓٚ افتحرك برسظٜ، وممٚرشٜ ٕؿل افوٌط ظذ افٍِسىْٔٔغ فقؿػ افَهػ مـ 

 مقاؿًٓؿ ذم اجلبؾ بٖي ضريَٜ ممُْٜ.
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وذم مسٚء هذا افٔقم افتَك وؾد مـ جبٓيٜ ارَٕيٚذ افٍِسيىْٜٔٔ ميع ظبيد احلِئؿ خيدام 

بيغ  آشيساتٔجٜٔؿيٚت تًزييز افًال أمهٔيٜوأـد ادجتًّقن ظيذ  ،ٕٚئٛ افرئٔس افْهري

 و افقضْٔغ افِبْٕٚٔغ!! أمؾاجلبٜٓ وحرـٜ 

 !!افًالؿٚت وٓ ٕدري مع مـ يريد ظبد احلِٔؿ خدام وزظامء ارَٕٚذ تًزيز

 مؾاأمع ا ٔٚـؾ افًئّٜ ادتبَٜٔ ذم ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ اجلرحيٜ ، أم مع افٔتٚمك وإر

 ؟!ومنقهل احلرب

 :يوم اخلؿقس

ذم افٔقم افرابع فِبدايٜ افًٍِٜٔ فًِّٚرك صْٝ ؿقات أمحد جزيؾ ؽٚرات ظيذ مقاؿيع 

 .ذم بِدة اجلٜٔ افسٚحِٜٔ وبِدة برجٚ أمؾحرـٜ 

ٔيٞ أظِْيٝ ظيـ شيَقط خمّٔيل حإػ اشتخدام شالح احلرب افٍْسٜٔ ،  أمؾوجلٖت 

 02/5و01/5 :إيييييٚم افتٚفٔييييٜ صييييزا وصييييٚتٔال ،وراحييييٝ تُييييرر إذاظييييٜ اخلييييز ذم

صيزا وصيتٔال ، وأخيذ ٕبٔيف وـٕٚٝ ـٚذبٜ ذم ـؾ مٚ زظّتف ظيـ شيَقط  35/5و32/5و

ظيذ افَويٚء  أتبٚظيفبري يهدر افتكحيٚت افًجٔبٜ ذم هذا افٔقم ومـ ذفؽ إٔف ضِٛ مـ 

 !!افٍِسىْٔٔغ خالل شٚظٜ

ذم حيغ  وٓ تردمْٓيٚ صئئٚ ً  أميؾبٕٔٚيٚت  عومـ افٌرائٛ أن إذاظٜ مقٕيٝ ـيٚرفق تيذي

.، ثؿ تزظؿ مثؾ هذه ارذاظٜ أهنيٚ .ٚدرة ظـ ؿٔٚدة ادْيّٜافه اظٜ افبٕٔٚٚتـٕٚٝ ترؾض إذ

 .ضرؾٚ ً ذم مثؾ هذه افكاظٚت مستَِٜ وفٔسٝ
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 :الـظام الؾبـاين

دخٔامت افٍِسىْٜٔٔ بٚفَذائػ اددؾًٜٔ وافهٚروخٜٔ وذفؽ اؿهٍٝ افَقات افُتٚئبٜٔ 

وبٚدرت ؿٔٚدة اجلٔش افِبْٚين ممثِٜ ذم مٔنٔؾ ظقن وٕول ميرة مْيذ مـ مقاؿًٓٚ افؼؿٜٔ ، 

افِيقاء افسيٚدس بٕٚشيِحٜ وافيذخٚئر ـٚصيٍٜ بيذفؽ ظيـ  إمدادم إػ  5431صٓر صبٚط 

 .أمؾتقاضئٓٚ مع 

ادسٗوفغ افسْٜ ؾُٕٚقا يهدرون  مـ أمٚ رئٔس احلُقمٜ افِبْٕٜٚٔ رصٔد ـرامل وأمثٚفف

وٓ يٍَقن  ٚرع افسْل فُْٓؿٓ  يَدمقن صٔئًٚ َّٕٜ افن ظـ هبٚ يًزون رحيٚت افٍٚرؽٜ افتليافته

مل واحلص ذم افقزارة وـٕٚٚ يىٚفبٚن بتدخؾ امقاؿػ ؾًٚفٜ ، وظذ افًُس مـ ذفؽ ؾَد بَل ـر

  .م5421اجلٔش افْهري ، ويًِامن مٚ افذي ؾًِف اجلٔش افْهري ظْدمٚ تدخؾ ظٚم 

، وتٗييد أميؾمـ ّٕق ؿيقات أمٚ إحزاب افقضْٜٔ وافٔسٚريٜ ؾٓل ختنك أصد اخلنٜٔ 

  .ذم ادخٔامت آؿتتٚلورؽؿ ذفؽ ؾَد راحٝ تىٚفٛ بقؿػ  ،شقريٜ

 يوم السبت:

تٚئبٜٔ ُذم خْدق واحد ، ورؽؿ تًٚون افَقات اف أمؾرؽؿ وؿقف افِقاء افسٚدس مع 

ذم  أميؾ. رؽؿ هيذا وذاك ؾنيِٝ .وتَديؿ ـؾ ظقن ومسٚظدة  ٚ أمؾواجلٔش افِبْٚين مع 

حسؿ ادًرـٜ فهٚحلٓٚ ، وـٚن ٓ بد مـ مقؿػ تيٓر ؾٔف افقجقه افُٚحليٜ ظيذ حََٔتٓيٚ ، 

 :خص هذا ادقؿػ ؾٔام يعِويت

ذم حرهبيٚ ضيد افَيقات  أميؾإػ  م05/5/5435إوؿ افِيقاء افثيٚمـ ذم ييقم افسيبٝ  -

 .افٍِسىْٜٔٔ
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وأضِييؼ زخييٚت مييـ  ،بيٚفتحِٔؼ ؾييقق خميئؿ بييرج افزاجْيٜ بْييٚينِافىييران افؿيٚم شييالح  -

  .افرصٚصٚت افثَِٜٔ ظذ ادقاؿع افٍِسىْٜٔٔ

ضقق جٔش افْيٚم افْهري خمٔؿ اجلِٔؾ افٍِسيىْٔل ذم مْىَيٜ افبَيٚع ، وؿيٚم بٚظتَيٚل  -

 .مـ صبٚب ادخٔؿ ظدد

 .ٔؿمقاؿع  ٚ ظذ افتالل ادىِٜ ظذ ادخ أمؾأؿٚمٝ ؿقات  -

 .وهُذا تتوح ادٗامرة وإضراف ادنسـٜ ؾٔٓٚ

 :يوم األحد

روع ميـ جبٓيٜ يمني :تيؿ تَيديؿ أربًيٜ منيٚريع خمتٍِيٜ فِحيؾ 01/5ذم ييقم إحيد 

، أميؾ، وافثٚفٞ ؿدمتيف مْيّيٜ جلبٜٓ افديَّراضٜٔ فتحرير ؾِسىغروع مـ ايمنو ،ارَٕٚذ

ٕن ادتيآمريـ وؾنِٝ ادنٚريع ـِٓٚ . .بِْٕٜٚٔاجلبٜٓ افديَّراضٜٔ افقضْٜٔ اف وافرابع ؿدمتف

، ـيام اشيتّرت ؿيقات افراؾويٜ ذم اختىيٚف مل حيََقا أهداؾٓؿ، أمٚ ادًٚرك ؾَد اشتّرت

 .وتهٍٜٔ اددٕٔغ افٍِسىْٔٔغ داخؾ ادخٔامت وخٚرجٓٚ

ًٚ وختيييػ أخيييرىوبًيييد ييييقم إحيييد اشيييتّ ، واديييٗمترات رت ادًيييٚرك تنيييتد حْٔييي

ومييـ احلييقادث ادّٓييٜ ذم هييذه  ادًييٚرك احلربٔييٜ ،افسٔٚشيئٜ ٓ ختتِييػ ظييـ شيير خييط 

 :إيٚم

حٔيٞ تيؿ تٍُٔيؽ  03/5الثيٚء حمٚوفٜ فْسيػ مْيزل بيري ييقم افث أمؾأحبىٝ مْيّٜ  -

 .، ـٕٚٚ مقجٓغ إػ مْزفف مـ شىح أحد ادبٚين ادَٚبِٜ فِّْزلصٚروخغ

ضقؿييٝ ؿييقات شييقريٜ ذم افنييامل خمّٔييل افبييٚرود وافبييداوي،  04/5ذم يييقم إربًييٚء  -
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ًٚ فتٓديييد شييقري شييٚبؼ  وذفييؽ بًييدمٚ أخِييٝ افَييقات افٍِسييىْٜٔٔ مقاؿًٓييٚ ؾيئٓام رضييقخ

  .شٚظٜ 01بٚرؽٚرة ظذ ـٚؾٜ ادقاؿع إذا مل تْسحٛ مْٓٚ افَقات خالل 

ذم ادًرـيٜ إػ ؾيرض ْٔيٝ هبيٚ حتيٝ ضيٌط اخلسيٚئر افُبيرة افتيل م أميؾؿٚمٝ مْيّٜ  -

ـام ؿٚمٝ  ،-وشُٚن افوٚحٜٔ صًٜٔ-افتجْٔد ارجبٚري ذم افوٚحٜٔ اجلْقبٜٔ مـ بروت 

 .بٚظتَٚل افًديد ممـ رؾوقا هذا افتجْٔد

ًٚ إػ دمنيييؼ يؽيييٚدر افيييرئٔس افِبْيييٚين أميييغ اجلّٔيييؾ ؿهييي - ر افرئٚشيييٜ ذم بًبيييدا متقجٓييي

مييع أشييد فٔبحييٞ إوضييٚع ذم فبْييٚن  -وهييل افتٚشييًٜ مييـ ٕقظٓييٚ-رجييراء حمٚدثييٚت ؿّييٜ 

 .وبخٚصٜ ذم بروت

. إذ .تدخؾ افىيرف افيذي دميري دهيِحتف ـيؾ هيذه ادًيٚرك 32/5وذم يقم اخلّٔس  -

ًٚ هٚئالً اخسؿٝ أرساب مـ افىٚئرات افٔٓقديٜ جدار افهقت ؾقق ادخٔامت حمدثٜ  . .دوي

برؤيييٜ ظِّٔييٚت ؾ ـييل تتّتييع واجلبيي بييروتوواصييِٝ حتَِٔٓييٚ بٚرتٍييٚع مييْخٍض ؾييقق 

، وتهقر افًِّٔٚت ، وتيدخؾ مزييدًا ميـ افرظيٛ إػ ؿِيقب إضٍيٚل وافنئقخ افتهٍٜٔ

 .ٚء ذم ادخٔامت ادُْقبٜسوافْ

مـ اجلبؾ ظذ افبٔٝ ادجيٚور دْيزل  [ؽراد]صٚروخ مـ ضراز  شَط وذم افٔقم ٍٕسف-

 .بري أدى إػ تدمره ومَتؾ صخهغ

 :سكٕط خمٗي صربا

وميـ ؽير  أميؾأظِْٝ  35/5، وذم ضحك يقم اجلًّٜ ـر وؾر اشتّرت ادًٚرك بغ

 -بًيد ذفيؽ- . ثيؿ أظِْيٝ جبٓيٜ ارَٕيٚذ.مَدمٚت وؿػ إضالق افْٚر ميـ ضيرف واحيد

  .افْٚر إضالقمقاؾَتٓٚ ظذ 
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. وهيٚ هيل .، مل يُيـ إمير ـيذفؽٓ مـ دمٚء افْسٚء وإضٍيٚل ؟! أمؾؾٓؾ ارتقت 

  :إشبٚب ادربٜٔ

، 35/5، وـٚن شَقضف صيبٚح ييقم اجلًّيٜ ساع ضقيؾ بًدشَقط خمٔؿ صزا  -5

، وـٚن ا دف وإٕام بَٔٝ  ؿ جٔقب داخؾ ادخٔؿ، دَٚتِغ افٍِسىْٔٔغ مل يتقؿٍقاوفُـ ا

، يـ افسيٚدس وافثيٚمـءوافِيقا أميؾِيدوزرات[ فبوؿػ إضيالق افْيٚر إظىيٚء ؾرصيٜ ]مـ 

مجٔيع ادْيٚزل  ىسيق  تُ ، وفُيل ظيذ وجيف إرض ميـ مْيٚزل ومرتًٍيٚتفتٓديؿ ميٚ تبَيك 

ؾييال يبَييك بًييد ذفييؽ حييقاجز يَييػ وراءهييٚ  -ظييذ حييد تًبيير ٕييٚيػ حقامتييٜ-بييٕٚرض 

 .افٍِسىْٔٔقن ذم افدؾٚع ظـ إٍٔسٓؿ

ٚت ثيادبٚحميـ دمنيؼ بًيد ييقمغ ميـ  35/5ظٚد افرئٔس افُتٚئبل أمغ اجلّٔؾ -0

 :ؿٚل ؾٔف . وذم مىٚر دمنؼ أدػ افرئٔس افِبْٚين بتكيح.ٜادُثٍ

افَقات افسقريٜ شتسٚظد فبْٚن ذم وؿػ حربف إهِٜٔ متٓٔدًا رجراء إصالحٚت  )إن

 .شٔٚشٜٔ شتزظٟ أـثر مـ ضرف(

:ًٚ )شيئتؿ بٚفتًييٚون مييٚ بييغ افَييقات افسييقريٜ واجليئش افِبْييٚين ٕييزع  وؿييٚل أيويي

ح ذم ، ووجيييقد افسيييالواديييْيامت بيييام ؾٔٓيييٚ افٍِسيييىْٔٔقن شيييالح مجٔيييع ادِٔنييئٚت

 (.جديدةادخٔامت تقضئٜ حلرب 

افْهري ذم وؿٝ ـٕٚٝ تسٔؾ ؾٔيف  هٕير افتَك ومـ ادالحظ أن افرئٔس افْيٚم افِبْٚين

 ،ادسٗول إول ذم فبْٚن وميع ذفيؽ مل يًيرب ظيـ أشيٍف فِّجيزرة وهق ،دمٚء افٍِسىْٔٔغ

 ًٚ وإٕام زظؿ أن افسالح افٍِسىْٔل تقضئٜ حلرب جديدة ؾّتك إتٓٝ حروب فبْٚن فتبدأ حرب

جديدة ، وـٔيػ يُيقن افسيالح افيذي ييداؾع بيف افٍِسيىْٔٔقن ظيـ إٍٔسيٓؿ تقضئيٜ حليرب 
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 تقضئٜ دٚذا؟!. ذنوافدروز إ أمؾجديدة ؟!، وشالح افُتٚئٛ و

ٚفتًيٚون مًيف ٕيزع شيالح مجٔيع أمٚ ؿقفف بٖن اجلٔش افسقري شٔسٚظد فبْٚن وشئتؿ ب

. ؾٍٔف دٓفٜ ظذ أن اجلئش افْهيري شئَقم بٚدّٓيٜ افتيل ظجيزت إرسائٔيؾ .ٚتِٔٔنٔاد

 .وافدروز ظـ افَٔٚم هبٚ أمؾوافُتٚئٛ و

ٚت ؾٓيق فئس أـثير ميـ وجٔش أشيد شئْزظقن شيالح ادِٔٔنئ أمٚ ؿقل اجلّٔؾ بٖٕف

ًٚ مٚ ذـرتف صحٍٜٔاشتٓالك حمع  :]احلََٜٔ [ افِبْٕٜٚٔ ، ويزيد إمر وضقح

ـير أن حنيقدًا . وذُ .إن اجلّٔؾ وإشد اتٍَٚ ظذ ظقدة افَيقات افسيقريٜ إػ بيروت

، وظْيدمٚ أظِيـ ٕيٚضؼ ؾِسيىْٔل رؾيض اتٍيٚق دمنيؼ نشقريٜ بدأت تتجّع ذم بحّيدو

واجلٔش افِبْٚين بَهػ خمٔؿ صٚتٔال بٚفهقاريخ مًِْٜ شَقط وؿػ افْٚر بًيد  أمؾؿٚمٝ 

 .ٕفإظالشٚظٚت مـ 

ْٚء ظذ ضِيٛ بدأ ذم هذا افٔقم جمِس إمـ افدويل بحٞ ؿؤٜ حرب ادخٔامت ب -3

ًٚ يَىع افىريؼ ظذ ضِٛ مك أمؾ، وٓ بد أن تتخذ تَدمٝ بف مك  .مقؿٍ

رؽؿ اشتبسٚل ادَٚتِغ ذم افدؾٚع ظْف ميدة  ،ـٚن ممـ شٚظد ظذ شَقط خمٔؿ صزا-1

هيذا ، وـيٚن افَيقات افٍِسيىْٜٔٔ ذم اجلبيؾم ميـ تقؿػ افدظؿ افًسُري افَيٚد ،يقمًٚ  50

تقجٔف ؿهػ ميدؾًل صيديد وبُيؾ  أمؾ، فذفؽ شٓؾ ظذ افتقؿػ ؿد بدأ مْذ بوًٜ أيٚم

ضيىروا إػ حتك إن ادَٚتِغ افٍِسىْٔٔغ ا. .افًٔٚرات ظذ ادخٔؿ ممٚ أدى إػ تدمره متٚمًٚ 

  .ؿحق ؿ وإٓسحٚب مـ ادخٔ أمؾ، فٍؽ ضقق اشتخدام افسالح إبٔض

 .وهُذا مل تًِـ ظـ وؿػ إضالق افْٚر إٓ وهل تًِؿ أن هذا افقؿػ خيدمٓٚ
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وذم هذا افٔقم تًرض خمٔؿ ظغ احلِقة فَهػ مدؾًل مـ مْٚضؼ جبِٜٔ يسٔىر ظِٔٓٚ 

 .دحَليبَٔٚدة  إرسائٔؾظّالء 

ٓ أن ادًرـيٜ . إ.، ورؽؿ شيَقضف بًيد شيٚظٚتهذا ارظالن ظـ وؿػ إضالق افْٚر وبًد

تىبٔيؼ ، وييٓير أن افسيبٛ ذفيؽ حمٚوفيٜ ٕييٚم دمنيؼ بًد ذفيؽ، وإن مل تتقؿيػ خٍٝ حدهتٚ

 :ؿٚل ؾٔف 0/1/5435، وؿد سح ٕبٔف بري بذفؽ ذم مٗمتر صحٍل يقم إحد اتٍٚق افَّٜ

مسيتًدة ظْيد تيقيل  أميؾوإن  ..أـيز ذم صيٗون فبْيٚن)إن افقؿٝ حٚن فيدور شيقري 

 (.مثؾ افٍِسىْٔٔغن فتسِٔؿ شالحٓٚ ؿقات ردع شقريٜ إمـ ذم فبْٚ

ؿقات  إػوتكحيف هذا ٓ خيتِػ ظـ تكيح آخر فف ضٚفٛ ؾٔف بتسِٔؿ أمـ ادخٔامت 

أو ظـ افْيٚم افْهري  أمؾ، وافِقاء افسٚدس ٓ خيتِػ ظـ افِقاء افسٚدس افِبْٚين

 .ؾُِٓؿ وجقه فًِّٜ واحدة

حٔيٞ  3/1 آثْيغومـ جٜٓ أخرى ؾ٘ن ادًٚرك إخٍوٝ حيدهتٚ حتيك هنٚييٜ ييقم 

تبغ فْيٚم دمنؼ أن افٍِسىْٔٔغ مل يذظْقا فألوامر افهٚدرة ظـ أشد وٓ بد مـ شحَٓؿ 

ورميٝ شيقريٜ بثَِٓيٚ  آثْيغو يذا اصيتدت ادًيٚرك بًيد ييقم  ،حتك ٓ تَقم  ؿ ؿٚئّيٜ

قا بّييٚهرات ذم دمنيؼ ييقم رات ميـ افٍِسيىْٔٔغ افيذيـ خرجييؾٖؿدمٝ ظذ ؿتؾ افًن

ًٚ ظذ تقاحتجٚ 1/1افثالثٚء  ، صخص 222، ـام تؿ اظتَٚل أـثر مـ أمؾضٗ شقريٜ مع اج

دؾع بًيض ؿيٚدة اجلبٓيٜ إػ  ٚواحتِٝ افسِىٜ مُٚتٛ جبٜٓ ارَٕٚذ وصٚدرت ممتُِٚهتٚ مم

، حٔٞ افتَك ـؾ مـ ظزميل اخلقاجيٜ ]ممثيؾ اجلبٓيٜ افنيًبٜٔ[ ووفٔيد افتَٚرب مع ادْيّٜ

 ، وأصدروا ذم ظامنٕٚئٛ يٚرس ظرؾٚتمع خِٔؾ افقزير  مهىٍك ]ممثؾ احلزب افنٔقظل[

ًٚ يدظق إػ حتَٔؼ افقحيدة افقضْٔيٜ افٍِسيىْٜٔٔ ويْيدد ب -وفِّرة إوػ- ًٚ منسـ  ٖميؾبٕٔٚ
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 !! ٚواجلٔش افِبْٚين ومـ يسٕٚدمه

 .ومل تبِغ هبؿ اجلرأة فِحد افذي يُّْٓؿ مـ افتكيح بذـر اشؿ ٕيٚم دمنؼ

 .مـ اجلبؾ بًد تقؿػ ضقيؾ أمؾوذم هذا افٔقم ظٚد افٍِسىْٔٔقن إػ ؿهػ مقاؿع 

 :حمادثات دوشل الجاٌٗٛ

اجتّع بري وجْبالط وممثِغ ظـ جبٜٓ ارَٕٚذ ذم دمنؼ مع ظبد احلِٔؿ خدام ٕٚئيٛ 

ًّ  1/1. وذم افٔقم ٍٕسف افثالثٚء .افرئٔس افسقري فبحٞ مقضقع حرب ادخٔامت دت ص

مييـ  بٕٚٓسييحٚب، إميير افييذي دؾييع اجلبٓييٜ إػ افتٓديييد  ادخيئامتهجامهتييٚ ظييذ أمييؾ

ًٚ ظيذ افقوضٚت يقم إربًٚء ثؿ يقم اخلّٔسادٍٚ صيقل إػ ، وـيٚن ٕييٚم دمنيؼ حريهي

، مقظد مٗمتر وزراء اخلٚرجٜٔ افًرب افذي يًَد ذم تيقٕس بْيٚء حؾ ؿبؾ هنٚيٜ يقم اجلًّٜ

دون افقصيقل  آجيتامعٔد ؾَيد إٍيض ورؽؿ افتٓديد وافقظ. .ظذ ضِٛ مْيّٜ افتحرير

، أميٚ فتٓدييدهٚ، وربام ـٕٚٝ جبٜٓ ارَٕٚذ هل افتل إسحبٝ مـ آجيتامع تٍْٔيذًا إػ حؾ

ًٚ أن آجتامع تٖجؾ بسبٛ ظىِٜ هنٚيٜ إشبقع  أي ييقم -افْيٚم افْهري ؾَد زظؿ رشّٔ

 :وذم هذه افٍسة افزمْٜٔ جدت أمقر جديدة ٕقجزهٚ ذم مٚ يع -اجلًّٜ

  .ذم بروت افٌربٜٔ وصٔدا أمؾخٚضٝ ادْيامت افسْٜٔ افِبْٕٜٚٔ مًٚرك خٚضٍٜ مع  -

، واصيتبؽ ييقم إربًيٚء أمؾافدرزي ظْكيـ مـ ظْٚس  آصساـلاختىػ احلزب  -

يظْدمٚ حٚوفٝ اؿتحٚم خمٔؿ مٚر إفٔٚس افيذي جليٖ إفٔيف مُ  أمؾافدروز مع مِٔٔنٔٚت  رو ٓج 

  .صزا وصٚتٔال

سييُريٜ متًييددة ؾِسييىْٔٔق ادخيئامت يييقمل اخلّيئس واجلًّييٜ مسييٚظدات ظتَِييك  -
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، ـ ادٔيييٚه واديييقارد افتّقئْيييٜوذخيييٚئر وإميييدادات ؾوييياًل ظييي ،مْٓيييٚ صيييقاريخ دؾٚظٔيييٜ

 .ومقفدات افُٓربٚء

دت جبٜٓ ارَٕٚذ بَْؾ ادًٚرك إػ خٚرج ادخٔامت وذفؽ بّسيٚظدة جٓيٚت وضْٔيٜ هدّ  -

 . وهل شْٜٔ ظذ إؽِٛ-فبْٕٜٚٔ 

 ٜ[ وحرـييحلييزب افييديَّراضل ]وهييق حييزب ٕهييريٕنييبٝ اصييتبٚـٚت ذم ضييرابِس بييغ ا  -

صتبٚـٚت، وجٚءت هذه افتقحٔد ارشالمل، وهل حرـٜ شْٜٔ . واشتّرت .بًد هدوء ضقيؾ ٓا

ثْغهذه ادًٚرك إػ ؽٚيٜ يقم  د ـراميل  افتَيكحٔيٞ  ٓا ممثِيقن ظـي احليرـتغ بًيد وشيٚضٜ رصٔي

 .50/1وتقصِقا إػ ؿرار بقؿػ إضالق افْٚر أصبح شٚري ادًٍقل يقم إربًٚء 

 :عٕدٚ إىل املفأضات

ًٚ  أمؾـٕٚٝ  ًٚ مًروؾ ، وؿيد صيًدت ظِّٔٚهتيٚ ييقم آثْيغ ح وؾٚوضاذب :تتبع أشِقب

ره جْيبالط وممثيؾ ظيـ يخدام حووذم افٔقم ٍٕسف ظٚدوا إػ اجتامع دمنؼ برظٚيٜ  52/1

، وبنُؾ ٚت افتل ٕنبٝ بغ افدروز وافنًٜٔأن هذا آجتامع ـٚن حلؾ اخلالؾ ويبدو أمؾ

. وتيؿ آتٍيٚق .ر شٚظٚت متقاصيِٜيافتل اشتّرت ظن 55/1أخص مًرـٜ يقم افثالثٚء 

 افٍٚـٓيٚين- بغ افىرؾغ ظيذ أن يَيقم افيدروز بي٘جالء افٍِسيىْٔٔغ ميـ بيروت افٌربٔيٜ

. إمر افذي .إػ مْىَٜ إٓتنٚر افًسُري افدرزي ذم اجلبؾ ذؿل افًٚصّٜ -وادهىبٜ

. وذم هيذا افٔيقم سح .يبًد خىر منٚرـتٓؿ ذم افدؾٚع ظـ أهِٓيؿ وذوهييؿ ذم ادخئامت

، وأظِيـ ظيـ رؾويف فًيقدة افٍِسيىْٔٔغ إػ حتيٚفػ مهيري أميؾجْبالط أن حتٚفٍف ميع 

 م.5430اررسائٔع فِبْٚن ظٚم  ٓجتٔٚحاافقضع افذي ـٚن شٚئدًا ؿبؾ 

، )إٕيف حتيٚفػ وضْيل وأمثٚفيف: -يهػ حتٚفٍف ميع بيري- ومل خيجؾ جْبالط مـ ؿقفف
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ًٚ ٕن ـؾ حتٚفػ ضٚئٍل ذم فبْٚن مٓدد بٚفسَقط ًٚ مذهبٔ . إٕف حتٚفػ وضْل ذم .وفٔس حتٚفٍ

 (.افْيٚم افِبْٚين واجلٔش افِبْٚينوذم مقاجٜٓ مقاجٜٓ افُتٚئٛ 

، بييؾ ويًِييؿ أن افْييٚس ٓ يهييدؿقن مثييؾ هييذه جْييبالط يُييذب ويًِييؿ إٔييف يُييذبإن 

ًٚ ذم مقاجٓيٜ افُتٚئيٛ وافْييٚم .ظٚءاتدآ . ؾٓؾ ـٚن احتالفف فبروت افٌربٜٔ ظّياًل وضْٔي

ًٚ افِبْٚين، وهؾ ـٚن ؿراره بًدم مقاجٜٓ ا  !!؟.ٓجتٔٚح اررسائٔع ظّاًل وضْٔ

احلزب افتَدمل آصساـل ميـ افيدروز إٓ وهؾ مـ ادهٚدؾٜ أن يُقن مجٔع أظوٚء 

ًٜ مـ ؽرهؿ وافنٚذ ٓ حُؿ ففأظدادًا ؿ إن حتٚفػ جْبالط مع بري حتٚفػ ضٚئٍل  !!؟.ِِٔ

، ـام ؿٚمقا ذا ؿٚمقا بٚحتالل بروت افٌربٜٔ، و ، ومهٚ وـالء ررسائٔؾ ذم فبْٚناشتًامري

 .حرب ظدوإٜٔ ضد شُٚن ادخٔامتبنـ 

ٕيٚب ظْيف افِيقاءان افسيٚدس ، وذم خْيدق واحيد أميؾأمٚ افْيٚم افِبْيٚين ؾقؿيػ ميع 

. إهنيؿ يتيٚبًقن .، وافهحٍٔقن افذيـ خييٚضبٓؿ جْيبالط فٔسيقا جِٓيٜ أو مٌٍِيغوافثٚمـ

 إمقر ويًرؾقن افًالؿٚت افتل تربط دروز جْبالط مع افًدو اررسائٔع.

، وؾنيِٝ ادنيٚريع ادىروحيٜ 55/1ظَد اجتامع دمنيؼ فِّيرة افثٚفثيٜ ييقم افسيبٝ 

بيري  ظؽئ. وافيذي زاد ميـ .أميؾ، وراؾؼ ؾنؾ آجتامع تهًٔد ظسُري مـ ؿبؾ فِحؾ

ًٚ متُْقا مـ افتسِؾ يقم آثْغ  خدام أن مخسغ مَٚتالً و ، صيٚتٔالإػ خمٔؿ  52/5ؾِسىْٔٔ

 .ٜـام ٕجحٝ جمّقظتٚن أخريٚن ذم ٍٕس افٔقم مـ احتالل مقاؿع ذم خمٔؿ برج افزاجْ

اح يييبىش ، وإٕييام رف ذم خميئامت فبْييٚن وبٖٕهيٚر ظرؾييٚتوميٚ اـتٍييك ٕيييٚم أشييد بيام ؾًِيي
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]ييٚرس ظبيد ربيف[ ، ؾٍرضٝ ارؿٚمٜ اجلزيٜ ظذ اديدظقبًّالئف مـ جبٜٓ ارَٕٚذ

(1)
إميغ  

، وصقدرت جقازات شٍر ؿٔٚدات اجلبٜٓ، ـيام صيقدرت شئٚرات اديْيامت، ٚم فِجبٜٓافً

واجلبٓييٜ  ٚضَتغ بٚشييؿ اجلبٓييٜ افديّقؿراضٔييٜاحلريييٜ وا ييدف افْيي :ومًْييٝ افسييِىٜ جمِتييل

 .هذا ادقؿػ مثؾوٓ يْتير افًَالء مـ أشد إٓ  ،افنًبٜٔ

، 52/1وجبٜٓ ارَٕٚذ افٍِسىْٔل ييقم آثْيغ  أمؾتؿ افتقؿٔع ظذ اتٍٚق بغ مْيّٜ 

ًٚ هذا آتٍٚق بٚتٍٚق دمنؼ  .وصٚر مًروؾ

ٚذ ممٚرشييٜ ضييٌقط صييديدة ظييذ ممييثع جبٓييٜ ارَٕييوجييٚء افتقؿٔييع ظييذ آتٍييٚق بًييد 

ًٚ ٓ تْسك أمؾوحََٝ   ومـ ذفؽ: ،بًض أهداؾٓٚ فُْٓٚ تًِّٝ دروش

 ؿقم جْبالط مل يَدمقا  ؿ أي مسٚظدة ؾًٚفٜ. وفُـ ،مسٚظدة افدروز ـٕٚٝ تْتير -

ذم  أمؾاشتىٚع افٍِسىْٔٔقن رؽؿ ؿِٜ ظددهؿ وتًٚون دول افىقائػ ضدهؿ أن هيزمقا  -

 ـثر مـ ادًٚرك.

مًزوفٜ ذم فبْٚن بؾ أصبحٝ أهداف افراؾوٜ واضيحٜ فُيؾ ذي بهيرة  أمؾأصبحٝ  -

 ذم افًٚمل ارشالمل.

 :وفق ضِٛ مْٚ أن ِٕخص شر ادًٚرك بُِامت ؿِِٜٔ فَِْٚ

ًٚ ـييٚن افسييْٜ افِبْييٕٚٔقن و وـييٚن افراؾوييٜ وادقارٕييٜ وافٔٓييقد  ،افٍِسييىْٔٔقن ضرؾيي

ًٚ آخيير.. وـٕٚييٝ ادًييٚ افْهييريقنو رك ضٚحْييٜ فيئس ؾٔٓييٚ رمحييٜ وٓ صييٍَٜ. وصييٓد ضرؾيي

                                                                        

يٚرس ظبدربف مل يُـ ظّئاًل فْييٚم أشيد، فُيـ افًّٔيؾ هيق ٕيٚيػ حقامتيف إميغ افًيٚم فِجبٓيٜ  (5)

 افديَّراضٜٔ.
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بًييد أن اظتيٚدت ظٔييقهنؿ ظييذ طييالم  53/1 ادسيِّقن ذم ادخيئامت صييّس ييقم افثالثييٚء

واظتيٚدت إٔيقؾٓؿ ظيذ  ،افتل ٓ يؤئٓٚ ؽير ومئض افرصيٚص و ٔيٛ احلرائيؼ ادالجئ

 اشتْنٚق روائح اجلثٞ افًٍْٜ.

افرظييٛ مييـ اخلييقف و مييؾٚبًييد صييٓر ـ ادخييٚبئْٔقن مييـ خييرج ادسييِّقن افٍِسييىٔ

 واجلقع دؾًٓؿ ٕـؾ افَىط وافُالب.

% مْٓيٚ ـيام تَيقل بًيض 42م فٔنٓدوا أضيالل بٔيقهتؿ افتيل هتيدّ  ادخٚبئخرجقا مـ 

 .ارحهٚئٔٚت

 بٚخلسٚئر افتٚفٜٔ ]ـام ذـر ـثر مـ وـٚٓت إٕبٚء[: ادالجئخرجقا مـ 

 بغ ؿتٔؾ وجريح. 3522 -

 % مـ شُٚن ادخٔامت.12مـ ادٓجريـ أي  أفػ 55 -

 ؾٓؾ يُقن آخر درس يتًِّف افٍِسىْٔٔقن مـ حٍِٚئٓؿ؟!

 ؾسقف ٕتحدث ظْٓٚ ذم ادبحٞ افثٚين مـ هذا افٍهؾ. أمؾأمٚ ؾيٚئع 
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 املبحث الثامن

 أونصٕز وَ الفظاٟع اليت ازتهبتّا قٕات 
افنًٜٔٔ بحيؼ افٍِسيىْٔٔغ أمْيغ ذم خمئامهتؿ مل يرتُيٛ  أمؾافٍيٚئع افتل ارتُبتٓٚ 

 أميؾالم مل تَْيؾ فْيٚ ظْٓيٚ إٓ افَِٔيؾ ٕن ظيهذا ميع أن وشيٚئؾ ار ،أحد مثٔاًل  ٚ مـ ؿبؾ

ي اافيذي ؿهيده مراشيؾ ]صيْد ذاوهي ،افهيقر وافتَٚط آؿسابهددت افهحٍٔغ مـ 

 تٚيّز[ بَقفف: 

متْع ادهقريـ مـ دخقل  أمؾَٕؾ أخبٚر ادجٚزر بدؿٜ ٕن حرـٜ  آشتحٚفٜإٕف مـ )

ًٚ ًادخٔامت وبًوٓؿ تَِك افتٓدييد بيٚدقت ض ًٚ بٚفسيُغ. وؿيٚل افهيحٍل أيوي إٕيف ذم  :ْي

وفُييـ اخلييقف  ،ر أخبييٚر ادجييٚزر بنييُؾ واشييع ذم افهييحٚؾٜ افدوفٔييٜيافًييٚدة جيييري ٕنيي

 أخبيٚر ادجيٚزر وؿيد جيرى افتٓديدات وصِٝ إػ حيد أن ادهيٚدر أصيبحٝ تٍتَير إػو

ًٚ ظِٔٓؿ مـ شحٛ افًديد مـ ادراشِغ  وافَتؾ، ومـ تبَك مْٓؿ ذم فبْٚن  آختىٚفخقؾ

ـٕٚقا جيدون صًقبٜ وخىقرة ذم افًّؾ( 
(1 )

. 

تيك بًيد شيَقط خمئؿ وافِقاء افسيٚدس مراشيع افهيحػ ح أمؾوفَد مًْٝ حرـٜ 

 افتَٚضٓٚ اشتىٚع بًض افهحٍٔغمرات وإؾالم افتل ٚ، وحىّقا افُصزا مـ افدخقل

إحداث  بٚفؽ اجلرائؿ افٍئًٜ افتل صٚحبٝٔثٚر افدمٚء ؾَط، ؾام 
(2)

. 

                                                                        

 م. 3/1/5435 ذم خز افهْدي تٚيّز ٕؼتف افهحػ افًربٜٔ (5) 

 وممٚ جيدر ذـره أن خز افهْدي تٚيّز وؽره ورد مٍهاًل ذم افهٍحٚت افَٚدمٜ مـ هذا ادبحٞ.

 م.02/5/5435افقضـ افُقيتٜٔ  (0)
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رت جمّقظيٚت ميـ يوذـرت وـٚفٜ إٕبٚء افٍرٕسٜٔ إٔف بًد شيَقط خمئؿ صيزا إتني

ريـ ميسًا دْيع يوظنيأرة يـيؾ ظنيْيد ذم حٚفيٜ ظهيبٜٔ ظ -أمؾذم اجلٔش وحرـٜ -افنًٜٔ 

قريـ مـ افتَٚط أيٜ صقر واده غٔافهحٍ
(1)

. 

وافًدد احلََٔل فَِتذ يهًٛ مًرؾتف ـام ؿٚل مراشؾ جرييدة ]هرافيد تربٔيقن[
(2)

.. 

ر بًض إخبٚر وافهقر افٍئًٜ افتل تبغ بنيٚظٜ يرؽؿ ذفؽ اشتىٚع بًض ادراشِغ ٕن

  .اجلريّٜ افتل ارتُبتٓٚ افراؾوٜ

، بًيض ميـ ـيؾ -ظذ مرارتف-وؿهٚرى افَقل: ؾ٘ن مٚ شقف ْٕؼه ذم هذا افٍهؾ 

 .وؽٔض مـ ؾٔض

، ومميٚ ٚ مـ افهحػ وادراشيِغ افٌيربٔغأن مًيؿ هذه إخبٚر ظِّْٚ هبومـ ادٗشػ 

ـٕٚيٝ هيذه . وإذا .يزيد افىغ بِٜ أن افهيحػ افًربٔيٜ ـٕٚيٝ تَْيؾ ظيـ افهيحػ افٌربٔيٜ

 !!.ذم بالدٕٚ ؾال أدري مٚذا حيرـٓٚ افُْبٚت وادهٚئٛ ٓ حترك ضامئر أصحٚب افهحػ

  .وشقف أراظل ذم احلديٞ ظـ هذه اجلرائؿ افتسِسؾ افزمْل وارجيٚز

 :فظاعٛ

ًٚ ميييـ ادًيييٚؿغ مل يُيييـ  ذـيييرت صيييحٍٜٔ ]ريبيييق بُِٔيييٚ [ اريىٚفٔيييٜ أن ؾِسيييىْٔٔ

ًٚ  أمييؾًٚ ذم صييٚتٔال أمييٚم ظْييٚس ٔثيسييتىٔع افسيير مْييذ شييْقات رؾييع يديييف مسييتٌ ضٚفبيي

افهيييحٍٜٔ ذم تًَِٔٓيييٚ ظيييذ  ٝ. وؿٚفييي.ن افيييرد ظِٔيييف ؿتِيييف بٚدسدشيييٚت. وـيييٚ.افرمحيييٜ

                                                                        

 م.3/1/5435(  5)

 م.01/1/5435 ( 0)
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إهنٚ افٍيٚظٜ بًْٔٓٚ  :احلٚدث

(1)
. 

 :ذبح وَ األعٍام

غ ؿتِيقا ذم ٔبيروت أن ظيددًا ميـ افٍِسيىْٔ حٍٜٔ صْداي تٌِيراف ذمؿٚل مراشؾ ص

مستنٍٔٚت بروت ، وأن جمّقظٜ مـ اجلثٞ افٍِسىْٜٔٔ ذبح أصحٚهبٚ مـ إظْٚق 
(2)

. 

 :الصحف الربٖطاٌٗٛ حترز

افٍِسىْٔٔغ تًرضيقا فَِتيؾ ظيذ ييد  ئٚتم حذرت افهحػ افزيىٕٜٚٔ أمس مـ أن

 .ذم ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ ذم بروت أمؾ ظْٚس

صحٍٜٔ افهْداي تٚيّز ظـ وجقد أدفٜ تنر إػ وؿقع ظدد ـبر مـ افَيتذ  ٝوـنٍ

وأصٚرت صحٍٜٔ صْداي تٌِيراف إػ ادَٚوميٜ افًٍْٔيٜ  ،اددٕٔغ ذم خمّٔل صزا وصٚتٔال

وَِٕيييٝ حمىيييٜ افتٍِزييييقن افزيىٕٚٔيييٜ  ،فَِّيييٚتِغ افٍِسيييىْٔغ ذم خمييئؿ بيييرج افزاجْيييٜ

ؾِسىْٔل ذم مراـز آشتجقاب افتٚبًٜ  5522 اختٍٚء ز]يب.يب.د[ افِِٜٔ ؿبؾ ادٚضٜٔ خ

دستنئٍٚت ذم بيام ؿتِيقا ذم اميـ افٍِسيىْٔٔغ ر ، وأظربٝ ظيـ اظتَٚدهيٚ بيٖن ظيدداً  مؾٕ

 .مْىَٜ بروت افٌربٜٔ

ٕييف ظثيير ذم أحييد ادستنيئٍٚت ظييذ جمّقظييٜ مييـ اجلثييٞ افٍِسييىْٜٔٔ ذبييح إوؿٚفييٝ: 

أصحٚهبٚ مـ إظْٚق 
(3)

. 

                                                                        

  م.02/5/5435(5)

 م.02/5/5435 (0)

 م.02/5/5435 -وـٚفٜ إٕبٚء افُقيتٜٔ -ـقٕٚ  (3)
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ظـ مسٗوفغ ذم افهِٔٛ إمحر افدويل أهنؿ ُمًِْقا ميـ افيدخقل إػ  [رويس]وَِٕٝ 

ؽ مـ افًْٚيٜ بٚجلرحك ٕهنؿ ُمًِْقا ـذفادخّٔغ وأهنؿ مْزظجقن 
(1)

. 

 أميؾٜ إًٕيٚم ؿئس ، افتيل ؿٚميٝ ؿيقات بوًٕٝ اجلبٜٓ افنًبٜٔ فتحرير ؾِسىغ افىبٔ

اجلرحك وادهٚبغ ذم مستنٍك ؽزة  إشًٚفبتهٍٔتٓٚ وهل تَقم بقاجبٓٚ ارٕسٚين ذم 
(2)

. 

يييقم  ادالجييئبْسييػ أحييد  أمييؾوـنييػ ٕييٚضؼ ؾِسييىْٔل افَْييٚب ظييـ ؿٔييٚم ؿييقات 

يتقاجييد ؾٔٓييٚ مئييٚت افنيئقخ وإضٍييٚل وافْسييٚء ذم ظِّٔييٜ دٕٔئييٜ تًييز افتييل ـييٚن  01/5

ظـ افزبريٜ اجلديدة.
(3)

 

بْدؿٔتييف ممرضييٜ  بحربييٜ أحييد أؾييراد ادِٔٔنيئٚ يييذبح رأت ظٔييٚن أهنييٚ ةصييٚهد وذـييرت

!!، وذـرت افنٚهدة أهنيٚ ٕهنٚ احتجٝ ظذ ؿتؾ جريح أمٚمٓٚؾِسىْٜٔٔ ذم مستنٍك ؽزة 

ِقن ؾتٚة صٌرة وؿع صََٔٓٚ اجلريح بًد أن ضِبقا مْٓٚ محِف خٚرج رأت أؾراد ادِٔٔنٔٚ يَت

.إهنٚ ٓ تَقى ظذ محِف ؾام ـٚن مْٓؿ إٓ أن أردوهٚ ؿتِٜٔ :ادستنٍك ؾَٚفٝ
(4)

 

مجًيٝ  أميؾبيرس[ ظيـ اثْيغ ميـ افنيٓقد أن مِٔٔنئٚت  ]اشقصٔتد ٜوذـرت وـٚف

افًؼات مـ اجلرحك واددٕٔغ خالل ثامٕٜٔ أيٚم مـ افَتٚل ذم ادخٔامت افثالثٜ وؿتِيتٓؿ ، 

ًٚ بٔيْٓؿ  15وافِقاء افسٚدس يَتِقن أـثر مـ  أمؾوؿٚل افنٚهدان إهنام رأيٚ أؾراد  ؾِسيىْٔٔ

 :جرحك ذم مستنٍك ؽزة وحقفف ، ومٙ أحدمهٚ يَقل

                                                                        

 م.01/5/5435 (5)

 م.02/5/5435افقضـ افُقيتٜٔ  (0)

 م.02/5/5435افقضـ  (3)

 م.03/5/5435 افؼق إوشط (1)
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يَتِيقن رؾيٚؿٓؿ اجلرحيك حتيك ٓ يسيَىقا ذم   إٍٔسيٓؿغإٕف رأى ادَٚتِغ افٍِسىْٔٔ

ًٚ َِٕٝ ميـ اد55وذـر صٚهد ظٔٚن أن جمّقظٜ مـ  .أيدي ادِٔٔنٔٚت ستنيٍك رجاًل جرحي

ًٜ أو ثامٕٔيٜ ميـ ادسيِحغ وهْيٚك ؿيتِٓؿ شيب ميٚم ظيع إػ مُٚن ؿريٛ مـ مسيجد ار

ـيٚن دور ، وبًيد ذفيؽ خيزائـ رصٚصيٚهتؿؾٔيف ، وأؾرؽيقا ووؿٍقا ؾقق أجسٚدهؿ، افنًٜٔ

ًٚ  05ّقظييٜ افثٕٚٔييٜ وـٕٚييٝ توييؿ ادج ، وؿييد تييؿ ؿييتِٓؿ خِييػ مْييزل ؿريييٛ مييـ صخهيي

ادستنٍك ثؿ ؿذؾٝ جثثٓؿ ذم خْدق 
(1)

. 

 فتٕٝ:

ؾتقى بتجريؿ هنٛ أمقال ادسيِّغ بًيد أن  -ارؾتٚءأي - أصدرت افَٔٚدات افدئْٜ

 هق غفٍِسىْٔٔافِهقص يًتزون أن مٚ يستقفقن ظِٔف مـ ممتُِٚت ا أمؾمَٚتع تردد أن 

ؽْٚئؿ احلروب 
(2)

. 

  :تعمٗل

روا هييذا اخلييز ييْييقن أن ادَييٚتِغ افِهييقص مييـ مْيّييٜ يافهييحٍٔقن افييذيـ ٕنيي

. وفُييـ إميير أـثيير .رف بسييبٛ حَييدهؿ وإحييراؾٓؿيرؾقا مثييؾ هييذا افتهيييتهيي أمييؾ

ًٚ مييـ ذفييؽ.. إن ارمٚمٔييٜ افييذيـ ـييٚن يتييزظّٓؿ اخلّْٔييل حْٔئيي ذ يييرون بييٖن أهييؾ ظَّيي

، وافْقاصيييٛ ظْيييدهؿ ميييٚرؿقن ميييـ افيييديـ ٕهنيييؿ يْٚصيييبقن آل افْقاصيييٛافسيييْٜ ميييـ 

 .افًداء ملسو هيلع هللا ىلصبٔٝ رشقل اهلل 

                                                                        

 م.03/5/5435( 5)

 م.32/5/5435، افقضـ (0)
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وييزؤون ميـ وؿد ـذبقا ؾٖهؾ افسْٜ يتَربقن إػ اهلل شيبحٕٚف وتًيٚػ بحيٛ آل افبٔيٝ 

، وؿيد يٍتيل بًويٓؿ بخيالف ـتبٓؿمـ إدفٜ ؾِراجع أمٓٚت  اً ، ومـ أراد مزيدافْقاصٛ

. .أصقل دييْٓؿ ٕن بيٚب افتَٔيٜ ظْيدهؿ واشيع متًيدد إرجيٚء ذفؽ وهق يًِؿ إٔف خيٚفػ

!!، بؾ وشيًّٝ ميـ يٚ زٕٚدؿٜ :غفٍِِسىْٔٔ أمؾو ذا ؾْحـ َٕرأ ذم افهحػ ؿقل ظْٚس 

 ًٚ ، ثيؿ اشيتدرك دخٔامت ؾَٚل: هٗٓء زٕٚدؿيٜ ـٍيٚرظذ مٚ جيري ذم ا صًٔل خبٔٞ رآين حزيْ

  .، ؾرددت ظِٔف بام يستحؼإهنؿ ظهٚة :ؿٚئالً 

  :اُ وَ جبّٛ اإلٌكاذبٗ

ب ادخئامت ـيٚن صدر ظـ جبٜٓ ارَٕٚذ افقضْل افٍِسىْٔل بٕٔٚٚت ـثرة خالل حر

م وؿد ٕٚصدت جبٓيٜ 32/5/5435رتف افهحػ افًربٜٔ ذم يافذي ٕن مـ أصٓرهٚ افبٔٚن

بٔٚن ـٚؾٜ اجلًّٔٚت وادٗشسٚت افِبْٕٜٚٔ وافًربٔيٜ وارشيالمٜٔ وافًٚدٔيٜ ارَٕٚذ ذم هذا اف

افتدخؾ فقؿػ مٚ جيري حقل ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ مـ جمٚزر بحؼ افنًٛ افٍِسىْٔل مـ 

 .شُٚن ادخٔامت

إن ادـازل جرفت وادساجد خربت وخزاكات ادقاه فجرت والؽفرباء  :وجاء يف البقان

وادقاااه قتعاات وادااواد الغذاذقااة كػااذت و واطرحااى دون يطباااء يو يدويااة و وال اافداء يف 

 ..السادس والثامن ويساكدهم يف الربزة والؾواء يملب حصار حركة ال وارع بسب

ًٚ أن مٚ جيري ذم ادخئامت ٔٚن اجلبٜٓ بوأـد   آجتٔيٚحمل حييدث فيف مثٔيؾ حتيك أثْيٚء حٚفٔي

 .اررسائٔع ٓ فذٕٛ ارتُبف افنًٛ افٍِسىْٔل شقى افدؾٚع ظـ ٍٕسف وظـ حَف ذم افقجقد

ارٕسٕٜٚٔ ذم فبْٚن وافًٚمل وـذفؽ ادٗشسيٚت افدئْيٜ بُٚؾٜ ادٗشسٚت وأهٚب افبٔٚن 

ؾ ب٘دخيٚل اديقاد افٌذائٔيٜ واديٚء وافيدواء خوافهِٔٛ إمحر وـؾ اجلًّٔٚت اخلريٜ افتد
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 .وإخراج اجلرحك ودؾـ افنٓداء وافًّؾ ظذ وؿػ ادجزرة افرهٔبٜ ؿبؾ ؾقات إوان

 تعمٗل:

. فئس .وؿىيع اديقاد افٌذائٔيٜ وإدوييٜمٚ جٚء ذم افبٔٚن ظـ هيدم ادْيٚزل وادسيٚجد 

فُيـ اجلدييد  ..افًدوو، ويًِّف افهديؼ دثٝ ظْف وـٚٓت إٕبٚء افًٚدٜٔؾَِد حت اً جديد

ًٚ  :ذم افبٔٚن ؿق ؿ  آجتٔيٚحمل حييدث فيف مثٔيؾ حتيك أثْيٚء  إن ميٚ جييري ذم ادخئامت حٚفٔي

م وؿًييف ٕييٚضؼ 02/5/5435رتف افهييحػ ذم يذم بٔييٚن شييٚبؼ ٕنيي قا، وؿييٚفاررسائيئع

 :ؾِسىْٔل ذم دمنؼ

ضييد اجلامهيير واصييِقا محييالت اربييٚدة وافييذبح  أمييؾ)إن افَتِييٜ افزابييرة ذم ؿٔييٚدة 

ل بنيييىٛ افقجيييقد يفِّخىيييط افهييٓٔقين افيييذي يَوييي افٍِسييىْٜٔٔ ذم بيييروت تٍْٔيييذاً 

 (.افذي ظجز ظْف صٚرون وظّالؤه افٍِسىْٔل مـ بروت

 :وفُـ مـ حَْٚ أن ٕسٖ ؿ أمؾوٕحـ ٕقاؾَٓؿ ؾٔام ؿٚفقه ظـ 

 !.ظـ هذا ادخىط؟ هؾ ـٚن زظٔؿ افْيٚم افْهري ذم دمنؼ بًٔداً 

 :ترتنٍا يف حالٍا ٖا بين ونأل اقٕلٕ

ـقٕييٚ بًييض افْسييقة افِييقان خييرجـ مييـ خميئؿ صييزا وصييٚتٔال أمييٚم  صييٚهد مراشييؾ

: اهـدافًييٚم دييدخؾ صييزا اجلْييقيب ، وؿٚفييٝ إحيي مبْييك مستنييٍك ظُييٚ ظييذ افىريييؼ

 .(هذه ادًٚرك ادٍتًِٜ فهٚفح َمـ؟؟)( متسٚئِٜ )أشٍل ظذ افنبٚب



 الشٗعٛ يف لبٍاُ : حسنٛ أون أمنٕذجًا 

 

002 

 
. ظدوٕٚ .وؿٚفٝ ثٕٜٚٔ: )ٕحـ فسْٚ أظداء

(1 )
ادنسك واحيد وهيق إرسائٔيؾ.. وهيدؾْٚ  

 إػ ديٚرٕٚ(. حترير أرضْٚ ذم ؾِسىغ فًِقدة

بْيل.. ؿقفيقا  يؿ ٕحيـ فسيْٚ ضيدهؿ  ييٚٔدة ذم حقايل افستغ مـ ظّرهٚ: )وؿٚفٝ ش

وٕحيـ ٕحبيف  ،أميؾمتزوج مـ ؾتٚة أخقهيٚ ذم حرـيٜ  وابْل
(2)

.. فُيـ ٓ ٕحيٛ أحيدًا أن 

يًتدي ظِْٔٚ داخؾ خمٔامتْٚ وشْيؾ هْٚ ٕداؾع(
(3)

 

 الّٕٗد مل ٖفعمٕا ِرا:

ٍٕجٚرات افَْٚبؾ يسدد ذم وشط بروت أمس، بٔيْام ـٕٚيٝ اـٚن أزيز افرصٚص ودوي 

افْسقة افٍِسىْٔٔٚت ادُْقبٚت يْتحيبـ وهيـ يبحيثـ ظيـ أحبيٚهبـ افيذيـ شيَىقا ضيحٚيٚ 

. مْتٍخيٜ تٌِْٓيٚ .جثيٜ متًٍْيٜ 31ذم صػ ضقيؾ مـ اجلثيٞ  ،افِقاء افسٚدسو أمؾحلرـٜ 

فئيؽ افيذيـ شيَىقا و. ـيل تِحيؼ بجثيٞ أ.افديدان صٍٝ ذم ٍٕيس مَيزة صيٓداء صيٚتٔال

 افسٚدس ذم ارثؿ و اجلريّٜ.و أمؾصٓداء بٖيد ختتِػ ذم ادسّٔٚت وتتٍؼ مع أيدي 

دة ؾِسيييىْٜٔٔ وهيييل تيييتٍحص صيييػ اجلثيييٞ افىقييييؾ ح شيئي )افٔٓيييقد أؾويييؾ  :تهيئي

ٓؿ َٔٓٚ.(مييْي ًٚ مييـي وجٓٓيييٚ وتبحيييٞ ذم ؿٚؾِيييٜ افنيييٓداء ظييـي صييَي . .. وأخيييرى تٌىيييل بًوييي

 تستدير ؾجٖة وتكخ:

ًٚ ظِٔٓيٚ إرضوتسيَط ظيذ . .افديدان تٌْيؾ ذم جسيده(ٕف هق، فُـ إ)  أميٚ. .مٌنئ

                                                                        

فُيؾ ميـ  ، وإٔهٍٝ فق ؿٚفٝ: إن افٍِسىْٔٔغ ظدو منيسكفَد بٚفٌٝ ادسُْٜٔ ذم حسـ افيـ (5)

 إرسائٔؾ وأمؾ.

 ٕتؿ مـ ؿىًٚن أهؾ افسْٜ افوٚئًٜ.أو ،ُْٓؿ ٓ حيبقُٕؿ( ف(0

 وـٚفٜ إٓبٚء افُقيتٜٔ، وٕسٔٝ َٕؾ تٚريخ اخلز. (3)
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. وبًوٓؿ ينيٚرك ذم .ؾراؿبقن وٓ يتُِّقن أمؾافَتِٜ مـ جْقد افِقاء افسٚدس وأؾراد 

 افَٚتؾ يدؾـ افَتٔؾ!. ،افدؾـ

جثييٜ  31جثييٞ وجثييٞ يرتييع ؾٔٓييٚ افييذبٚب مييـ حتييٝ إؽىٔييٜ افنييٍٚؾٜ ادٍِقؾييٜ هبييٚ، 

ظييذ مييـ ؾٔييف أخرجٓييٚ افهيئِٛ  أمييؾيٚ خميئؿ صييٚتٔال افييذي ٕسييٍتف مييـ ضييحٚ إوػافدؾًييٜ 

 وظرضٝ فِتًرف ظِٔٓٚ ؿبؾ دؾْٓٚ ذم ؿز واحد. إول أمسإمحر افدويل 

ريـ مـ ظّرهٚ تْتحٛ وتهٔح منرة إػ جثٜ مْتٍخٜ مٍِقؾٜ ذم يؾتٚة مل تتجٚوز افًن

ثيؿ  ،(وتنر إػ جثٜ اخرى )وذفؽ أخل افثيٚين ،)هذا أخل( بىٕٜٚٔ خنْٜ تِىخٓٚ افدمٚء

 هؿ ؾًِقهٚ(.وتَقل: ) أمؾتنر إػ واحد مـ مسِحل 

. .. ضٍؾ مل يِّٓف اديقت شيقى بويًٜ صيٓقر ميـ حٔيٚة افٍِسيىْٔل.أصٌر افوحٚيٚ

ادتسخ افذي فٍٝ ؾٔيف.. وـيؿ ذم  إبٔضترى مـ افَامش  تُٚد ٓ جثتف افهٌرة افىٚهرة

 إمحرُذا يَقل افهِٔٛ صزا مثِف مـ جثٞ.. ه
(1)

 

   . قن هلي أٔقفٕا الكصف:.أب٘

أحيييد ادخييئامت افٍِسيييىْٜٔٔ -ذع افبيييٚؿقن ظيييذ ؿٔيييد احلٔيييٚة ذم خمييئؿ صيييٚتٔال 

ًٚ مييييـ احلهييييٚر افنيييي 01بًييييد  ؿردون مًٕٚييييٚهتييسيييي -افثالثييييٜ ذم بييييروت رس ييقميييي

 روب حقل ادخٔؿ.يادو

ؿٚ يٚ ضٍيؾ ذم افرابًيٜ ميـ ظّيره ٕبٔيف  ،تَؾ  ؿ أن يٍُقا ظـ افَهيػ ييٚ أيب دٚذا ٓ

 .]أحد افىبٔبغ ذم خمٔؿ صٚتٔال[

                                                                        

 .-آب- جريدة إٕبٚء ظـ بروت (5)
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 :افىبٔٛ إبيَقل 

ظيذ حتَٔيؼ أي  )ـْٚ ذم مسجد ادخٔؿ وـام هل ٕيرة ـؾ ضٍؾ ٕبٔف مـ حٔٞ افَيدرة

ًٚ وإٕيام ٕيقع ميـ افِٓيق وجف ، رء  ،إيل وفدي ذفيؽ افسيٗال ؾٖجبتيف بيٖن هيذا فئس ؿهيٍ

 ؾوحؽ افىٍؾ(.

ؿبيييؾ بِيييدوزر فٔجتيييٞ ادتيييٚريس افتيييل ـٕٚيييٝ مَٚميييٜ ظيييذ ميييداخؾ أ 01/1وذم 

ميييييـ  أفيييييػميييييسًا ؿيييييٚوم ؾقؿٓيييييٚ  52م وظرضيييييٓٚ 522ادخييييئؿ ذم رؿًيييييٜ ضق يييييٚ 

 أميييؾووؿيييػ مَيييٚتِقن ؾِسيييىْٔٔقن وأؾيييراد ميييـ مِٔنييئٚت حرـيييٜ  ،افٍِسيييىْٔٔغ

افبْيييٚدق افُالصيييُْقف ذم أـتيييٚؾٓؿ يتبيييٚدفقن احليييديٞ ذم جقإيييٛ ادخييئؿ افتيييل و

 افتل مل يًد هبٚ بٔٝ واحد شِٔؿ. ظّٓٚ اخلراب و

ًٚ ٓ رمحٜ ؾٔٓيٚ وٓ هيقادة، إذ أن  ويروي افىبٔٛ أن ظِّٜٔ إخالء اجلرحك ـٕٚٝ حرب

هٔئٜ افهِٔٛ إمحر افدويل مل تتُّـ مـ َٕؾ افٍيقج إول ميـ ادهيٚبغ ويبِيغ ظيددهؿ 

ًٚ إٓ ذم  52 دمنيؼ أي بًد يقمغ مـ تقؿٔع اتٍٚؿٔيٜ وؿيػ إضيالق افْيٚر ذم  54/1صخه

 .[ وادْيامت افٍِسىْٜٔٔأمؾ]بغ حرـٜ 

وأـد افىبٔٛ أن ادسجد افذي حتقل إػ مستقصػ تًيرض فَِهيػ صيبٔحٜ افٔيقم 

 افذي أظِـ ؾٔف ٕبٔف بري أن ادسجد فـ يَهػ.

فَييد أصيئٛ مبْييك ادسييجد مييـ مجٔييع اجلٓييٚت وؾتحييٝ افَييذائػ ؾتحييٚت ـبييرة ذم 

 12حٔييٞ دؾييـ  إريضواشتسييِّٝ افْسييقة فِبُييٚء ظييذ افَبييقر ذم افييدور  ،اجلييدران

 ًٚ وطؾ بًض افَتذ مـ افٍِسىْٔٔغ حتٝ إَٕٚض  ،بْٔام دؾـ آخرون ذم افبٔقت ،ؾِسىْٔٔ

 واختٍك ظدد ـبر مْٓؿ وؿتِقا أو شجْقا.
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ظْدمٚ أصبحٝ ظِّٔٚت افَهػ دمري ظذ ؾسات ؽر ثٚبتيٜ أمُيـ َٕيؾ ادهيٚبغ و

 افْسقة.إضٍٚل و خيتبئجد إػ ؿٚظٜ ادْٚشبٚت وتؿ تٍريَٓؿ ذم ادْٚزل حٔٞ ـٚن مـ ادس

 وؿٚل أحد مَٚتع مْيّٜ ]ؾتح[:

ًٚ وـيٚن  أنإٓ  ،ادًِبيٚتو إرز)ـٚن فديْٚ خمزون مـ افىًٚم ومـ  اديٚء ـيٚن صيحٔح

ؾٖصٔٛ مـ جراء ذفؽ  ،ٔد افذي يًّؾ مقجقدًا ذم صٚرع مًرض فَِهػحافهْبقر افق

 ظدد ـبر مـ افْسقة ذم حمٚوٓهتـ جِٛ بًض ادٚء(

 :وؿٚل أحد اجلرحك ذم ادستنٍك افًٚم ببروت

ًٚ مـ افدم(.  )ـٚن ـؾ ـقب مـ ادٚء يتُِػ ـقب

وؿد ظَِقا  وـٚن ؾتٔٚن وؾتٔٚت مـ حرـٜ ]ؾتح[ يرابىقن ذم مْزل ذي أبقاب حديديٜ

 . ؿٚل هٗٓء:.ظرؾٚت ؾقق صدورهؿ شالشؾ حتّؾ صقرة يٚرس

افهيقاريخ ؿ مـ شالح هيل بْيٚدق افُالصيُْقف وإن ـؾ مٚ يداؾًقن بف ظـ إٍٔسٓ

ٚرؿٜاحلفقتقف قادوٚدة فِدبٚبٚت وزجٚجٚت م
(1)

 . 

 ؿقفف: أمؾ ـوَٕؾ ظـ مسِح م

وأضٚف إٔيف ظيذ اشيتًداد  ،ؿد إتٓك ظْد هذا احلد إمرن إُٕؿ خمىئقن إذ طْْتؿ أ)

ذم افَتٚل مٓام ضٚل افزمـ حتك يتؿ شحؼ افٍِسىْٔٔغ ذم فبْٚن( فالشتّرار
(2)

. 
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 شعاز جدٖد: 

 )ٓ إفف إٓ اهلل وافًرب أظداء اهلل(.

خييالل مسييرات دَٚتِٔٓييٚ ذم صييقارع بييروت افٌربٔييٜ  أمييؾصييًٚر جديييد رددتييف حرـييٜ 

احتًٍٚٓ بٔقم ]افْك[ بًد شَقط خمٔؿ صزا وميقت افُثيريـ داخِيف ميـ  0/1/5435

اجلقع وإًدام افًْٚيٜ افهحٜٔ وإتنٚر إمراض ؾٔف 
(1)

. 

 الهٕلريا:

بٚشييييؿ جبٓييييٜ ارَٕييييٚذ افييييقضْل  ٕسييييبٝ صييييحٍٜٔ افسييييٍر افِبْٕٚٔييييٜ إػ ٕييييٚضؼ

خمييئؿ ر ضٍييياًل وثيييالث ٕسيييٚء ؾِسيييىْٔٔٚت تقؾيييقا ذم يافٍِسيييىْٔل افَيييقل أن اثْيييل ظنييي

  .صٚتٔال بسبٛ وبٚء افُقفرا

ذم مستنيٍك  جثيٜ ؾِسيىْٜٔٔ 35وؿٚفٝ ادهٚدر أن افهِٔٛ إمحر مل يسّح فف بَْؾ 

 .ؽزة رؽؿ افْيداءات ادتُيررة افتيل وجٓتٓيٚ مْيّيٜ افهئِٛ إمحير افيدويل إػ ادًْٔيغ

اديدٕٔغ ذم وأضٚؾٝ ادهٚدر أن ادْيّٜ ذم إتيٚر افسامح  ٚ بّقاصِٜ إخالء اجلرحك مـ 

 .خمٔؿ برج افزاجْٜ

 :اغتصاب

اؿسؾييٝ أمييس جريّييٜ  أمييؾتَييٚرير افقـييٚٓت ذـييرت ذم هييذه إثْييٚء أن ؿييقات 

ؾتييٚة ؾِسييىْٜٔٔ مييـ أهييٚيل خميئؿ صييزا وظييذ مييرأى  05ؿٚمييٝ بٚؽتهييٚب  حٔييٞ ،بنييًٜ

                                                                        

 م3/1/5435( افقضـ افُقيتٜٔ (5
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مـ أهٚيل ادخٔؿ 

(1 )
. 

 :تكسٖس لمصحف٘ الربٖطاٌ٘ دٖفٗد بالٌدٙ ٌشستْ الصٍداٙ تاميز

رؽيؿ تٍقؿٓيٚ ذم  أميؾ، وإن حرـيٜ ٕدي[: إن اخلسٚئر افبنيريٜ جسئّٜؿٚل ]دئٍد بال

ؾنيِٝ ذم حتَٔيؼ إتهيٚر  .افًدد وافًدة ورؽؿ إوامم افِقاء افسٚدس ذم اجلٔش افِبْيٚين.

 122، وهْٚك تَٚرير تٍٔد بٖهنٚ تُبدت خسيٚئر جسئّٜ ذم إرواح تَيدر بحيقايل حٚشؿ

وأمٚ بٚفْسبٜ فًدد ارصيٚبٚت افٍِسيىْٜٔٔ ؾِئس هْيٚك ؿتٔؾ ومٚ يزيد ظـ إفػ جريح، 

 أرؿٚم دؿَٜٔ.

أن خمّٔغ مـ ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ افثالثٜ ومهٚ وؿٚل صٓقد ظٔٚن ذم إشبقع ادٚيض 

ؿٚحِيٜ، إذ جيرى تيدمر ادْيٚزل بقاشيىٜ افَهيػ  ٚ ظبيٚرة ظيـ أراض  صزا وصيٚتٔال ـٕٚي

وهْٚك اظتَٚد بيٖن ادَيٚتِغ افٍِسيىْٔٔغ  .اددؾًل أو افبِدوزرات وـذفؽ ادقاد ادتٍجرة

 يستخدمقن صبُٜ واحدة مـ إٍٕٚق رخٍٚء ادَٚتِغ و افرجٚل.

ظذ أيدي افُتٚئبٔغ  ؾِسىْٔل 322خمٔام صزا وصٚتٔال افِذان صٓدا مَتؾ  وفَد ـٚن

ًٚ دجٚزر جديدة جرى خال ٚ ؿتؾ اجلرحك ذم ادستنٍٔٚت وـيذفؽ يمس ،م5430ظٚم  رح

 إرسى واددٕٔغ.

وؿد َِٕٝ ]صْداي تٚيّز[ وـذفؽ هٔئٜ ارذاظٜ افزيىٕٜٚٔ ]يب.يب.د[ ذم إشيبقع 

ٜ افزيىٕٚٔيٜ ب٘ذاظيٜ إذ ؿٚم افَسؿ افًريب ذم هٔئٜ ارذاظي ،ادٚيض أخبٚر ادذابح ذم ادخٔامت

ؿٚمٝ بسحٛ مراشِٔٓٚ وظذ هذا إشٚس  ،أمؾتَرير حقل ادجٚزر افتل ارتُبٓٚ رجٚل 

                                                                        

 .1/1ووـٚفٜ إٕبٚء افُقيتٜٔ ذـرت بًض هذه إخبٚر ذم  م3/1/5435افقضـ  (5) 
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ًٚ ظذ حٔٚهتؿ  .افثالثٜ خقؾ

وذم أظَٚب هذا افتَرير وجٓٝ ادْيّٜ افتل تىِؼ ظذ ٍٕسٓٚ ]اجلٓٚد ارشالمل[
(1)

 ،

أجٕٚييٛ ذم بييروت هتديييدًا  اختىييٚفافتيل أظِْييٝ مسييٗوفٔتٓٚ ذم أـثيير مييـ مْٚشييبٜ ظييـ و

فيدى  أميؾوؿد احتٟ ٕبٔيف بيري زظئؿ حرـيٜ  ،فِهحٚؾٜ إجْبٜٔ ظذ تَٚريرهٚ ]افزائٍٜ[

 ذم افهحػ افزيىٕٜٚٔ. إخبٚرافسٍر افزيىٚين ذم بروت ظذ افتحٔز ذم َٕؾ 

ويَيييقل ]دئٍيييد بالٕيييدي[ أن ]صيييْداي تيييٚيّز[ تسيييتىٔع أن تٗـيييد حََٔيييٜ تَريييير 

حََٔييٜ أخييرى هييل أن افًديييد مييـ ظِّٔييٚت افَتييؾ مل ينييِّٓٚ افتَرييير و ،إشييبقع ادييٚيض

ووؾييييؼ افتَييييديرات ادتييييقؾرة فييييدى  ،ٕن صييييٓقد افًٔييييٚن ـييييٕٚقا خييييٚئٍغ ظييييذ حٔييييٚهتؿ

 522ؾيي٘ن ظييدد ادهييٚبغ مييـ افٍِسييىْٔٔغ افييذيـ ؿتِييقا يييساوح مييٚ بييغ  ]صييْداي تييٚيّز[

 صخص. 022إػ 

بؾ مـ آشتحٚفٜ َِٕٓٚ بدؿٜ ٕن حرـٜ  ،إن أخبٚر افَتٚل داخؾ ادخٔامت مـ افهًٛ

متْع افهحٚؾٜ مـ دخقل ادخٔامت. وؿد تَِك أحد ادراشِغ افهحٍٔغ افذي دخؾ  أمؾ

افذي ؿٚل فف: )إذا مٚ حرضت إػ هْٚ  أمؾأحد رجٚل مِٔنٔٚت  مـادخٔؿ هتديدًا بٚفَتؾ 

 ؾٕ٘ؽ شتىًـ بٚفسُغ حتك ادقت(.

ظذ افيرؽؿ ميـ أن مًييؿ  ،افهحٚؾٜ افِبْٕٜٚٔوؿد ٕؼت تِّٔحٚت حقل ادجٚزر ذم 

 وؿٚل مراشؾ حمع: .ادراشِغ افهحٍٔغ و أٓف مـ افْٚس ظِّقا بٖخبٚر هذه ادجٚزر

 )فق ؿّْٚ بْؼهٚ ؾْٕ٘ٚ شْتَِك افَْٚبؾ ظز ٕقاؾذٕٚ(.

                                                                        

 ويزظّقن بًد ذفؽ أن إحزاب افنًٜٔٔ إخرى ذم فبْٚن ضد مْيّٜ أمؾ!! (5) 
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ؾٚدجييٚزر ارتُبٓيٚ مَييٚتِق  ،افْيٚس ذم بيروت يبييدون ظيدم اـيساث بنيُؾ ظيٚم ؾيي٘ن

ر يٚرظٜ ذم مًييؿ إزميٚت افتيل صيٓدهتٚ فبْيٚن خيالل افسيْقات افًنيادجّقظٚت ادته

 إذ أصبحٝ ادجٚزر شّٜ احلرب ذم فبْٚن.، إخرة مـ احلرب إهِٜٔ

 )مٚ هق اجلديد ذم ذفؽ؟( :وؿٚل زظٔؿ مسٔحل متسٚئالً 

 وأضٚف ؿٚئاًل:

 (.أمؾبٚفىبع حهِٝ جمٚزر ؾْٓٚك افُثر مـ افدمٚء وحرـٜ )

 ذم تَريره: د[ يَقلٔومٙ ]ديٍ

، وفُيـ ر أخبيٚر ادجيٚزر بنيُؾ واشيع ذم افهيحٚؾٜ افدوفٔيٜيإٕف ذم افًٚدة جيري ٕني

 ،وصِٝ أن إػ حد أن ادهٚدر أصبحٝ تٍتَير إػ أخبيٚر ادجيٚزرافتٓديدات اخلقف و

ًٚ ظِٔٓؿ ميـ  وميـ تبَيك  ،افَتيؾآختىيٚف وؾَد جرى شحٛ افًديد مـ ادراشِغ خقؾ

 قبٜ وخىقرة ذم افًّؾ.مْٓؿ ذم فبْٚن جيدون صً

فَد ـٚن بٚرمُٚن َٕؾ أخبٚر ادجٚزر وظِّٔٚت افَتؾ افتل ـٚن يرتُبٓٚ اررسائِٔٔقن 

ـيٕٚقا يرحبيقن بٚدراشيِغ وينيجًقهنؿ ظيذ منيٚهدة وَٕيؾ  أميؾزظيامء  أنوافسبٛ هق 

ٍٕسٓٚ افتل تٍرض افرؿٚبٜ  أمؾحرـٜ  ٝوأن وبًد أن أصبح .إظامل اررسائِٜٔٔأخبٚر 

 ر أخبٚر ادجٚزر.يؾٓل حتٚول احلد مـ ٕن ذم ادخٔامت، أظام ٚافنديدة ٕتٔجٜ 

ووصؾ احلد فدى ادراشِغ افهحٍٔغ افذيـ يتزامحقن ويتْٚؾسقن ظذ احلهقل ظذ 

 إػ افدخقل ذم حتٚفػ ؽريٛ ومنٚضرة مهٚدر ادًِقمٚت.  ،إخبٚر

و افَهص افهحٍٜٔ ذم آن واحيد حتيك ٓ دميد صيحٍٜٔ أو افتَٚرير  واتٍَقا ظذ ٕؼ
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ًٚ فِتٓديدات وا جامت.  وـٚفٜ إٔبٚء ٍٕسٓٚ مًزوفٜ أو هدؾ

وفُـ هذا افتحٚفػ إنؼ ذم إشبقع ادٚيض حٔٞ وجدت هٔئٜ ارذاظيٜ افزيىٕٚٔيٜ 

ًٚ ؾَٚميٝ إحيدى وـيٚٓت إٕبيٚء بَْيؾ ؿهيص  ًٚ صيحٍٔ و]صْداي تٚيّز[ أن فدهيام شبَ

وظزت هذه افَهص فئس دهيٚدرهٚ اخلٚصيٜ بيؾ إػ مهيٚدر ]صيْداي تيٚيّز[ إخبٚر 

 .و]هٔئٜ ارذاظٜ افزيىٕٜٚٔ[

بَْيؾ هيذه افَهيص إػ افٌيرب وحجبتٓيٚ ظيـ افبيٞ ذم  أخيرى إٔبيٚءوؿٚمٝ وـٚفٜ 

ًٚ ظذ مقطٍٔٓٚ ذم بروت افقـيٚٓت ؾ٘ميٚ أهنيٚ أميٚ بَٔيٜ افهيحػ و .افؼق إوشط خقؾ

 ًٚ  أو أهنٚ ؿِِٝ مـ صٖهنٚ.دمٚهِٝ هذه افَهص ـِٔ

 وؿٚل مراشؾ صحٍل ذم بروت:

ًٚ ذم بروت أو ربام ذم دول أخرى ذم افؼق إوشط ؾًذ  ،)جيٛ أن تُقن واؿًٔ

أمٚ فق ارتُٛ  ،شبٔؾ ادثٚل فق ارتُٛ افرئٔس ريٌٚن خىٖ ذم أحد خىٚبٚتف ؾْٕ٘ٚ َٕقم بَِْف

 فق ؿّٝ بذفؽ حلرمٝ مـ دخقلزظٔؿ ظريب اخلىٖ ذاتف ؾْٕ٘ل شٖمتْع ظـ َِٕف، إذ إْٔل 

 ذفؽ افزظٔؿ(. ظٚصّٜ

ًٚ ذم بييروت يًْييل أن تقاجييف حَييٚئؼ ادجييٚزر افتييل إُنييٍٝ ببسييٚفٜ.  أن تُييقن واؿًٔيي

ؿهيييٜ افنيييٚب افٍِسيييىْٔل ادجيييروح  ،وميييـ بيييغ افَهيييص افتيييل تيييروى وهيييل مٗـيييدة

وـييٚن افنييٚب وصيئََتف مقجييقديـ ذم افييدور  ،شييْٜ 53وصيئََتف افتييل تبِييغ مييـ افًّيير 

إريض ميييـ مستنيييٍك خمييئؿ صيييزا ظْيييدمٚ دخيييؾ ظِييئٓام جْيييدي ميييـ افِيييقاء افسيييٚدس 

 مٚ رؾوٝ ؿتِٝ هل وصََٔٓٚ.دوظْ ،ِٛ مـ افٍتٚة أن خترج وصََٔٓٚضافِبْٚين و

ًٚ ؿهٜ افٍِسيىْٔٔغ افسيتٜ افيذيـ أجيزوا ظيذ اخليروج ميـ  حيد أجْحيٜ أوهْٚك أيو
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ٛ مْٓؿ خِع ثٔٚهبؿ وبدأ جْقد افِقاء افسٚدس ورجٚل ادِٔنٔٚت بٚفبحٞ ادستنٍك وضِ

وبًيدهٚ َٕيؾ افرجيٚل  ،ٝ أهنيؿ ميـ ادَيٚتِغبيظـ آثٚر احلروق وظالمٚت ظذ أـتٚؾٓؿ تث

افستٜ إػ حٍرة خٚرج ادستنٍك حٔٞ ؿتِقا
(1)

. 

ًٚ حٚدثٜ افهبل ادهٚب بنئٜ افيذي ؿتيؾ  رجيٚل ادِٔنئٚت إٔيف  ٓظتَيٚدوهْٚك أيو

 أصٔٛ أثْٚء افَتٚل.

ٚت ؿيٚمقا بًيد ارتُيٚب هيذه  اجلْيقد و أنوؿٚل صيٚهد ظٔيٚن  إظيامل ب٘فَيٚء رجيٚل ادِٔنٔي

ادتٍجييرات ذم ]بييدروم[افَْٚبييؾ و
(2)

ك بييف  خيتبييئوؿييٚم اجلْييقد بٚؿتحييٚم ادِجيٖي افييذي  .ادستنيٍي

 فٔسقد بًدهٚ افهّٝ.ادتٍجرات ستنٍٔٚت حٔٞ شًّٝ أصقات افرصٚص وقن ذم ادمِٚافً

وهذه ؿهص بًض مٚ ارتُٛ مـ ظِّٔٚت ؿتؾ. ا.هي 
(3)

. 

  [ يف صحٗفٛ ٌٕٖٕٗزك تاميز:ستكسٖس ٌشسٓ ]جُٕ نٗفٍ

م ـيٚن خمئؿ بيرج افزاجْيٜ فالجئيغ افٍِسيىْٔٔغ 03/1/5435يقم إحد ادقاؾؼ 

ًٚ بًد أن صّدت خىٜ افسالم افتل تقشىٝ ؾٔٓٚ شقريٚ ذم أظَٚب صيٓر ميـ افَ تيٚل هٚدئ

شييحؼ أي وجييقد مسييِح فٍِِسييىْٔٔغ ذم  أمييؾافييذي حٚوفييٝ خالفييف مِٔٔنيئٚت حرـييٜ 

برج افزاجْٜ بًْٚد أـثر حتك مـ خمّٔل صزا وصٚتٔال ادجٚوريـ ظذ  فَد صّد ،بروت

 احلٚؾٜ اجلْقبٜٔ فِّديْٜ.

                                                                        

 فُـ تَرير دئٍد يّتٚز بٚفقاؿًٜٔ وافنّقفٜٔ. ،( مًيؿ هذه آخبٚر شبؼ ذـرهٚ(5

 ادستنٍك.( أي افَبق أو مِجٖ (0

 م.3/1/5435د بالٕدي بتٚريخ ٔ( افهحػ افًربٜٔ ٕؼت تَرير ديٍ(3
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وبْٔام دخِٝ حٍْٜ مـ افهحٍٔغ إجٕٚٛ ادخئؿ ٕول ميرة مْيذ إيدٓع افَتيٚل ذم 

ًٚ مـ ادْٚزل ادحىّٜ وؿىع ميـ احلىيٚم ميع 54/5/5435 م ـٕٚٝ مديْٜ إـقاخ خِٔى

.ًٚ  افسٔٚرات و اجلدران افتل ؾتح افرصٚص ؾٔٓٚ ثَقب

ًٚ حمىاًم بهقرة شٔئٜ ـام ـٚن حيقايل هنٚييٜ صيٓر أؽسيىس  وبدا  ،م5430ادخٔؿ تَريب

وهذه اديرة ظيذ  ،ْٚساررسائٔع. مٚت ادئٚت مـ اف خالل افٌزو بًد أشٚبٔع مـ افَهػ

وفـ يًرف أبدًا افيرؿؿ بدؿيٜ، وـٕٚيٝ هْيٚك ؿهيص مثيؾ ؿهيٜ ظٚئِيٜ  ،أيدي إخقة ظرب

 ]فزيز[ ذم ادخٔامت ـِٓٚ.

وأفَك خٔط دؿٔؼ مـ افنّس مـ ثَٛ ؿذيٍيٜ ميٚ يٍُيل ميـ افويقء رطٓيٚر افبًَيٜ 

ًٚ[ ؿد إتؼ ظذ جدران مٚ 51افداـْٜ حٔٞ ـٚن دم مٓٚ فزيز ] ًٚ  ـٚن  ظٚم ٚ. ومـ مُٚن بٔت

مٚ مـ ادْزل ادبْل مـ افىقب ادنقي أخرجٝ صقرة مِقٕٜ تيٓير ؾتيٚة مجِٔيٜ حقاجبٓيٚ 

ًٚ اصٌر مْٓٚ ذم حوْٓٚ.  شقداء ذم ثقب أبٔض وهل حتّؾ أخت

ادسيىح ادسيتدير افيذي يًتيز ميـ تورييٚت احلٔيٚة ميع  اخلبيزـٕٚٝ مٓٚ فزيز ختبيز 

إن  -وافيدهتٚ- وبًد مخسيٜ أييٚم ؿٚفيٝ هٔيٚم  أخقاهتٚ ظْدمٚ تبٝ صِٜٔ ادقرتر ادْزل..

 إحدى يدي ابْتٓٚ وجدت ؾقق ـقمٜ مـ افبسط ظذ اجلدار وضًٝ فِحاميٜ.

تك اررسائِٔٔغ مل يًٍِقا ذفؽ بْٚ، حتيك ح ،)ـٕٚٝ هل إؿسك :سخٝ إم ؾجٖة

 افُتٚئٛ(.

بييؾ وربييام أـثيير  ،أمييؾفيئس ؾَييط دمييٚه مِٔٔنيئٚت  ،ـٕٚييٝ هْييٚك مييرارة ذم ادخيئامت

دمييٚه شييقريٜ افتييل تًتييز ظييذ ٕىييٚق واشييع ؿييد خىىييٝ حلهييٚر ادخيئؿ وشييٕٚدتف مييـ 

أجييؾ حتىيئؿ ٍٕييقذ يييٚرس ظرؾييٚت رئيئس مْيّييٜ افتحرييير افٍِسييىْٜٔٔ وفُييل تًييزز 
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شٔىرهتٚ ظذ فبْٚن بٚفقـٚفٜ 

(1)
. 

 ؿٚل صٚب يتُِؿ ارُِٕٔزيٜ شٚظد ـدفٔؾ فِهحٍٔغ خالل افدمٚر:

ؾ هييذا هييق أن شييقريٜ ٓ تريييد أن يُييقن فٍِِسييىْٔٔغ أي )افسييبٛ احلََٔييل فُيي

 اشتَالل(.

ذم وتىٚل اديرارة افٍهيٚئؾ افٍِسيىْٜٔٔ ادًٚرضيٜ فًرؾيٚت افتيل تقجيد مَراهتيٚ أن 

 افتل زال افقهؿ ظْٓٚ بهقرة متزايدة بٚفَبوٜ افهٚرمٜ فِْيٚم افسقري.دمنؼ و

ِسيىْٜٔٔ ظيـ صيًقرهٚ ر ؾوذم ادَٚبالت افتل جرت مٗخرًا ذم دمنؼ حتيدثٝ مهيٚد

ؽالق مجٔيع صيحٍٓؿ وؽرهيٚ ميـ ٘افٌوٛ، واصتُٝ مـ ؿٔيٚم افسيقريغ بيبٚرحبٚط و

ومْيع تهيٚريح افسيٍر ظيـ  ،وشحٛ جيقازات شيٍرهؿ ،ادىبقظٚت ومهٚدرة شٔٚراهتؿ

 ظدد مـ افٍِسىْٔٔغ افبٚرزيـ.

دىٚر حتك شًٔد مقشك ]افًَٔد أبق مقشك[ زظٔؿ مْيّٜ ؾتح ادًٚرضٜ فًرؾٚت أظٔد مـ ا

وؿٚل مسٗول ؾِسىْٔل  .هذا افنٓر ظْدمٚ حٚول افذهٚب إػ فٔبٔٚ ـام ؿٚفٝ مهٚدر ؾِسىْٜٔٔ

)مؤٍقٕٚ مٚذا أشتىٔع أن  :يِتزم بٚخلط افرشّل ذم افًِـ ذم جِسٜ خٚصٜمًٚرض فًرؾٚت 

 هذا زمـ رديء جداً بٚفْسبٜ فٍِِسىْٔٔغ فـ يسّحقا فْٚ بًّؾ أي رء(. ،أؿقل

ذم افيتالل افتيل يييديرهٚ  ؿٚمييٝ افٍهيٚئؾ افتيل تسيٕٚدهٚ شييقريٜوظيذ صئًد مبيٚذ 

بام ذم ذفؽ ؿقات أيب مقشك وؿقات اجلبٓيٜ افنيًبٜٔ فتحريير  ،دىِٜ ظذ بروتافدروز وا

                                                                        

مَهيدهؿ  أن وتنتٔٝ صيِّٓؿ، بٌيض افْيير ظيـ ،َٚومٜ أهؾ افسْٜم( ادخىط هيدف إػ شحؼ (5

 يٚرس ظرؾٚت أو إبراهٔؿ ؿِٔالت.
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بَٔٚدة أمحد جزيؾ وهق ضٚبط شٚبؼ ذم اجلٔش افسيقري يسير  -افَٔٚدة افًٚمٜ-ؾِسىغ 

وميـ  ،افهيقاريخبٚددؾًٔيٜ و أمؾؿٚمٝ هذه افَقات بَهػ ؿقات  ،ظٚدة ذم خط دمنؼ

افقاضح أن هذا افَهػ وؾر ا ٚمش افذي مُـ ادَٚتِغ افٍِسىْٔٔغ ادسِحغ بٖشيِحٜ 

 خٍٍٜٔ ذم ادخٔامت مـ افهّقد.

ل ـيييٚن احليييط ميييـ ؿّٔيييٜ ي)اخلىيييٖ افرئٔسييي ؿيييٚل مهيييدر ؾِسيييىْٔل ذم دمنيييؼ:

ٓ   أهنييؿفَييد طْييقا  ،ادَٚومييٜ وذم  ،ذفييؽشييٚظٜ أو ٕحييق  01رون ادَٚومييٜ خييالل شيئى

ًٚ ظْييدمٚ تُييقن مٓييددة  ادَييٚم إول مل يييدرـقا ادييدى افييذي شييتِتَل ؾٔييف افٍهييٚئؾ مًيي

 بهٍتٓٚ ؾِسىْٜٔٔ(.

ًٚ بٚفْسيبٜ فسيقريٜ ؾٓيق مل ييقتر ظالؿيٚت  ،وبْٔام اشتّر افَتٚل ددة صيٓر أصيبح حمرجي

ًٚ ميع حٍِٚئٓيٚ افرئٔسئغ ذم  ،شقريٜ مع وـالئٓٚ افٍِسيىْٔٔغ ؾحسيٛ فُْيف وّترهيٚ أيوي

إيران وفٔبٔٚ ،دْىَٜا
(1) 

ًٚ ا جقم ظذ ادخٔامتِاف وترـتٚ شقريٜ مًزوفٜ ذم  ،تغ إتَدتٚ ظِْ

 افًٚمل افًريب.

وتَيقل مهيٚدر ؾِسييىْٜٔٔ وفبْٕٚٔيٜ أن تورة إَٕييٚذ ميٚء افقجيف ـٕٚييٝ إػ حيد ـبيير 

افتقصيؾ إفٔيف ؿبيؾ شيتٜ أييٚم ذم دمنيؼ  افسبٛ وراء اتٍٚق وؿيػ إضيالق افْيٚر افيذي تيؿ  

ف ٕٚئٛ افرئٔس افسقري ظبد احلِٔؿ خدام افذي تهٚرع مع افنٗون افِبْٕٜٚٔ ضِٔيٜ ووضً

.ًٚ  ظَد مـ افزمـ تَريب

 أميؾذم افْتٔجٜ، هزيّٜ فَقات  ،بْداً  53وتُّـ خِؼ افٌِٜ ادًَدة فِبٔٚن ادُقن مـ 

                                                                        

ادخئامت أي و، وفٔس فٍِِسيىْٔٔغ ( ـثر افُالم ذم أوٕٜ إخرة ظـ اخلالف افسقري اريراين(5

 .ظالؿٜ هبذا اخلالف إن ـٚن هْٚك خالف حًَٚ 
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افنًٜٔٔ بَٔٚدة ٕبٔف بري

(1)
. 

دون طٓقر أي دوفيٜ ؾِسيىْٜٔٔ أراد افنًٜٔ دمريد مجٔع افٍِسىْٔٔغ مـ افسالح فِحِٔقفٜ 

م وإشيبٚب ميـ 5430ضّـ دوفٜ ذم بروت افٌربٜٔ مرة أخيرى ـيام ـيٚن احليٚل ؿبيؾ ؽيزو 

وهيؿ  ،صَغ: ؾٚفنًٜٔ أن ذم حٚفٜ هنقض شٔٚد ويرؽبقن ذم افسٔىرة ظيذ بيروت افٌربٔيٜ

ًٚ خينييقن ميـ أن ظييقدة طٓيقر افٍييدائٔغ افٍِسيىْٔٔغ شييقف  مييـ  ٗدي إػ إتَييٚم رسييعتيثٕٚٔي

 م.5430إرسائٔؾ وأهنؿ شقف يتحِّقن مًيؿ ادًٕٚٚة ـام حدث ؿبؾ ظٚم 

ييدظق ادَيٚتِغ ذم ادخئامت إػ تسئِؿ  آتٍيٚقإن افبْد افرئٔز ادَْذ ديٚء افقجيف ذم 

، أو ادييقرتر أو ،ؿىييع اددؾًٔييٜ- تقجييد أي أشييِحٜ ثَِٔييٜ ؽيير إٔييف ٓ ،أشييِحتٓؿ افثَِٔييٜ

 ذم ادخٔامت. –مْهٚت إضالق افهقاريخ أو افدبٚبٚت 

 آحتٍٚظشقف يتُّـ افٍِسىْٔٔقن ذم ادخٔامت مـ  ،وبهقرة ؽر مبٚذة ،وهُذا

وهذا ييسك افقضيع ـيام ـيٚن  ،ببْٚدؿٓؿ ا جقمٜٔ وؽرهٚ مـ إشِحٜ افنخهٜٔ اخلٍٍٜٔ

 ظِٔف ؿبؾ أن يبدأ احلهٚر.

ًٚ افْتٔجيٜ  ذم آتٍيٚقإضٚؾٜ ظذ ذفيؽ أظىيك  ًٚ بيٚئتالف افٍهيٚئؾ افتيل  اظساؾي رشئّ

[ ترييد أميؾتدظّٓٚ شقريٜ ادًروؾٜ بٚشؿ جبٜٓ ارَٕٚذ افقضْل افٍِسىْٔل بٔيْام مل تُيـ ]

أي دور شٔٚد فٍِِسىْٔٔغ ذم فبْٚن( ا.هي
(2)

 

                                                                        

ويبييدو أن افُٚتييٛ تييٖثر بقجٓييٜ ٕييير اجلبٓييٜ  ،( افبٔييٚن إٔييػ افييذـر يًييد هزيّييٜ فٍِِسييىْٔٔغ(5

 افٍِسىْٜٔٔ افًِّٜٔ فدمنؼ.

 م ٕٔقيقرك تٚيّز إمرئُٜ.05/1/5435( (0
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 تعمٗل: 

مل يبيييؼ فٍِِسيييىْٔٔغ أي دور ذم فبْيييٚن، وجبٓيييٜ ميييٚ يسيييّك بٚرَٕيييٚذ ذم وضيييع ٓ 

 ظِٔف.حيسدون 

 [ مٚ ذـره ظـ حٚل ادخٔامت بًد إتٓٚء افَتٚل.روحسبْٚ مـ مَٚل ]جقن ـٍْٔ

ؾٓذه افٍييٚئع افتيل ارتُبٓيٚ افنئًٜ ذم ادخئامت تيذـرٕٚ بتيٚرخيٓؿ  :وؿهٚرى افَقل

 ،احلديٞوتًٔد فْٚ ذـريٚت افتتٚر وافهِٔبٔغ وافٔٓقد ذم افَديؿ و ،إشقد ادِىخ بٚفدمٚء

  راؾوٜ وأحَٚدهؿ افدؾْٜٔ ؾًِٔف أن يًقد إػ أمٓٚت ـتٛ افتٚريخ.فاومـ ـٚن جيٓؾ تٚريخ 

ًٚ ظيذ أضيراف يافهحٚذم افٍرٕس ل بٔٚر ؾردئف ظٚش مًرـيٜ ادخئامت إخيرة مرابىي

افدخقل دًرؾٜ مٚ جيري ؾٔٓٚ، مل يتُّـ مـ افيدخقل  صزا وصٚتٔال وبرج افزاجْٜ حمٚوًٓ 

 ظذ مدى ؾيٚظٜ مٚ جرى. ٜـ افنٓٚدات مٚ يٍُل فِدٓفوفُْف مجع م

 ظؼيـ شٚظٜذم خالل أربع و ،) فسْٚ ذم حٚجٜ إػ أحد رحلٚق ا زيّٜ بٚفٍِسىْٔٔغ 

 شْٔتٓل ـؾ رء(.

افيذي  [أميؾ]ادَٚتؾ ادْتّل إػ  وـٚن ذفؽ ذم افٔقم افثٚين مـ ادًرـٜ ضد ادخٔامت، 

 ًٚ وذفيؽ ميٚ ـيٚن يًتَيده بنيُؾ  - ٍٕسيف. ؾٚفٍِسيىْٔٔقن ـمي أضِؼ هذه اجلِّٜ ـٚن واثَي

ؽر أن افوجٜ افتل ـٕٚٝ حتدثٓٚ ادهٍحٜ افتل  ،[زظران]ذم هنٚيٜ إمر إٓ  فٔسقا -جٚزم

ـٕٚٝ دمًؾ ميـ افهيًٛ آشيتّرار ذم  [برج افزاجْٜ]تتحرك إػ جٕٚبْٚ ذم أحد صقارع 

ٜ ٓ تيسك ؾجيقة بيغ بٔتيغ حتيك تٍيرغ ؾٔٓيٚ ٕيران ٍحؾَيد ـٕٚيٝ هيذه ادهي هذا احلقار.
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تسيتًّؾ ذم افَهيػ إرايض.  ٚدة فِىيران،ويوهل بٚفدرجٜ إوػ مداؾع م ،أشِحتٓٚ

إٓ إٔف  ،مـ افْٚحٜٔ إخرى، ـٕٚٝ ادقاؿع افٍِسىْٜٔٔ تقجد ظذ بًد مٚ يَؾ ظـ ادٚئٜ مس

 قل برج افزاجْٜ ؿد ابتدأ.مل يُـ مـ ادُّـ بِقغ هذه ادقاؿع، ؾَد ـٚن احلهٚر ح

ـٕٚييٝ تَييػ مهييٍحتٚن فِجيئش افِبْييٚين  ظييذ ادييدخؾ اجلْييقيب فييزج افزاجْييٜ،

ذفييؽ أن افِييقاء افسييٚدس ـييٚن  ،فَىييع افىريييؼ. ذم افبًٔييد ـييٚن يسييّع ؿهييػ ادقاؿييع

محٚييييٜ ميييٗخرة  إؿيييؾ ذم تِيييؽ افِحييييٜ، ذم ر مّٓتيييف ظيييذيوتْحهييي، خيييٚرج ادًيييٚرك

 ـ افدخقل.ّْع أي ـٚن مب [أمؾ]مَٚتع 

أن يُييقن  ييٚ  نهييل افتييل ـٕٚييٝ تَهييػ ادخيئؿ، دو]أمييؾ[ أمييٚ ذم ادَدمييٜ، ؾيي٘ن 

 أهداف حمددة. 

ر ذم تبييٚدل يافتقؽييؾ داخييؾ ادخيئؿ وادًييٚرك ـٕٚييٝ تْحهيي]أمييؾ[ مييٚ ـييٚن ب٘مُييٚن 

 افَذائػ.

شئْتٓل  ؽيداً  تبؼ إٓ بْٚيٜ واحدة بغ افٍِسيىْٔٔغ، افقضع خىر، مل م، افٔقؽداً  ظدْ )

 (.ـؾ رء

مل يًييد مييـ ادُّييـ افَْييٚش، وأصييبح ٓ بييد مييـ أن ، بًييد يييقمغ تٌييرت افِٓجييٜ

 ٌٕٚدر ؾقًرا.

أحلحْيٚ  ومع ذفؽ ؾ٘ن حجٜ ادًرـٜ ـٕٚٝ تبيدو بًٔيدة بٚفَٔيٚس إػ زيٚرتْيٚ ادٚضئٜ.

ومتُْٚ ميـ افتَيدم بويًٜ أمتيٚر داخيؾ ادخئؿ، ـيٚن افيدخٚن يرتٍيع ٕحيق  ،لءيبًض افن

 ُـ مـ آؿساب واـتٍْٔٚ بٚفتخّغ.ؽر إْٔٚ مل ٕتّ افسامء،
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ًٚ ]أمييؾ[ ٕٚ أحييد مَييٚتع دَ ؾجييٖة ؿَهيي أضِييؼ ررهٚبْييٚ رصٚصييتغ مييـ شييالحف  ،راـويي

ٓ جيييٛ أن ٕحييٚول  .فَييد ـييٚن ا ييدف واضييحًٚ  مبييٚذة ؾييقق رؤوشييْٚ، إوتقمييٚتُٔل،

 افدخقل إػ ادخٔامت، حٔٞ يقجد مٚ ٓ جيٛ أن ٕراه.

 :بييروت إػ مديْييٜ مٍخخييٜ بٚفْسييبٜ فٍِِسييىْٔٔغحتقفييٝ  ريـ شييٚظٜ،يمْييذ أربييع وظنيي

أصبحٝ خمٚضر تتٓيدد افٍِسيىْٔٔغ إذا ميٚ اؿسبيقا  رب،يؾًِّٔٚت خىػ وؿتؾ واظتداء بٚفو

 ًٚصّٜ افِبْٕٜٚٔ خالل بوع شٚظٚت.افرت ذم يوهل حقاجز إتن]أمؾ[ مـ أحد حقاجز 

مثيٚل  ،]أميؾ[َٚتع مـ ـبش ادحرؿٜ إػ ضريدة بٚفْسبٜ د اذفؽ أن افٍِسىْٔٔغ حتقفق

ؾِسىْٔٔقن؟ ـٕٚقا  ذفؽ ؿرب بٔٝ أحد مسٗويل أمؾ، اؿسب مْٚ بًض ادسِحغ شٚئِغ:

ؽيير أهنييٚ ـٕٚييٝ مزحييٜ... ذات دٓفييٜ... خييالل بوييًٜ أيييٚم أظِييـ ظييـ  يًِّييقن أن ٓ،

 مئٚت افٍِسىْٔٔغ. [اختٍٚء]

تسئىر ]أميؾ[ مْٜ، ؾحرـيٜ آمل تًد ادستنٍٔٚت  افدوفٜٔ، بٚفْسبٜ فِّْيامت ارٕسٕٜٚٔ

مل  وذم مستنٍك اجلٚمًيٜ إمرئُيٜ، وٓ تسدد ذم افدخقل إفٔٓٚ. إفٔٓٚ، ٜظذ افىرق ادٗدي

حيٚول  وذم بًيض ادستنئٍٚت إخيرى، ٚض ظيذ اجلرحيك،ويَٕيسدد ادَيٚتِقن ذم آ

 ،بجرحٕٚيٚ اهتّيقا أوًٓ ) [اجلرحيك افٍِسيىْٔٔغ]مْع إضبيٚء ميـ مًٚجليٜ ]أمؾ[  مَٚتِق

  وبًد ذفؽ، شْرى(.

فذفؽ، ؾ٘ن ٓجئل مٚر إفٔٚس، وهق خمٔؿ صٌر ذم جْقب ذؿل بروت، مل يًقدوا 

أمٚ  ؾام أن تًِق أصقات ادًرـٜ حتك هيرع إضٍٚل إػ ادالجئ. ،جيرؤون ظذ اخلروج

، ومٚ يثر رظبٓؿ هق أن تٖن إػ ادخٔؿ إحدى افُبٚر ؾ٘هنؿ ٓ خينقن افَهػ ـثراً 

وؿد حٚول ادَٚتِقن أن يدخِقا ذم افِِٜٔ ادٚضٜٔ، ؽر أن مَٚتع احلزب  .]أمؾ[دوريٚت 
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ذم افًؼيـ مـ  افتَدمل آصساـل مًْقهؿ مـ ذفؽ...ـام ؿٚل فْٚ صٚب ؾِسىْٔل

فٔس ظْدٕٚ أشِحٜ ذم هذا ادخٔؿ، وحتك ذم هذه احلٚفٜ، ؾٕ٘ف يهًٛ ظِْٔٚ افدؾٚع  : )ظّره

 .(احد حتك يتؿ تدمر ادخٔؿ بُٚمِفيٍُل وجقد مدؾع و ،جداً ظـ ادخٔؿ، ؾٓق صٌر 

 ؟ودٚذا ٓ تٌٚدرون 

وميـ هيق  ؟ـ هْيٚ، ؾي٘ين ٓ أظِيؿ ميـ هيق صيديَلادنُِٜ إٔف إذا مٚ خرجيٝ مي -

  أـٚد أجزم إْٔل شٖؿتؾ ظذ أول حٚجز...! ؟.ظدوي

يسيّح وهذه ادرة مل  حمٚوٓت جديدة فِدخقل إػ صزا وصٚتٔال وإخٍٚؿٚت أخرى ،

ؽير إْٔيٚ رأيْيٚ  ،وـيٚن ٓ بيد ميـ ادٌيٚدرة ؾيقًرا فْٚ مَٚتِق أمؾ حتك بٚفْزول مـ افسٔٚرة ،

حيِّقن بًض إـٔٚس، هيرظقن خٚرج ادخٔؿ افذي حتقل إػ  إضٍٚل وافْسٚء وافنٔقخ

، خرجٝ فتقهٚ ادرأة افتل ؿٚفٝ ذفؽ (إهنؿ خيٍقن اجلثٞ حتٝ إَٕٚض)جحٔؿ حََٔل. 

 .فَد رأت افُثر مـ اجلثٞ ظذ ضريَٓٚ ،بٚـٜٔ مـ صزا ٓهثٜ

 ؟ـؿ -

إٓ أهنيٚ رأت ادَيٚتِغ خيٍيقن اجلثيٞ  فٔس ب٘مُٚهنٚ أن تَدم أي رؿؿ، ـٕٚٝ ترـض،

 أو حيرؿقهنٚ!.. حتٝ إَٔٚض افبٔقت،

هذه ادرأة افًجقز ظْدمٚ خرجٝ مـ ادخٔؿ، وضًٝ ظذ صيدرهٚ ؽيالف صيحٍٜٔ 

أخريـ ادُدشيغ ذم ادالجيئ إرضئٜ حتيٝ  أمؾ وهل أن شتِتحؼ بّئٚت افالجئغ

 محٚيٜ احلزب افتَدمل آصساـل.

ظْدمٚ وصِقا جًِقٕٚ ٕرـع وٕوع أيديْٚ ؾقق رؤوشْٚ حٔٞ ـْٝ، ـيٚن ب٘مُيٚين أن 
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 51أرى ؿٚظٜ افىقارئ ذم داخِٓٚ ـٚن يقجد رجؾ جيريح، بهيحبٜ أختيف افبيٚفغ ظّرهيٚ 

أن خترج أخٚهٚ، ردت بٖٕف فٔس ب٘مُٚهنٚ  شْٜ، أحد جْقد افِقاء افسٚدس ضِٛ مـ افبْٝ

ًٚ، هذه افنٓٚدة أدفيٝ هبيٚ ممرضيٜ ظٚمِيٜ ذم مستنيٍك  أن حتِّف، بٚدر اجلْدي إػ ؿتِٓام مً

ؽزة داخؾ خمٔؿ صزا جٚءت فتٗـد افنٚئًٚت افتل إتؼت خالل إيٚم إخرة دون أن 

ء افسٚدس ـيٕٚقا بهيدد يُقن هْٚك جمٚل فِتحَٔؼ ؾٔٓٚ، وهل أن مَٚتع أمؾ وجْقد افِقا

 تىٓر ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ.

 05امرأة أخرى ـٕٚٝ ذم بْٚييٜ تَيع إػ جٕٚيٛ ادستنيٍك ميـ ؾتحيٜ ذم اجليدار رأت 

ًٚ، يّييرون افقاحييد وراء افثييٚين مقثييقؿل إيييدي بٖشييالك ـٓربٚئٔييٜ ثييؿ شييًّٝ  ؾِسييىْٔٔ

 ضَِٚت ٕٚريٜ.

حيقل  .ٗٓء افٍِسيىْٔٔغامرأة ثٚفثٜ صٚهدت اخلْيدق افيذي حتيقل إػ ؿيز مجيٚظل  ي

اخلْدق مخس جثٞ ممددة أمٚم أرجؾ شبًٜ مَٚتِغ ميـ أميؾ، واميرأة مهيحقبٜ بىٍِٔٓيٚ 

تبُل وبٔدهٚ صقرة صٚب فَد ـٕٚٝ تردد ـٔػ أن أخٚهٚ ؿد ؿتؾ إػ جٕٚبٓٚ ظْدمٚ ـيٕٚقا 

  حيٚوفقن مٌٚدرة ادخٔؿ.

إؿِٔيٜ ميـ افرجيٚل هذه افنٓٚدات مٚ ـٚن يُّـ فٌير افْسيٚء اردٓء هبيٚ، ذفيؽ أن 

افييذيـ هييؿ ذم شييـ افَتييٚل، وادقجييقديـ ذم هييذه ادالجييئ حتييٝ مسييٗوفٜٔ افتَييدمل 

آصساـل، ؽٚدروا ادخٔامت مْذ إيٚم إوػ فًِّٚرك، أمٚ أؽِبٜٔ إخقة وإزواج ؾَد 

 بَقا ذم افداخؾ أو اختٍقا.

ون إػ جٕٚييٛ ذم تِييؽ ادالجييئ اخلَٕٚييٜ بييٚفبٗس واحلييرارة وافرضقبييٜ مئييٚت يْتييير

 أؽراضٓؿ وداخؾ افهٔٚح وافبُٚء واخلقف مـ مَٚتع أمؾ.
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مٚ يزال مـ ادستحٔؾ افدخقل إػ صزا وصٚتٔال فِتٖـد مميٚ جييري ؾٔٓيٚ، وفُْْيٚ ظيذ 

مَربييٜ مْٓييٚ، ـْييٚ ٕسييّع أصييقات إٍجييٚرات مدويييٜ: ا ييٚربقن أظِّقٕييٚ أن مَييٚتع أمييؾ 

 يتَدمقن داخؾ ادخٔامت مدمريـ افبٔقت.

أـد بٖٕف صٚهد رجًٚٓ مسِحغ بٚددى هيرظقن بٚدمٚه  ،يقجد ظذ أضراف ادخٔؿتٚجر 

 .(شْذبح افٍِسىْٔٔغ!)صزا ؿٚئِغ: 

ـ هذه افبدهئٜ: أن دمقع افتامشٔح افتل تذرؾٓٚ بًض وشٚئؾ ي)هذا ادسٚء يُّْْٚ أن ٕتبّٔ 

 -ارظالم ادحِٜٔ وافًٚدٜٔ ظذ مهر ؾِسيىْٔٔل صيزا وصيٚتٔال، ذم ٕىيٚق محِيٜ ؾِسيىْٜٔٔ 

صٓٔقٕٜٔ )ـذا!(، هتدف إػ إطٓٚر افِبْٕٚٔغ، ادسٔحٔغ بٕٚمس وافنًٜٔ افٔقم، بّيٓر ؿتِٜ 

رة إخبيٚر ادسيٚئٜٔ ذم تٍِزييقن افُتٚئيٛ. ـِيامت ينيافٍِسىْٔٔغ ( هبيذه افُِيامت بيدأت ٕ

ٓ الم افِبْٕٜٚٔ أحداث ادخٔامت: )مٍٚجئٜ وفُْٓٚ تبغ افىريَٜ افتل ظٚجلٝ هبٚ وشٚئؾ ارظ

 [فقريٍيٚي]جمٚزر، وحدة وضْٜٔ فبْٕٜٚٔ دمٚه افٍِسيىْٔٔغ(، بيؾ أن ـٚتيٛ اؾتتٚحٔيٜ صيحٍٜٔ 

تقجيد ٕيزات مٚرؤٕيٜ، ذم صيقت ٕبٔيف ل: )رؿٜٔ ذهٛ إػ حد افَيقيوت افنافهٚدرة ذم بر

 (.ٕواس افتل تربىٓؿ بٚفنًٜٔبري( وفَد اـتنػ ادسٔحٔقن ا

ذفؽ أن افٍِسىْٔٔغ ذم بٗشٓؿ حََقا إٕجٚزًا ؾنؾ أـيز افسٔٚشئغ ذم حتََٔيف حتيك 

 دمّٔع بًض افَٔٚدات افِبْٕٜٚٔ !(.: )أن

تٍيٚء بٍْيل افيتٓؿ ادقجٓيٜ إػ مـ جٕٚٛ أمؾ، ٓ أحد يذهٛ إػ هذا احلد، ويتؿ آـ 

ادَٚتِغ. وؿد ؿٚل ظٚـػ حٔدر، افرجؾ افثيٚين ذم احلرـيٜ افنئًٜٔ بٖٕيف إذا مل ييتؿ افسيامح 

ًٚ ظذ حٔٚهتؿ. وهق ـالم ٓ يُّـ افَبقل بف، ضٚدٚ أن أمؾ  بدخقل افهحٍٔغ ؾذفؽ حٍٚط

 ذم افسٚبؼ. ؿد ظّدت إػ اصىحٚب افهحٍٔغ ذم أظتك مًٚرـٓٚ ضد افَقات افِبْٕٜٚٔ 
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ًٚ ميـ إَٕيٚض ، ظْدمٚ متُـ افهحٍٔقن مـ دخقل صزا، مل يُيـ ادخئؿ إٓ أـداشي

وفُـ بغ هذه إخرة، مٚزال بًض افٍِسىْٔٔغ يقاصِقن ؿتٚ ؿ. ذفؽ أن أميؾ افتيل مل 

ًٚ ظّدت إػ تدمرهٚ بٚفُٚميؾ وهُيذا ؾي٘ن ادًرـيٜ  ،تتُّـ مـ احتالل ادخٔامت ظسُري

  ٚ أن تستّر بوع شٚظٚت مٚزافٝ جٚريٜ حتك هذه افِحيٜ.افتل ـٚن مَررًا 

 )بقار فرديقه(  :الؽاتب

 (59( الصػحة)11) القوم السابع ( العدد) :ادصدر

 م (.5911حزيران )يوكقو(51التاريخ: )    )االثـني( :وماااالق

افٍِسىْٜٔٔ ظٚش مًرـٜ  -أحد إضبٚء افٍرٕسٔغ مـ أظوٚء اجلًّٜٔ افىبٜٔ افٍرٕسٜٔ

ادخٔامت إخرة بُٚمِٓٚ، وـتٛ يقمٔٚتف يروي ؾٔٓٚ منٚهداتف افٍيٚظٚت افتل ارتُبٝ، 

 وافًجز افذي وضع ؾٔف دًْف مـ افَٔٚم بًِّف.

م ؽٚدرت خمٔؿ برج افزاجْٜ افٍِسىْٔل، افسٚظٜ 5435 [مٚيق] أيٚر 54يقم إحد 

ًٚ، بًض افىَِٚت إو مًْتْل مـ أن أؾًؾ ذفؽ ؿبؾ  ٜتقمٚتُٔٔافًٚذة وافْهػ صبٚح

تِؽ افسٚظٜ، ـام أن افهديؼ افذي اشتوٚؾْل بٚرحٜ ذفؽ افٔقم أفح ظع ـثرًا ـل أؿيض 

 هنٚري ذم صحبتف.

ًٚ ذم رحِيٜ فِزييٜ، ـْيٝ  فَد شبؼ يل أن افتزمٝ دمٚه بًض إصدؿٚء ـل ٕيذهٛ مًي

حِيٜ، فيذفؽ ؾَيد ؽيٚدرت أؿٚوم افرؽبٜ ذم افتحجٟ بٚفَهػ حتك ٓ أذهٛ إػ تِيؽ افر

.ًٚ  صديَل مُره
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ٚره، وـذفؽ افرحِٜ مل تتؿ، ؾبًد شٚظٚت مـ ذفؽ بدأ ؿهػ برج افزاجْٜ وبدأ حه

 صزا وصٚتٔال. إمر بٚفْسبٜ دخّٔل

، هذا افهبٚح، يبدو أن ا دوء ؿد ظٚد، فُـ مٚ أن [مٚيق]افٔقم هق يقم آثْغ مـ أيٚر

 جٚءت افيٓرة وادسٚء حتك ظٚد تبٚدل افَهػ مـ جديد. 

 ثامٕٜٔ أيٚم مـ افَهػ مـ جٕٚٛ حرـٜ أمؾ حتٝ أظغ جْقد افِقاء افسٚدس.

ثامٕٜٔ أيٚم مـ ادَٚومٜ افٍِسىْٜٔٔ، رؽؿ أن أمؾ ؿد أظِْٝ أـثر مـ مرة أهنيٚ شئىرت 

 تٔال وأن برج افزاجْٜ ؾَط مٚ زال يوع ذم وجٓٓٚ بًض افًراؿٔؾ.ظذ صزا وصٚ

 ثامٕٜٔ أيٚم دون أن يتؿ إخالء أي مـ جرحك ادخٔامت ادحٚسة.

 ثامٕٜٔ أيٚم مْع خال ٚ رجٚل وٕسٚء افسِؽ افىبل مـ افدخقل إػ ادخٔامت.

 ثامٕٜٔ أيٚم ؿوتٓٚ ادْيامت ارٕسٕٜٚٔ تْتير ظٚجزة. 

تالفف مْذ افبدايٜ وهق مستنٍك تٚبع فِٓالل إمحير افٍِسيىْٔل، مستنٍك ؽزة تؿ اح

ؾيٚظٚت مثرة حدثٝ ؾٔف ـيام ؿيٚل يل مهيٚبقن ـٕٚيٝ يل ؾرصيٜ ظالجٓيؿ ذم مِجيٖ تيٚبع 

.ًٚ  فِحزب افتَدمل آصساـل، ثؿ إن ادستنٍك أحرق جزئٔ

ٍك ظُيٚ إػ مستني [ميٚيق] أييٚر05بًد افَٔٚم بًدد ميـ آتهيٚٓت، ذهبْيٚ ييقم افثالثيٚء 

رات مـ اجلرحك، ظذ أمؾ أن ٕتُّـ مـ اخلروج بًد ذفيؽ، يْيؿ ظِّٜٔ اشتَبٚل بوًٜ ظنْف

ة افذي ـْٚ ٕتكف ؾٔف.  ـِام تَدم افقؿٝ ـِام أحسسْٚ بّحدوديٜ افًدد افَِٔؾ مـ إرِس 

ريـ مسًا يَع خمٔؿ يؾٍل اخلٚرج وظذ بًد ظن ،ثّٜ هدوء ظجٔٛ ذم هذا ادُٚن

ؿؤٝ  ،ه ادِٔٔنٔٚ وافِقاء افسٚدس، مثِف ذم ذفؽ مثؾ مستنٍك ظُٚصٚتٔال افذي حتٚس
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 شٚظٜ. 01هحبٜ ادّرضٜ بذم هذا ادستنٍك، 

ظدٕٚ إػ مستنٍٕٚٚ متًبغ مـ إٓتيٚر ؽر ادجيدي، ـيام إْٔيٚ ؿيد  ]مٚيق[ أيٚر 00يقم 

 ؽرؿْٚ حتٝ وضٖة افًّؾ. 

حٚوفيٝ ـيؾ اديْيامت  .مْيف، مل ٕيتُّـ ميـ حتَٔيؼ رء 02إػ  ]ميٚيق[أييٚر  00مـ 

ارٕسٕٜٚٔ أن تهقغ خىٜ فِتحرك ادنسك دسٚظدة افٍِسىْٔٔغ افيذيـ متُْيقا مْيذ إييٚم 

                                                 إوػ مـ مٌٚدرة صزا وصٚتٔال.

فٔٚس، وذم ادالجئ افقاؿًٜ حتٝ إرض، ـيٚن اجلرحيك افيذيـ إذم مستقصػ مٚر ) 

 أييٚر02و54هتؿ ؿد جٚؤوا مـ صيزا وصيٚتٔال. تًيقد جيراحٓؿ إػ أييٚم ٚمـ مًٚؾ متُْٝ

أي إػ بدايييٜ افَهييػ، وادقجييقدون هْييٚك، ٓ يُّييْٓؿ أن يُقٕييقا إٓ مييـ ذوي  ]مييٚيق[

 اجلراح اخلٍٍٜٔ.

أفػ صخص متُْقا مـ اخلروج مـ ادخّٔغ ادذـقريـ، متُْ يٚ ميـ  05إػ  02مـ ) 

، حٔٞ ـٕٚقا يتُدشقن ذم ادالجئ ذم حٚفٜ [مٚيق]أيٚر  5رؤيتٓؿ فِّرة إوػ يقم اجلًّٜ 

 تبًٞ ظذ افدوار.

 إٔٝ أيتٓٚ افًجقز افتل تريْل دمقظٓٚ. 

 افتل تنر بٖصٚبًٓٚ إربًٜ. 

 بِٜ.افتل حتٚـل صقت ؿْ 

 افتل تنر بٖصٚبًٓٚ إربًٜ مـ جديد. 

 دمقظؽ تهؾ إػ أشٍؾ وجٓؽ. 
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 ٓ حٚجٜ فؽ بٚفُالم. 

 .ًٚ  ٓ أظِؿ إن ـْٝ تريديـ حتذيري أم أن حتُل يل صٔئ

 ]ظُٚ[فتَْٔٚهٚ ذم مستنٍك امـ برج افزاجْٜ مل تتُّـ إٓ امرأة واحدة مـ ا رب، ) 

ًٚ، تزظؼ ؽوبٓٚ ذم وجقهْٚ ٕحـ إضبٚء ،مسٚء ]مٚيق[أيٚر 05يقم  ـٕٚٝ  ،ـٕٚٝ تزظؼ أد

. هْٚك افُثر ميـ اديقتك، افُثير افُثير ميـ اجلرحيك، ٓ دخقل افزج(تريد أن تٖخذٕٚ ف

 أدويٜ، ٓ ظالج، ـثرون ؿوقا أو شَٔوقن... تًٚفقا، تًٚفقا، اؾًِقا أي رء !!

ٚك، جيٚء فًٔيٚيـ ؿيدرة ادستنيٍك افىبٔٛ ادسٗول ذم افهِٔٛ إمحر افدويل ـٚن هْي

 ظذ اشتَبٚل ادهٚبغ.

إخقي، مل يُـ أمٚمْٚ شقى أن ٕحٚول إؾٓٚمٓٚ ميدى مقمل وأمٚم ذفؽ افٌوٛ إ

ظجزٕييٚ و مرارتْييٚ. ـييٚن مييـ ادسييتحٔؾ بٚفْسييبٜ فْييٚ أن ٕييدخؾ، ومييـ ادسييتحٔؾ إخييراج 

 اجلرحك. مل يبؼ فْٚ إٓ أن ٕٖمؾ.

ًٚ.ادستنٍك افقاؿع ذم مدخؾ برج ا  فزاجْٜ يُٚد أن يُقن ؽر ؿٚبؾ فالشتًامل متٚم

مـ مْٓؿ ذم آفذفؽ ؾ٘ن اجلرحك ذم مالجئٓؿ  شُٔقن مهره مهر مستنٍك ؽزة،)

صٚهدٕٚ ؾتٚة تزرع  [ظُٚ] كأمٚم مستنٍ ،ذم مسٚء يقم افثالثٚء ذاك (هذا ادستنٍك.

ًٚ ء مٚ، تقج  وهل حتُؿ ؿبوتٓٚ ظذ ر ،افنٚرع افذي يٍهِْٚ ظـ صٚتٔال  ف افُالم أحٕٔٚ

 ،ؾَٚفٝ إهنٚ ؿبؾ شٚظٚت مـ ذفؽ، شٖفْٚهٚ [.تسًُٓٚ]ثؿ تقاصؾ  ،إػ أحد ادٚرة

ضِبقا  اظسض شبِٔٓٚ بًض ادَٚتِغ، ،حٚوفٝ أن تٌٚدر خمٔؿ صزا مع أخٔٓٚ ذم شٔٚرة

 مْٓام أوراؿٓام و هقيٚهتام...مل يبؼ  ذه افٍتٚة افٍِسىْٜٔٔ إٓ صقرة أخٔٓٚ.
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ميألى  ،وجيزء ميـ مِجيٖ هيذا إخير ،افقاؿًٜ إػ جقار ادستنٍك مدخؾ افبْٚيٚت)

هـ... احسمْييٚ ءٓ أحييد مييْٓؿ يتحييرك، إمٓييٚت يرضييًـ أبْييٚ ،بييٚفالجئغ مييـ صييٚتٔال

 رؽبتٓـ ذم ا دوء.

ـام تْٚؿنْٚ مع افْٚس. وفُـ مع  ،ذفؽ هق افنًقر افذي ِّٕسف هْٚ ،افٌوٛ وادرارة

افيذيـ ـيٕٚقا ينيٚضروْٕٚ اشيتٔٚءٕٚ أميٚم ذفيؽ  افِبْيٕٚٔغ مرور إيٚم، ٓحيْٚ أن ظدًدا مـ

ؿد بدؤوا بٚفالئّٜ ظذ افنًٛ افٍِسىْٔل. ـْٚ ٕستنيًر ذفيؽ رؽيؿ إْٔيٚ مل ٕهيؾ ، اجلْقن

ـْيٚ ٕتهيقر حدوثيف ثيؿ ٕتخيقف مْيف ـِيام تيقاردت إٔبيٚء  .[إبرييؾ]ٕٔسٚن 4 فبْٚن إٓ يقم

ْٚ أو صداؿتْٚ دمٚه هذا افنًٛ مل خيدظٕٚٚ...  إٓسحٚب فإلرسائٔع مـ اجلْقب، حسُّ

فيذفؽ ـيٚن ٓ بيد ميـ وجيقد بيديؾ.  اررسائِٔٔقن مل يًقدوا هْٚ ٓشتَىٚب افَّْٜ، 

 افٍِسىْٔٔقن ـٕٚقا هْٚك فًِٛ هذا افدور.

 -ميييـ اجلًّٔيييٜ افىبٔيييٜ افٍرٕسييئٜ]ّقظتْيييٚ ميييـ إضبيييٚء ؽويييٛ وميييرارة دميييٚه جم

ْٕٕيييٚ رجيييٚل ظيييالج ظجيييزوا ظيييـ تٖدييييٜ واجيييبٓؿ وْٕٕيييٚ أصيييدؿٚء  يييذا  افٍِسييىْٜٔٔ[

 ن مٖشٚتف ؿد ضٚفٝ.أافنًٛ يرون 

 (مْذ أيٚم ذم برج افزاجْٜ ـٚن افٍِسىْٔٔقن خيتبٗون ويهّتقن وخيٚؾقن.) 

 (.[أمؾ] مـ ؿبؾ حرـٜ حدثٝ ادئٚت مـ ظِّٔٚت اختىٚف فٍِِسىْٔٔغ 

ـٚن يسر إػ ـِٜٔ  شْٜ، 52مراهؼ ظّره  ،حدثٝ ظِّٔٚت تهٍٜٔ جسديٜ ذم افنٚرع 

ؿتؾ ؾيقرًا. فَيد  ،، اشتقؿػ.ضِبٝ مْف أوراؿفيتٖبط ـتبفافىٛ ذم اجلٚمًٜ إمرئُٜ وهق 

، ذفؽ احلل افذي اشتَبؾ ٓجئل تؾ افزظس، وٓجئغ مـ اجلْقب ٜـٚن مـ شُٚن افروص

 م.5430ا شْٜ وؾدو
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افُثر مـ اجلرحك افذيـ ظٚجلتٓؿ ـيٕٚقا يرؾويقن أن يَقفيقا ميـ أييـ جيٚءوا إٓ إذا 

 ـٕٚقا مهىحبغ بَّٚتع احلزب افتَدمل آصساـل.

مثؾ ذفؽ افرجؾ افذي رؾض مْذ ثالثٜ أيٚم افبَيٚء ذم مستنيٍك اجلٚمًيٜ إمرئُيٜ،  

ـٚن يًٚين ميـ رصٚصيٜ ذم افُتيػ اشيتَرت ؿيرب افًييؿ. رؾيض أن يتىبيٛ هْيٚك ٕن 

ظِّٔٚت تهئٍٜ واؽتٔيٚل متيٝ ذم ذفيؽ ادستنيٍك...بَل ثالثيٜ أييٚم حيّيؾ رصٚصيتف ذم 

ًٚ يتىبيٛ ؾٔيف...  ًٚ آمْي ًٚ ٓ هيق وٓ حلّف، حتك وجد مُٕٚي أثْيٚء ظالجيل فيف مل يُيـ مىّئْي

أصدؿٚؤه. مل أصٖ أن أشٖفف، ضِبٝ مْف ؾَيط إن ـيٚن يسيتىٔع افًيقدة ؽيدًا، بًيد أن وضيع 

 افرصٚصٜ ذم جٔبف...

 مـ افٌد ـٚن بٚشاًم وؽر متقتر: 

( )مل ًٕيد ٕرييد أن ٍٕٓيؿ...( شيئّْٚ افُِيامت ؾَيط )ٕحـ هْٚ ًٕٚفٟ وفْنيٓد ـيذفؽ

ؾسيقر وٚدمٜ ظيـ ظيدم افْويٟ ـيام يَيقل ادحِيؾ افٍْسيٚين افِبْيٚين افزٕنٚهد افٍيٚظٜ افْ

      صحروري.

 [02] الصػحة [11] العدد [القوم السابع]ادصدر 

 .[م 5911[يوكقو]حزيران 51]التاريخ:  [  االثـني] :القوم
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 أحوال املخيمات 

 ً( قاه وساسن جسٖدٚ األٌباٞ:42/5/5895)

ذم بيروت هيل ذم افتزاييد ادِّيقس بحرـيٜ شئٚرات  افيٚهرة افتل اشتقؿٍٝ افْٚس

ؾَقاؾؾ افًْقش إػ مَٚبر بروت ومَٚبر اجلْقب ٓ هتدأ  ،ارشًٚف وشٔٚرات دؾـ ادقتك

ؾ ؾرصٜ ا يدوء ذم افهيبٚح فْحٍير تٌْٕٚ ٕسإحد افًٚمِغ بجًّٜٔ دؾـ ادقتك ؿٚل: أ ،أبداً 

 ًٚ ًٚ ذم افهييبٚح افبييٚـرخِسييٜ ذم اف ءجييلْظِّٔييٜ افييدؾـ ؾ أمييٚ ،افَبييقر احتٔٚضيي  .ِٔييؾ وأحٕٔٚيي

ؾٚفرصيٚص هيق  ،شٔٚرات ارشًٚف ٕٚؿِٜ اجلرحك تستدل ظِٔٓيٚ ميـ ضَِيٚت افرصيٚص

ري افذي اظتدٕٚ ظذ شامظف ذم صقارع بروت وهق افقشِٜٔ إٕسيٛ فٍيتح يافزامقر افًه

ًٚ مٚ تهدم  ًٚ افىرق أمٚم شٔٚرات ارشًٚف افتل أحٕٔٚ  وتَتِيف ؾئام هيل تيزر شيرهٚ إٕسيٕٚ

 ارٕسٚن أخر. بَٕ٘ٚذافرسيع 

ف ظييذ ٍٕسييٓٚ بييتالوة افَييرآن افُييريؿ ظييز  أمييٚ شيئٚرات دؾييـ ادييقتك ؾ٘هنييٚ تًيير 

خٚفييد افييذي ضِييٛ هييذه افتًَِٔييٜ مسييتّرة رؽييؿ حتييذيرات ادٍتييل  ،مُييزات خٚصييٜ

 آمتْٚع ظـ هذه افبدظٜ.

 ً:42/5/5895صحٗفٛ الٕطَ الهٕٖتٗٛ 

فِجبٜٓ افديَّراضٜٔ اهتيؿ ذم حيديٞ هيٚتٍل فِيي ]افيقضـ[  ادسٚظد غيٚرس ظبد ربف إم

أمس مجٚظٚت أمؾ بٚرتُٚب ادجٚزر ضد اددٕٔغ افٍِسىْٔٔغ ذم صزا وصيٚتٔال ظيذ ؽيرار 

 .5430مٚ ؾًِف صٚرون وظهٚبٚت افُتٚئٛ ذم هذيـ ادخّٔغ ذم ظٚم 

ك وؿٚل إن ظْٚس أمؾ ؿتِٝ وحرؿٝ ظيٚئالت ؾِسيىْٜٔٔ بٖـِّٓيٚ ذم جيقار مستنيٍ
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ؽزة دون مراظٚة ادسْغ و إضٍٚل وافْسٚء. وذم بٔٚن وزظف مُتٛ ؾيتح ذم افُقييٝ أـيد 

 افْٚضؼ أمس وؿقع مثؾ هذه ادجٚزر افبنًٜ.

وأضٚف ظبد ربف إٔف تؿ تًذيٛ اجلرحيك بٚدستنيٍك وؿتيؾ بًويٓؿ إضيٚؾٜ إػ إحيراق 

يريٜ شٚفٔٛ افًْهيوؿٚل إن هذه إ ،صزا وصٚتٔال وتدمر مسٚــ وحمالت افٍِسىْٔٔغ ذم

افٍٚصيئٜ بحييؼ ادخيئامت افٍِسييىْٜٔٔ جريّييٜ جديييدة ضييد افنييًٛ افٍِسييىْٔل يتحّييؾ و

 مسٗوفٔتٓٚ بري وخمىىق افًدوان ظذ خمٔامتْٚ ذم بروت.

 :54/5/5895ًاألٌباٞ 

 ٖضسبُٕ اجلسحٜ! 

بيرس[ أن مَيٚتع أميؾ  أبِغ مسِح فبْٚين ظْد أضراف خمٔؿ برج افزاجْٜ ]إشقصٔتد

ًٚ مـ  51 إولأوؿٍقا شٔٚرات ارشًٚف افتٚبًٜ فِهِٔٛ إمحر افتل إَٔذت أمس  جرحي

وؿيٚل إٕيف ـيٚن ميـ بييغ  ،وتبيقا اجلرحيك بَبويٚت إييدي وأظَييٚب افبْيٚدق ،ادخئؿ

 اجلرحك امرأة تًٚين مـ آٓم افقضع.

 جسٖدٚ األٌباٞ:-الٕناالت-دوشل–برئت 

5/6/5895ً 

 أميساخلِٟٔ أن ؿقات افِيقاء افسيٚدس افتيٚبع فِجئش افِبْيٚين بيدأت  إٔبٚءذـرت وـٚفٜ 

وؿٚفيٝ: أصيقات  .بْسػ وإزافٜ ادْٚزل افٍِسىْٜٔٔ افقاؿًٜ ذم أضراف خمّٔيل صيزا وصيٚتٔال

 ٍٕجٚرات ـٕٚٝ تسّع ذم خمتِػ إٔحٚء افًٚصّٜ بروت.آ

تيٖن  افسيٚدسوأصٚرت إٕبيٚء إػ أن هيذه ارجيراءات افتيل تتخيذهٚ ؿيقات افِيقاء 
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افتيل ذد مْٓيٚ ، وضّـ خمىىٚت ؿديّٜ هتدف إػ إزافٜ ادخٔامت افٍِسىْٜٔٔ ذم بيروت

 ؾِسىْٔل. أفػ 32أـثر مـ 

 ً:6/6/5895-ف ب أ-برئت

ن مخسيٜ ظنيير أفيػ ؾِسيىْٔل إ :ؿٚفٝ وـٚفٜ ؽقث وتنٌٔؾ افالجئيغ افٍِسيىْٔٔغ

 وت مْذ بدء آصتبٚـٚت بغ حرـٜهربقا مـ خمٔامت افالجئغ افٍِسىْٔٔغ افثالثٜ ذم بر

وأضيٚؾٝ أن  .ر ميـ ميٚيق اديٚيضيافنًٜٔٔ و ادَٚتِغ افٍِسىْٔٔغ ذم افتٚشع ظني -أمؾ-

ًٚ مـ شُٚن خمٔامت صزا وصٚتٔال وبرج افزاجْيٜ  3023ظٚئالت أي  5122ٕحق  صخه

ن وٓحيظ ادراؿبيقن أ .مرـز إيقاء ذم افًٚصّٜ حسيبام أوضيح هيذا ادهيدر 05جلٖت إػ 

 ؽٚفبٜٔ هذه ادراـز ختوع حلاميٜ احلزب افتَدمل آصساـل افدرزي.

ًٚ ٕزحٝ ٕحق صٔدا 1103ظٚئِٜ أخرى أي  212وأوضحٝ أن   010وجلٖت  ،صخه

ؾيردًا ـيٕٚقا أصياًل ميـ  144ظٚئِيٜ أي  511إػ خمئامت صيقر مْٓيٚ ؾيردًا  5050 أي ظٚئِيٜ

واضىروا إػ افْزوح مْٓٚ إػ بروت ٕتٔجٜ افٌيزو اررسائئع ذم صئػ  ،شُٚن هذه افبِدة

 ؾِسىْٔل إػ ضرابِس بنامل فبْٚن. ٓجئ 5225 أي ظٚئِٜ 531بْٔام تقجٓٝ ، 5430

ًٚ ؿد ؾروا مـ ادخٔامت افثالثٜ أي ميٚ يّثيؾ  51455وبذفؽ يُقن  بٚدئيٜ  12ؾِسىْٔٔ

  ؾِسىْٔل. ٓجئ أفػغ مـ شُٚن هذه ادخٔامت افبٚفغ ظددهؿ ٕحق أربً
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املبحثثثثثث: استيا اشثثثثثثاهليئ ت ه  ثثثثثث  ا هل ثثثثثثي   -

 .الشعبهلة

 املبح: الثينيا موقف احلكومي  العربهلة.-

املبحثثثثثثثثثث: الثيلثثثثثثثثثث:ا موقثثثثثثثثثثف املصثثثثثثثثثث تل    -

 .الفلصطهلههل 

 .املبح: الرابعا موقف أيل الصهة يف لبهيى-
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 مدخل 
املجاار الاـ اا٠لااها  راارلمٍؿااشلعيااٚلاـخاات تشلذملاملنااتبللاـن كااتت تشل    اار لؿر اا ل

ليٞضٕلشجبلواس  ارالطرم:

ؽرجلري ااشلاـ ٍ تااشلهااًاط ل غلطامااًلار بطااعلصااراوعلطااخليكاا ٞ لو اا ل رارتااشل

ي ااٙلاملبااٍسلااكااٜلاـناار ل  ااٜللاـااًوالاـ ٍ تااشؤلوياا مٍلطااخليكاا ٞ لاـام ااشؤلطامااً 

ؽ ن راارلو وااٍل رارت راارلط ااًلل ٍهٝلسااٞاوشلاؼااٛلي راضاا ررلاـخااًوً لـ امااًاٍؤلومضااامضاا

ٍضل نكااٝؤلوذملؿااٚلبااـ لار بطاار لل[ا يااٛلامل ةااً ]اا ااتٛل ااًامقلوطامااًلم ااُلا يااٜل

ؤلاـ رٛل اللياٜلساٞاوشؤلو ئاوتاٚؤللاالر بطرلهٌ ل ؿر لاـ ظرملاـكٞايلي َوال لوي رب 

لملٞاا شلذملـ  ر قوا

واإلساليتٞ لطخلخم  ٗلمجرطرهتٛلوهتئرهتٛلوط بورٛلعصًاوال تر رللصرا شل

ؤلشتااإليريؾرـٞالؽتررلؿ  شلاا٘لاـ ٠لجيبلع لهامرال ةا٘لاـتارون ع:لاـ يا وشلواجل نٍواشل

ويٜلهٌ لاـ تر رل:لؽ اٞ لين ا٠لاـاماًللاـ ارملاـخاتيلسا ًلاـاًوٜلاـ   ا٠لاـ ا٠ل اّلؽترارل

وراار للهااٌ لاـن ااٞ ل  ااًلاراا باملـا اارالط ااب لاملكاا  عللملماارؽٔلا سااًؤطااخل  رمااشل 

ٟؤلثٛله ت لذملمجتٕليكررًلا اضلاملة  شؤلوهٞـ لاملكجًلا ؾياذمللاـن كتت تع

لوسروٚلاإلطالمل نررلذمللاخلراجقل

لاـ َوَ لاـختيلط ً لا يش لطاليش لاـترون٠لذملل ٜلعير ليٜلاـ ظرم لاهلللؽ ٞؾنٝ  ر لامحٝ

لواض لذملسٞاوش لعرً لؿ  لمل لو   ل ّعؤ لاخلرصل٠عاشتن]ى ل رسٛل[ لعاس رر ل ٍؾتش  ال

ٍ لط ب ليٜلخم  ٗل  ًا لاملك  عؤلاواـٌيلحيضلاإلساليتشاملج ُلا طخلـ جري شل

لـ ٍوتُلاـكٞايلوك  اٍلؽتررلاجلٍاوٛلاـ ٠لوٍها ررلذملسٞاوشقل
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تاار لصاار الطااٜل لاالساا بٍاسويااٜل ااعلاملٞاؾااٗلاإلساااليتشلاـ اا٠له ناا لاـ ظااٍلوهناا ل

اـٍا تشلاإلساليتشلاـن كتت تشؤلويٜلعهاٛلسابللهاٌالاـ تار لشاً ل ج اٝؤلوي ر اشلعسا ٞ ٝؤل

لووضٞحل الـ ٝؤلوـت ظٍليٜلشر ل غلؾٞ ٛلذملهٌالاـ تر :ل

ـامًلسامت لؿٚلا ؾ  اشلوهالؾا لاجلاٌوالاـ رص تاشلياٜلواا لاـااٞاـتُلـ يابلرارمل)

لق(ملنتبللاـنالثشؼض ررلطخلاـخ بلاـن كتت ٠لواـ   ر لذملا

لوؾٞ ٛ:ل

  لاسااا  ٍااوشلا ج اااشلاـخااات تشلضاااًلع  ااار لاـخااا بلاـن كاااتت ٠لذملخماااتبللصااا ال)

اـتراٞ يلذملصاٗللاـ اًووشرهتاللو اٍجلاـ ار اشلجي   ارل يا ٗلي ظ اشلعياٚلاـخات شليإل

لقل(وامًلضًل اا  لاـخ بلاـن كتت ٠لاملك ٛلوا يشلاـ ٍ تشلواإلساليتش

لوؾٞ ٛ:

اجلاٌوالاـ يا وشلواـخات تشلواـًا واشلامل الؾتاشلواارؾاً لهظراٍلطاخللقققؽامًل ًعل)

اـكتىلؤلوهيبلررملؼض ررلطخلاملك  عليٜلعهٚلاـك شليٜلع  ر لاـخ  علاـن كتت ٠ل

واـ   اار لاملكاا  علـ ا ااٚل ااٌـٙلاا امااشلاملنامااٞ  لاـ اا٠لعطتاا لاـترااٞ ل  اار لاماا ال ٛل

املااراو لوؼاا هٛؤلوهاا٠ل سااامرطلاـااٍؾٛلـ ج ااٞسلاـ   اار ؤلوعطتاا ليت تخااترللاـ ياارا ل

لق(املك ٛلاـك ٠ليٜلصٍفلامل ر ـشلاـ   ر تشل رـا تشلققققؽرٚل جةٞالذملذـٙل؟

س ةر لاـاٌيلوباّ لواللو با ؤلؽرـٍا تاشلاإلسااليتشلاـن كاتت تشلها٠ليارلصاراللهكا ٟل

مؤلوطار للهاٌ ل5891قلؽاتٗلسامت لعؾ  شلاـ رص تاشلط اًهرلذملطارمل[محرل]ؽتبل  ًل

شؤلوطر لاـ ةرـٗلي ررل  ًلطامًلو يٗلاـ امً؟!لوؿتٗله رسٞالاـًوالا ًاملـااٚلا ؾ  

ليٜلاـ ي وعلواـخت شلواـًاو لاـٌيلعشراوال ـتٝلذمل ترهنٛ؟!قل



 الفصل الرابع: املوقف العاو
522 

 
لو ػلل لوصًاللؽ رو لو تر رلؤ لوُطاِمًلل ًوالؤ  ٍر ليظرهٍاللصر  شؤ

املجر اؤلوؿٚليٜلرر ٝلؿر لو ً لووك  اٍلهٌ للاـيةٗلذملصًالصنةرهترلا وغقق

لاـ ٍ تشل لاـ ال  لذملمجتٕ لاجل  ش ل تب ليٞضٞام لؿر  لااًث لع  لهٌا ل غ ووضرف

لواإلساليتشلوذملي ظٛل ال لاـ رملق

وذملاملامر ٚلطٍض رل  ْلا   رالاـ ٠له ؿًلهٞاص لاوتُلاجل رٞاوشلاـ   ر تشلعيعل

رملهاااٌالذملـ  ااار ؤلعيااارلذملساااٞاورلؽرـ ظااالقاجل تاااٚؤلوؾرواااًلاجلاااتِلاجل اااٍااليتخاااتٚلطاااٞ 

لاـترون٠لؿر لي ٞاصئر لوحمٍضر ل خاٚلرصوىلويٜلؼ لعؾ  شقل

ذملهاااٌالاـنياااٚلعضااا رفليااارلوؾااإلط تاااٝلليوممااارلجياااًالذؿاااٍ لع اااٝلؿااار لؾاااًلدم ااإلـاااً

ؤلوـاٜلمجٛلاـا رسللاال  تراط  تشلل ا  ترايلؤلوؿر  شرؾشؤلؽاٚليرلمج  ٝلؿر ليرب 

ع  اا٠ل يياا لامل ةاا لاللو كاإل ؿنااٍلمماارلا ذهااٝقلهااٌاليااٜلررااشلويااٜلررااشلثر تااشلؽ اإل

لوه ًوًلا تئرللاـخ  تشؤلؽامًلوا للؽتٝل  ْلاملٞاؾٗلاـٍس تشقللالس تر ا وال
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 املبح: استي

 استياء وتيديد اهليئات الشعبية

 و32/5/5895-ي.ب –باريص 

ىمول وزير ظمورضمقي ؾمقريو اًمًقد وماورو  اًمـاارع  ن اًمؼلاول اًمعـقاػ اًمادالر طموًمقاًو سمالم 

يمي ]أمؾ[ ومؼوشمؾلم ومؾًطقـقلم ذم خمقامت صؼما وؿموشمقال وسمرج اًمؼماضمـي ؾمٌٌف ماو أؾماامه طمر

]اؾملػزاز[ مـ ضموكى ومؾًطقـقلم مقاًملم ًمؾًقد يوه قمروماوت  وأقمارب اًمـاارع ذم مؼوسمؾاي 

شمؾػزيقكقي ذم سموريس طمقٌ يؼقم سمزيورة رؾماؿقي قماـ اقملؼاوده سمالن  امقا اعمؼاوشمؾلم اعماقاًملم 

يؿثؾقن اًمـعى اًمػؾًطقـل، وىمول  ن اعمعورك كجؿً قمـ اؾمالػزاز ًمؾًقد يوه قمروموت ق 

 مـ ضموكى مجوقمي قمروموت  

وأوااوا اًمـااارع أن ووماادًا مااـ ضمٌفااي اسكؼااوذ اًمػؾًااطقـل يمااون ىمااد زار اعمخااقامت 

اًمػؾًاااطقـقي ذم ًمٌـاااون وًمؼااال شمرطمقٌاااًو طماااورًا وىماااول  ن  اااذا اقؾمااالػزاز يـًاااػ ضمفاااقد 

 ضمٌفي اسكؼوذ 

 و32/5/5895-ي.ب –باريص 

ر كٌقؾ قمؿرو مًلـور اًمًقد يوه قمروماوت ذم سمقاون وزع ذم قماامن ا اوم ؾماقريو سمنصماورة يمر

اًمؼلول ومّحؾ اًمرلقس اًمًقري طموومظ األؾمد مًموًمقي األطمداث اًمدامقي  وىمول كٌقاؾ قمؿارو  

 ن اعمؼوشمؾلم اًمػؾًطقـقلم مـ مجقع اًمػصولؾ يؾلزمقن سمؿقىمػ مقطمد ذم اًمدوموع قماـ اعمخاقامت 

ا محؾي اًملحريض اًمًقريي اهلودومي  مم اوملعول اىمللول داظماكم ومؾًاطقـل وطمذر مـ اقكجرار ورا
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 هبدا  هنوا صؿقد اعمخقامت وسمًط اًمًقطرة قمؾقفو 

ؾ اًمرلقس اًمًاقري طماوومظ األؾماد  ؿِّ وأووا يؼقل   ن مـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي ُتح

سمع مًموًمقي األطمداث اًمدامقي اًملل شمـػذ و جمؿققموت مـ طمريمي أمؾ واًمؾقاا اًمًودس اًملاو

 ًمؾجقش اًمؾٌـوين ود خمقامت سمػموت 

وىمول قمؿرو ذم سمقوكف   ن شمعؾقؼ ويموًمي األكٌوا اًمًقريي قمغم األطمداث سمعد صؿً ـمقيؾ 

ق يدع جموقً ًمؾـؽ ذم أن اًمرلقس اًمًقري أظمذ ضموكى طمريمي أماؾ وأكاف يٌاورك شمقضمفو او 

 ود اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ُتً ؾملور مـ اًمـعورات اًمؽٌػمة 

 ن مـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي ق ختطط ًمؾعاقدة  مم ًمٌـاون و كاام شمعلاؼم  وىمول كٌقؾ قمؿرو 

كػًفو معـقي سملقومػم محويي يموومقي ًمؾؿخقامت اًمػؾًطقـقي شمػوديًو ًمقىماقع جماوزر قماغم همارار جماوزر 

صؼما وؿموشمقال وجموزر سمػموت اًمغرسمقي و اعمجوزر اجلديدة اًملل شمـػذ اآلن  واظمللؿ قمؿرو سمقوكاف 

ؾمقوؾمقًو واؾمع اًمـطو  شمؼقم سمف ىمقودة اعمـظؿي قماغم اًمصاعقد اًمعار  و اًمادوزم سموًمؼقل   ن ُتريمًو 

عمحورصة األطمداث ذم اعمخقامت وىمد ًمؼل  ذا اًملحرك طملك اآلن اؾملجوسمي معؼقًمي  يمام أؿمود 

سمؿقىمػ اًمعديد مـ اًمـخصقوت اًمقـمـقاي واسؾماالمقي ذم سماػموت اًملال روملاً اًملقضمفاوت 

 اختذت مقاىمػ داقمؿي ًمصؿقد و ويمرامي ؾمؽوهنو اًمعدواكقي ود اعمخقامت اًمػؾًطقـقي و

 و:32/5/5895صحيفة الوطً الكويتية 

ذم قمامن ا ؿ يوه قمروموت رلقس اًمؾجـي اًملـػقذيي عمـظؿاي اًملحريار اًمػؾًاطقـقي ذم مام ر 

صحػل أمس ؾمقريو سموًمًعل ًمًحؼ اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ذم ًمٌـون وأيمد أن  ـوك اشمػوىمًو سمالم 

ضمااقش اقطماالالل اسهالااقكم  ودقمااً صااحقػي ضمااروزا  سمقؾمااً أمااؾ و هالقااؾ  اميااي 

اسهالقؾقي ذم  ذه األصمـوا  مم قمدم دمو ؾ شمالىمل مصاوًم  طمريماي أماؾ و هالقاؾ اًملال شمؼاقم 
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قمغم أؾموس اًمرهمٌي اعمـؽميمي ذم ا ػوظ قمغم مـطؼي ضمـقب ًمٌـاون وضمعؾفاو مـطؼاي ةمـاي ظموًمقاي 

لقاؾ شمارددت طملاك اآلن ذم شمًاؾقؿ مـ أي  جامت ود  هالقؾ  وىموًمً اًمصحقػي   ن  ها

طمريمي أمؾ مفؿي ا ػوظ قمغم األمـ واًمؼوكقن قمغم ا ادود سمالم ومؾًاطلم اعمحلؾاي وًمٌـاون و ن 

 اًمقىمً طمون ألن شمعفد  هالقؾ  مم أمؾ هبذه اعمفؿي 

 و:32/5/5895صحيفة الوطً الكويتية 

ومااو زاًمااً ردود اًمػعااؾ شملقاصااؾ مًاالـؽرة اققملاادااات اآلصمؿااي قمااغم اعمخااقامت 

اًمػؾًطقـقي، ومػل ًمـدن دقمو معلصؿقن ومؾًطقـققن حيلؾقن مؽلى اجلومعي اًمعرسمقي ًمؾلدظمؾ 

 اًمعر  اًمػقري واختوذ اسضمرااات اًمعوضمؾي ًمقىمػ جمزرة اعمخقامت 

اًمػؾًاطقـل سمقوكاوت  اقُتاوداًمطالسمقاي اًمعرسمقاي سمؿـاوريمي  توذم رومو أصدرت اعماـظام

 جوزر ؾمقوؾمقي ذم يموومي اعمدن اسيطوًمقي شمًلـؽر  ذه اعم

وذم مدريد كظؿً اجلوًمقي اًمػؾًطقـقي اقملصومًو ًمالطملجوج قمغم اجلارالؿ اًمٌـاعي سمحاؼ 

 اًمـعى اًمػؾًطقـل 

وذم كققيااااقرك اكاااادًمعً مقضمااااي هملااااى قمـقػااااي ًماااادى اًمعاااارب واًمػؾًااااطقـقلم 

وؿمااااورك ماااااوت اًمػؾًااااطقـقلم واًمعاااارب وأقملااااوا مجعقااااوت اضملامقمقااااي ومااااـظامت 

 اهلجاااامت اًمٌـاااعي قماااغم اعمخاااقامت أمريؽقاااي ذم مظاااو رات اقملصاااومقي اطملجوضماااًو قماااغم

 سمػموت  اًمػؾًطقـقي ذم

ون ويموًمقػقركقااو شمـاادد سموعمجااوزر جووزقمااً سمقوكااوت ذم كققيااقرك وكقااقضمرد ومقلـااق

اًمدامقي واًمؼذرة ود اعمخاقامت اآلمـاي  ودقماً اًمٌقوكاوت  مم وىماػ وماقري سـماال  اًمـاور 

ات اًمغذالقي واعمقاوه ورومع ا صور اعمػروض قمغم اعمخقامت وقمالج اجلرطمك وشململم اسمداد
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 ًمًؽون اعمخقامت 

وذم شمقكس اضملؿع اًمـوذزم اًمؼؾقٌل مع مـدوب ًمٌـون ًمدى اجلومعي اًمعرسمقي وسمحٌ معف 

 ٌػموت سماًمقوع اعممؾمػ ذم اعمخقامت اًمػؾًطقـقي 

 و: 35/5/5895الوطً 

 عنليات خطف

ىموماااً مقؾقـاااقوت طمريماااي أماااؾ سموىملحاااوم قمـاااارات اعمـاااوزل ذم سماااػموت اًمغرسمقاااي 

ومؾًاااطقـل ماااـ مـاااوزهلؿ سماااوًمؼقة واىملاااود ؿ  مم ضمفاااي هماااػم  055يؼاااورب  وظمطػاااً ماااو

 معؾقمي 

 [أمل]أسلحة وذخائر مً الكتائب لـ 

أن أؾمؾحي وذظمولر سمدأت شملدومؼ مـ  [اًمقـمـ] أيمدت مصودر ومؾًطقـقي ذم دمـؼ ل  

سمػموت اًمنمىمقي ومـ طمزب اًمؽلولى سموًمذات  مم طمريمي أمؾ دقماًم ًمدور و ذم شمدمػم 

قـقي وذم كػس اًمقىمً سمدأ اًمؾقاا اًمًودس يلؾؼك أؾمؾحي وذظمولر مـ ىمقودة اعمخقامت اًمػؾًط

 اجلقش اًمؾٌـوين،  وذًمؽ ألول مرة مـذ قموم   وذًمؽ مؽووملة قمغم دوره ذم ىمصػ اعمخقامت 

 و: 35/5/5895الوطً 

 جيش الشلطة يدعه اللواء الشادض

قماقن أرؾماؾ  مـ سمػموت أن ىمولاد اجلاقش اًمؾٌـاوين مقـاقؾ [اًمقـمـ] ضموا ذم كٌل ظموص ل  

وطمدات مـ اجلقش ىمقامفو دسموسموت وذظمولر وةًمقوت  مم اًمؾقاا اًمًودس اعمـورك ذم حمووقت 

اىملحوم اعمخاقامت اًمػؾًاطقـقي ماع طمريماي أماؾ  وأواوا اقاؼم أن ىمولاد ضماقش هاي سمعٌادا 
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أرؾمؾ  ذا اًمدقمؿ  مم اًمؾقاا اًمًاودس كلقجاي ًمؾخًاولر اًمؽٌاػمة اًملال شمؽٌاد و كلقجاي صاؿقد 

ـل اعمؼوشمؾ قمـ وضمقده  وأؿمور مصدر اقؼم أن  ذا دًمقاؾ قماغم اًملقاـمام سمالم اًمـعى اًمػؾًطق

 اًمًؾطي اًمؾٌـوكقي واًمؽلولى مع طمريمي أمؾ ذم  جقمفو قمغم اعمخقامت اًمػؾًطقـقي 

 و:32/5/5895وكاالت األىباء 

  ذم قمامن،  أقمؾـ اًمؾقؾي ىمٌؾ اعمووقي أن اًمعو ؾ األردين اعمؾاؽ طمًالم أيماد أن األردن يٌاذل

وؾمعف مـ أضمؾ سمؾقرة مقىمػ قمر  هيع وومعاول طمقاول اققملادااات اًمقطمـاقي  يمؾ مو ذم

اًملل شملعرض هلو اعمخقامت اًمػؾًطقـقي سمٌػموت قمغم أيدي طمريمي أمؾ واًمؾاقاايـ اًمًاودس 

 و اًمثومـ ذم اجلقش اًمؾٌـوين مـذ يقم األطمد اعمويض 

ًمؾقؾاي ىمٌاؾ وىمول اًمعو ؾ األردين اًمذي يزور واؿمـطـ طموًمقًو ذم اشمصول  اوشمػل أضماراه ا

اعمووقي مع رلقس اًمؾجـي اًملـػقذيي عمـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي اعمقضمقد ذم قمامن طموًمقاًو 

أكف ًمـ يلًمق ضمفدًا ًمدى خملؾػ اعمحوومؾ اًمعرسمقي و اًمدوًمقي مـ أضمؾ وىمػ اققملادااات 

 قمغم اعمدكقلم اًمػؾًطقـقلم مـ ؿمققخ وكًوا وأـمػول داظمؾ اعمخقامت اعمحورصة 

اًمعو اااؾ األردين اًماااداقمل  مم وىماااػ اهلجاااامت واااد  وىماااد ؿماااؽر قمروماااوت مقىماااػ

 اًمػؾًطقـقلم ذم خمقامت صؼما وؿموشمقال وسمرج اًمؼماضمـي 

  يمذًمؽ ؿمفدت اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ذم ؿمامل ًمٌـون وضمـقسمف مظو ر اقطملجوج قمغم مو

 شملعرض ًمف اعمخقامت مـ  جامت 

ؿ قملم ا ؾاقة ومؼد كظؿً اًملظو رات واعمًػمات ذم خمقؿل سمداوي واًمٌورد ؿمامقً وخمق

 ضمـقسمًو 

 وردد ةقا اًمالضمالم ظمالل  ذه اًملظو رات ؿمعورات مـو لي  ريمي أمؾ 
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  وذم دمـاااؼ وضماااف أهى اًمثااااقرة اًمػؾًاااطقـقي اعمحاااررون مااااـ ؾماااجقن اًمعاااادو

اسهالاااقكم كاااداًا  مم يماااؾ اًمؼاااقى اًمقـمـقاااي واًملؼدمقاااي واًمديؿؼراـمقاااي ذم اًماااقـمـ 

ًمًاااػؽ اًمااادموا ذم اًمعااار  واًمعاااو  ًمؾلحااارك اًمػاااقري ماااـ أضماااؾ وواااع طماااد 

 اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ذم ًمٌـون 

  ذم صااـعوا أداكااً اجلؿفقريااي اًمعرسمقااي اًمقؿـقااي سمـاادة اًمؾقؾااي ىمٌااؾ اعمووااقي مااو  ااري

اآلن طمااااقل اعمخااااقامت اًمػؾًااااطقـقي ذم سمااااػموت ودقمااااً  مم اًمقىمااااػ اًمػااااقري 

 ًمالىمللول 

وقمد قمغم ن  ذا اقىمللول يً ورصح مصدر مًمول ًمقيموًمي األكٌوا اًمقؿـقي ؾمٌل سمؼقًمف  

شمـػقذ خمطط اًمعدو اًمصافققين اعماؽمسمص سموألماي اًمعرسمقاي وأن اعمصاؾحي اًمؼقمقاي اًمعؾقاو 

شمػؽمض أن شمؽقن األرض اًمؾٌـوكقي ؾموطموت ًمؾعؿؾ اًمؼقي ود اًمقضمقد اًمصفققين ذم 

 األرايض اًمعرسمقي اعمحلؾي 

ودقماااو اعمصااادر مجقاااع اًمااادول اًمعرسمقاااي ًملؽثقاااػ اجلفاااقد ًمقىماااػ اقىمللاااول وا قؾقًماااي 

 ر مثؾ  ذه األقمامل وذًمؽ قدمي اعمصوًم  اًمؼقمقي اًمعؾقو ًمألمي اًمعرسمقي دون شمؽرا

  وذم مؽلى طمريمي اًملحرير اًمقـمـل اًمػؾًطقـل ومل  ذم اًمريوض صدر اًمٌقون اًملوزم 

ًمقطمظ أن  طمدى اسذاقموت األضمـٌقي اًملل شمذيع سموًمؾغي اًمعرسمقي دأسمً ذم اآلوكاي األظماػمة 

ؾؼو او ماـ مصاودر طمريماي أماؾ وماـ مصاودر قمغم حمووقت اًمؽميمقز قمغم أظمٌور يموذسماي شمل

األضمفزة اًمؾٌـوكقي حمـقة سموعمغوًمطوت،  ويمام  ق معروا أكف مـذ أرسمعاي أياوم شمادقمل  اذه 

اسذاقمي ]و ل مقكً يمورًمق[ اًملل أصٌحً معروومي سمورشمٌوـمو و، مو  ري قماـ ؾماؼقط 

قـقي قوكاوت اًمػؾًاطخمقؿ ؿماوشمقال وخماقؿ صاؼما ذم اًمقىماً اًماذي  لـاع ومقاف قماـ  ذاقماي اًمٌ

 اسرصار ومؼط قمغم  ذاقمي اًمٌقوكوت اًملل شمصدر قمـ اجلوكى اآلظمر اًمرؾمؿقي و
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 ن اًمثقرة اًمػؾًطقـقي اكطالىمًو مـ مٌادأ وواع اًمـؼاوط وماق  ا اروا شمميماد أكاف رهماؿ 

اعمقاضمفوت اعمللوًمقي قمغم أيمثر مـ حمقر مـ حموور ؿموشمقال ومؼد فمؾ  ذا اعمخاقؿ صاومدًا،  

ألضمزاا اًمرلقًقي فمؾً صومدة رهمؿ أكف يمون سمعد طمريمي أمو سموًمـًٌي  مم خمقؿ صؼما ومنن ا

صماؿ ىموماً ]أماؾ[ وًمألؾماػ  ،ومؼماير ]ؿمٌوط[ ُتاً  ذاا ومحوياي طمريماي ]أماؾ[ 6

سموطملالل مًلـػك همزة وهنًٌ حملقيوشمف صمؿ أطمرىملف وىملؾً قماددًا ماـ اًمعاومؾلم ومقاف و 

ـاوكقلم % مـ مرووه مـ اًمؾ05ٌاجلرطمك، قمؾاًم سملن  ذا اعمًلـػك يمون يعوًمٍ أيمثر مـ 

و ن اًمثقرة اًمػؾًطقـقي ويمام  ق معروا سمدأت مًلـػقو و سموعمجون ًمؽؾ أسمـوا اًمـعى 

 اًمؾٌـوين و اًمػؾًطقـل 

 كـو هنقى سموجلؿقع أن يلقظمقا اًمدىمي و اعمقوققمقي وقمدم اقًملزام سمقضمفاي كظار دون أظمارى 

ج،  وكدقمق اًمصحػقلم  مم زيورة اعمـطؼاي و رؾماول اًملؼاورير ماـ اًماداظمؾ وًماقس ماـ اقاور

 ودمدر اسؿمورة سملن  ذه اقدقمواات مًلؿرة مـذ أيوم وق أؾموس هلو مـ اًمصحي 

  ذم ًمـادن دقماً وزارة اقورضمقااي اًمؼميطوكقاي أمااس  مم اًمًاامح ًمرضمااول  قااي اًمصااؾقى

األمحر اًمدوًمقي اًمعومؾي ذم ًمٌـون سموًمدظمقل  مم خمقامت اًمالضمالم اًمػؾًطقـقلم ذم سمػموت 

سملم مـ ضمراا ا رب اًمدالرة طمقل  ذه اعمخاقامت مـاذ اًمغرسمقي سكؼوذ اجلرطمك و اعمصو

 أؾمٌقع مه 

 و: 39/5/5895وكاالت األىباء 

  :أصدرت اقُتودات اًمـعٌقي و اًمـؼوسمقي اًمػؾًاطقـقي سمقوكاًو ـموًمٌاً ومقاف أطمارار  صنعاء

اًمعااو  و األؿمااؼوا اًمعاارب، اًملاادظمؾ ًمقىمااػ اهلجااامت وااد اعمخااقامت اًمػؾًااطقـقي 

 ى اًمػؾًطقـل ًمقىمػ كزيػ اًمدم واًمقىمقا سمحزم  مم ضموكى اًمـع
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 :كدد اًمؽلَّوب واعمثؼػاقن اًمػؾًاطقـققن سماوهلجامت اًملال شملعارض هلاو اعمخاقامت  دمشق

اًمػؾًطقـقي ذم سمػموت مـ ىمٌؾ مقؾقـقو طمريمي أمؾ ووطمدات مـ اجلاقش اًمؾٌـاوين مـاذ 

 قمنمة أيوم 

 وـموًمى اًمؽلوب واعمثؼػاقن ذم سمقاون وىمعاف أيمثار ماـ مااي ماـفؿ جوىماػ اعمجازرة اًملال

يقاضمففو اًمـعى اًمػؾًطقـل ذم خمقامت صؼما وؿموشمقال وسمرج اًمؼماضمـاي واًملال  ادومفو 

  هنوا اًمقضمقد اًمػؾًطقـل ذم ًمٌـون وؿمطى دوره اًمقـمـل  ـوك( 

 :أ وب كولى رلقس اعمجؾس اًمـقو  اًمؾٌـوين،  اًمًقد مـػم أسمق وموواؾ،  سمجؿقاع  بروت

اًمعقدة  مم اًملعومؾ سمؽؾ لول ور وأن يعؿؾقا قمغم وىمػ اقىملاألـمراا أن يلداريمقا األم

 اقـد  اًمقاطمد واًمؼلقي اًمقاطمدة سملم رومو  اًمصػ اًمقاطمد و حمٌي وشمآخ  

ًملال شمصادر سموسكجؾقزياي ذم ويمون أسمق ومووؾ يلحادث  مم جمؾاي ]مقكاداي ماقركقـٍ[ ا

 وأقمرب قمـ أؾمػف ًمقىمقع اعمعورك اعمقضمفي ود اعمخقامت سمػموت، 

عااورك  ااى أن شمـلؼااؾ  مم ك ىمااولاًل ج ن اعموـموًمااى سملقضمقااف اًمٌـااود   مم اًمعاادو اعمـااؽم

ق كؽاقن  ق وكحـ مع اًمػؾًطقـقلم ذم معريمي اعمصػم قمغم أرض ومؾًاطلم واجلـقب، 

كريد و و ل معريماي  مـػمًا  مم أن  ذه  ل اعمعريمي ا ؼقؼقي اًمللأمومفؿ أو سمجوكٌفؿ، 

ق اعمعريماي ومو ىموم سمف أسمطوًمـو ذم اجلـقب وذم يمؾ األمويمـ طملك اآلن  اُترير األرض، 

 ا ؼقؼي ًمطرد اًمعدو( 

اًمعؿاؾ اًمطؿلكقـاي وورأى أكف  ذا   شملؿؽـ ا ؽقمي اًمؾٌـوكقي مـ طمػظ األمـ وشمثٌقاً 

اًمؼلؾ، ومال سماد أن يؽاقن ةظمار ًملآظمل، ووىمػ اًملنميد واًملفجػم واًملدمػم ومـ أضمؾ ا

اعمطوا  ق اًمؽل، أي اؾملؼدام  ظمقاكـو مـ ىمقات اًمردع اًمعرسمقي ًمقىماػ  اذا اقىمللاول 

 وكزع اًمًالح مـ اجلؿقع 
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وأيمد أسمق ومووؾ شمليقده ًمدقمقة رلقس اجلؿفقريي األؾمٌؼ،  ؾماؾقامن ومركجقاي،   مم قمؼاد 

 مم ر وـمـل يًلٌعد مـف يمؾ ملعومؾ مع  هالقؾ 

 :وضمف اُتود اعمحوملم اًمعرب كداًا  مم كٌقف سمري يـوؿمده ومقف وىمػ  احتاد ادحامني يستنكر

ُتاود جرأياً ماـ رو  أسمق قمقًك، األملم اًمعاوم ًمالاًمؼلول  وىمول اًمٌقون اًمذي وىمعف ومو

واضمٌاال أن أوضمااف  ًمااقؽؿ  ااذه اًمرؾمااوًمي اعمػلقطمااي سمعااد أن شمعااذرت وؾمااولؾ اقشمصااول 

وأهمؾؼ مطور سمػموت سمًٌى اًمؼصػ األظمػم   وطمول ذًماؽ دون جمقاال  ًماقؽؿ سمرومؼاي 

وومد مـ اعمحوملم اًمعرب ًمـلحدث  ًمقؽؿ يمرضمول ىموكقن وزمقؾ قملق سموُتودكو يعارا 

اًمؼوكقن ودوره ذم شمـظقؿ اًمعالىموت سملم اجلامقموت و األومراد ويدرك أن اقطملؽوم ىمقؿي 

  مم اًمعـػ وأقمامل اًمًالح ًمـ يػقد مـف  ق أقمداا أملـو اعمؽمسمصقن سمـو مجقعـو( 

   ،وأووا اًمٌقون أن مو شمـفده اعمخقامت اًمػؾًاطقـقي ذم سماػموت و اًملاوطمقي اجلـقسمقاي مـفاو

صاقٌـو مجقعاًو ذم األموكاي اًمعومااي قُتاود اعمحاوملم اًمعاارب أمار يًالـؽره اًمعؼاؾ واعمـطااؼ وي

سموًمد ـي واسطمٌوط،  ذ ق يلصقر أن شملقضمف ـموىموت مـظؿي أمؾ اًمعًؽريي و اًمٌنميي ود 

اعمؼوومي اًمػؾًطقـقي اًملل ًمعًٌ دورًا معؽؿ ـماقال اًمًاـقات اعموواقي ذم اًمـلاول اعمـاؽمك 

سموًملحوًمػ مع اسمؼميوًمقي األمريؽقاي  ود اقملدااات  هالقؾ اًمقطمـقي وخمططو و اًملآمريي

 وظموصي  سمون طمصور سمػموت 

  سمااوريس  أداكااً ]ا ريمااي مااـ أضمااؾ اًمديؿؼراـمقااي ذم اجلزالاار[ اًملاال يؼقد ااو اًماارلقس

شملعارض ًماف اعمخاقامت اًمػؾًاطقـقي ذم  اًماذياجلزالري اًمًوسمؼ أمحد سمـ سمقال جاًمؼصػ 

ًمػؾًطقـل( مميمدة أهناو سمػموت قمغم يد طمريمي أمؾ ومحؾي اسسمودة اًمعؾـقي ود اًمـعى ا

 جًمـ شملقاكك قمـ اًمؾجقا  مم يمؾ اًمقؾمولؾ اعملوطمي ًمقوع طمد هلذه ا وًمي اًمـوذة( 

وأيماادت ا ريمااي ذم سمقااون هلااو وىمقومفااو جدون ىمقااد أو ذط ودون طماادود  مم ضموكااى 
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اًمـعى اًمػؾًطقـل ذم اًمدوموع قمـ وضمقده وا ػوظ قماغم سمـدىمقلاف اعمؼوشمؾاي مفاام يموكاً 

مجقع األـمراا اًمؾٌـوكقي واًمعرسمقي اعمخؾصي  مم اًملادظمؾ  اًمظروا واًمللحقوت ودقمً

 ًمقوع طمد هيع ًمؾؿجزرة اًمؼولؿي( 

 وضمد كولى مـ كقاب اًمعدو أن مـ اًمقاضمى اًمؼقوم سملظو رة  هالقؾقي  :القدس ادحتلة

 ًمؾلـديد سموعمذاسم  ود اًمػؾًطقـقلم 

وسماوم ]اعمعورواي ومؼد دقمو اًمـولى اسهالقكم اًمقعوزر ضمراكقت اًمًؽرشمػم اًمعوم  زب اعم

اًمقًوريي[ أمس اسهالقؾقلم  مم اًمؼقوم سمؿظو رة مجو ػميي ذم شمؾ أسمقاى ًمؾلـدياد ]سموعماذاسم [ 

  2801 ود اًمػؾًطقـقلم ذم خمقؿل صؼما وؿموشمقال ذم ؿمفر ؾمٌلؿؼم ]أيؾقل[

وأيمد اًمـولى اسهالقكم ج ن اعمذسمحي شمظاؾ مذسمحاي أياًو يماون اعمجرماقن أو اًملاحويو( وكادد 

ماوت ووؾماولؾ اسقماالم ذم صاؿلفو دماوه اعمذسمحاي ا وًمقاي ًمؾػؾًاطقـقلم ذم سماػموت سملآمر ا ؽق

 اًمغرسمقي 

اقدمو ااوت أمااس،  خملؾااػ واؾماالـؽرت ؿمخصااقوت مااـ قماارب األرض اعمحلؾااي مااـ

 ود خمقامت صؼما وؿموشمقال ًمالضمالم اًمػؾًطقـقلم ذم سمػموت  ت جقم مؾقـقو

، ج كـاو كطوًماى اعمجلؿاع لقؾس جمؾس اًمؼرى اًمعرسمقي ذم  ها، رلقوىمول  سمرا قؿ طمًلم

 اًمدوزم سمقوع طمد ًمؾؿذاسم  اًملل ُتقل اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ذم ًمٌـون  مم مؼوسمر( 

ودقمو اًمـولى شمقومقؼ ـمق   مم وىمػ اعمذاسم ، يمام كدد شمـديدًا ىمقيًو هبجقم أمؾ اًمذي ىمول 

  كف يًلفدا اًملصػقي اجلًديي ًمؾؿـؽؾي اًمػؾًطقـقي وخيدم أقمداا اًمـعى اًمػؾًطقـل وذم

 ـمؾقعلفؿ  هالقؾ  

وأدان قمزيز ؿمحودة، أطمد زقماما اًمؼولؿي اًملؼدمقي مـ أضماؾ اًمًاالم، اعماذاسم  وأووا  
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أن  اادا مؾقـااقو أمااؾ اًمااذيـ شمًااوكد ؿ ؾمااقريو  ااق اًمؼلااوا قمااغم اقؾماالؼالل اًمًااقود 

 اًمػؾًطقـل ذم اًمعو  اًمعر  

جلريؿي ، و ق زقمقؿ ؾموسمؼ  ريمي جاألرض اًمعرسمقي(،  ن  ذه اش مـصقروىمول يمرودو

 اًمر قٌي دًمقؾ قمغم شمآمر سملم  هالقؾ وأمؾ ًملصػقي اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي 

  39/5/5895وكاالت األىباء 

 ادًمتر اإلسالمي يطلب وقف ادجزرة:

 خاص بالرشق األوسط  -جدة

أصدر األملم اًمعوم عمـظؿي اعمم ر اسؾمالمل، ذيػ اًماديـ سماػمزاده، اًمقاقم سمقوكاًو ضمديادًا 

 قي اًملل شمـفد و سمػموت ضموا ومقف قمـ األطمداث اًمدام

شملوسمع األمي اسؾمالمقي ذم يمؾ أىمطور و سمؼؾؼ قمؿقؼ وطمزن ؿمديد أكٌوا اهلجامت اعمروقمي 

 اًملل شملعرض هلو مـذ مطؾع ؿمفر رملون اعمٌورك خمقامت اسظمقة اًمػؾًطقـقلم ذم سمػموت 

ًمللؾمػ أؿماد و ن مـظؿي اعمم ر اسؾمالمل اًملل شمعلؼم اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي ىملقلفو األومم 

األؾمػ ًمعدم اؾملجوسمي األـمراا اعمعـقاي ًمؾـاداا اًماذي وضمفلاف اعمـظؿاي ذم مطؾاع  اذا اًمـافر 

اًمؽريؿ ًمؾلقىمػ قمـ مفومجي خمقامت اسظمقة اًمػؾًطقـقلم ذم سمػموت  وكلقجي قؾملؿرار أقمامل 

اًمؼؿع واًمؽمويع ذم اعمخقامت اعمذيمقرة ومؼد اؾملـفد اعماوت مـ األسمريوا مـ اًمـًاوا واألـمػاول 

وأصقى اآلقا وسموت معظؿ ؾمؽون اعمخقامت دون ملوى  وممو يزيد مـ ا زن واعمارارة، أن 

  ذه اعملؾموة اعمروقمي واًمدموا اًمزيمقي اًملل شمًقؾ  كام  در سمليد مًؾؿي ممو يلـورم مع شمعاوًمقؿ ديــاو

 صػًو واطمدًا أموم اًمعدو اًمصفققين اعمـؽمك  ا ـقػ اًمذي يدقمقكو  مم أن كؽقن 
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 ر اسؾماااالمل  ذ شماااديـ سمـااادة اققملااادااات اعمًااالؿرة قماااغم  ظمقاكـاااو ومـظؿاااي اعمااام

اًمػؾًطقـقلم ذم خمقام ؿ، شمـوؿمد ا ؽقمي اًمؾٌـوكقي واًمؼقودات اسؾمالمقي اًمؾٌـوكقي اًمعؿؾ قمغم 

وىمػ اًمؼلول ووىمػ اًمـزيػ وأقمامل اًملفجػم واًملدمػم  وشمـوؿماد مـظؿاي اعمام ر اسؾماالمل 

كػًف يمل شملحؿاؾ مًاموًمقلفو وشمًاوقمد قماغم وواع طماد أيلًو اًمدول اسؾمالمقي ذم اًمقىمً 

 هلذه اعملؾموة قمغم اًمػقر وقمغم شمؼديؿ اعمعقكوت اسؾمالمقي اًمالزمي ذم أهع وىمً ممؽـ 

 32/5/5895الوطً 

مـ مصودر و اعمطؾعي ذم دمـؼ قماغم ملاؿقن اضمالامع ؾماوظمـ سمالم  [اًمقـمـ]طمصؾً 

لل ًمادى دمـاؼ طمقاٌ ؾمالل كولى اًمرلقس اًمًقري قمٌد ا ؾقؿ ظمدام وسملم اًمًػػم اًمًقومق

األظمػم اعمًمول اًمًقري ملك ؾمقلقىمػ اًمؼلول وملضموسمف ظمادام ىماولاًل جقمـادمو شمـلفال ذظماػمة 

ووصااػ ظماادام ىمااودة ضمٌفااي اسكؼااوذ اًمااقـمـل اًمػؾًااطقـل سموًمغٌااوا جألهنااؿ  اًمػؾًااطقـقلم( 

اكجروا وراا قمروموت(!!  وأيمد اًمًػػم اًمًقومقلل عمحدصمف سملن سماالده ؾماقا ًماـ شمالخغم قماـ 

 اًمػؾًطقـقلم وا ريمي اًمقـمـقي اًمؾٌـوكقي  أصدىمولفو

 38/5/5895األىباء 

 الشعودية تشجب اعتداءات أمل على املخينات

أدان جمؾس اًمقزراا اًمًعقدي ذم ضمؾًالف اًمؾقؾاي اعموواقي سمرلوؾماي اعمؾاؽ ومفاد سماـ قمٌاد 

اًمعزيز اققملدااات اًملل شمعروً وشملعرض هلو اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ذم ًمٌـاون واؾمالعرض 

األمـقي اًمرا ـي سموعمـطؼي ومو شملعرض ًمف سمعض دوهلو مـ أقمامل  ر وسمقي و ديدات  األوووع

 شمطؾؼفو ضمفوت معقـي 

ري  صاحػل قمؼاى اجلؾًاي أن اوىمول وزير اسقمالم اًمًعقدي اًمًقد قماكم اًمـاوقمر ذم شمصا
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اعمجؾس اؾملعرض فمروا ا وًماي األمـقاي ذم اعمـطؼاي وماو شملعارض ًماف سمعاض دوهلاو ماـ أقماامل 

دات شمطؾؼفااو ضمفااوت معقـااي ُتااً مًااؿقوت وؿمااعورات قمدياادة   وأوااوا أن  ر وسمقااي و دياا

 اعمجؾس كوىمش األؾموًمقى واسضمرااات اًملل  ى أن شملخذ ذم  ذا اًمصدد 

وذيمر أن جمؾس اًماقزراا اؾمالعرض قمادة شمؼاورير قماـ األوواوع ذم ًمٌـاون مقواحًو أن 

 اعمجؾس ؿمجى اققملدااات اًملل شمعروً هلو اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ذم ًمٌـون 

وأؿمور اًمًقد اًمـوقمر  مم أن اعمجؾس أقمرب قمـ أمؾف ذم أن شمًلجقى اًمؼقودات اًمؾٌـوكقي 

 مم اًمـاادااات اًملاال صاادرت قمااـ خملؾااػ اًمزقمومااوت اًمعرسمقااي واسؾمااالمقي واًملاال شمـوؿمااد 

اعمؼوشمؾلم سمقىماػ  ـماال  اًمـاور وماقراً ً وطمؼاـ اًمادموا عمقاضمفاي قمادو ؿ اعمـاؽمك ومحؾاف قماغم 

 رايض اًمؾٌـوكقي اقكًحوب اًمؽومؾ مـ مجقع األ

 2/2/5895األىباء

قمؼاادت ضمٌفااي اسكؼااوذ اًمااقـمـل اًمػؾًااطقـقي ماام راً ً صااحػقًو ذم خمااقؿ قماالم ا ؾااقة 

سمؿـوؾماااٌي اًماااذيمرى اًمثوًمثاااي ًمالضملقاااوح اسهالاااقكم ًمؾٌـاااون، وأقمؾاااـ أسماااق كااازار اًماااذي 

ُتاادث سموؾمااؿ اجلٌفااي وسمحلااقر ممثؾاالم قمااـ اجلٌفااي اًمديؿؼراـمقااي ًملحرياار ومؾًااطلم 

كؼاااوذ اًمػؾًاااطقـقي يموكاااً شملؿـاااك ًماااق أن اعمقىماااػ اًمًاااقري ماااـ أقمؾاااـ أن ضمٌفاااي اس

أطمااداث اعمخااقامت يمااون أوواا  ممااو سماادا، واقمااؽما ممثااؾ ضمٌفااي اسكؼااوذ سماالن  ـااوك 

ظمؾااالً سماادأ يعااؽمي اًمعالىمااوت داظمااؾ مثؾااٌ اًمصااؿقد اًمؾٌـااوين اًمًااقري اًمػؾًااطقـل  

وأيمااد رومااض كاازع ؾمااالح اعمخااقامت وقمااغم اؾماالؿرار اًمـلااول اعمًااؾ  اعمـااؽمك مااع 

ـااوكقلم ًماادطمر اقطماالالل اسهالااقكم  وكااقه أسمااق كاازار سموعمؼوومااي اًمقـمـقااي اًمٌوؾمااؾي اًمؾٌ

اًملااال ىمود اااو اًمؼاااقى اًمقـمـقاااي واًمديؿؼراـمقاااي اًملااال يعاااقد  ًمقفاااو اًمااادور اًمرلقًاااال ذم 
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مااى ديػقااد[ وسمااام وصااػف وـماارد ىمااقات اقطماالالل وكاادد ذم ذات اًمقىمااً سمؿاامامرة ]يم

ؼاااي وسموًملـاااوزقت اًملااال شمؼااادمفو سموعمـاااوريع األمريؽقاااي اًمـوؿماااطي قماااغم مًااالقى اعمـط

 ـقي[ عمـظؿي اًملحرير ق]اًمؼقودة اًمقؿ

 حواجز

وىمد فمفرت طمقاضمز ومؾًطقـقي مًؾحي قمغم مداظمؾ خمقؿ قملم ا ؾقة أصمـوا اكعؼاود اعمام ر 

راطمً شمدىمؼ هبقيوت اًمداظمؾلم واقاورضملم  وقماـ طمارب اعمخاقامت ذم سماػموت ىماول اًمٌقاون 

اعمًموًمقي األؾموؾمقي ذم اوملعوهلو وذم شمقؾمقعفو  رب اًمذي شماله أسمق كزار أن طمريمي أمؾ شملحؿؾ 

اعمخقامت وذم اؾملؿرار  ذه ا رب طملاك اآلن، وأواوا يؼاقل ج ن ذًماؽ يميماد سمالن اًمعادو 

اًمصفققين   يًؾؿ سمعد هبزيؿلف اًمؽومؾي ذم ًمٌـون وأن اعمـاروع اًمًؾطقي اقكعازازم اًمؾٌـاوين   

ج ن مو شمعروً ًمف خمقامت سمػموت يلجووز يعؽما سمػـؾ مـاروقمف سمعد(  وشموسمع اًمٌقون يؼقل  

يمثااػمًا خمااوـمر اًمقؿاالم اًمػؾًااطقـل ألن مااو طماادث ياارشمٌط مٌااوذة سموقلااقع ًمؼاارارات اشمػااو  

أيااور اعمؾغاال وشمـػقااذًا هلااو سمًااـقات ضمدياادة(  وشمااوسمع اًمٌقااون يؼااقل  ن اسرصار قمااغم قماادم 21

شمـػقذ ًمعؿؾقي أ اداا اؾملؿرار اًمؽػوح اًمؾٌـوين اًمػؾًطقـل اعمـؽمك ود اًمعدو اسهالقكم  ق 

 ؾمالمي اجلؾقؾ و وعوا ًمدور ضمٌفي اسكؼوذ اًمػؾًطقـل وُتقيؾفو  مم جمرد يوومطي همػم وموقمؾي  

واؾملطرد اًمٌقون يؼقل  كـو ؾمـًلؿقً سموًملعوون مع طمؾػولـو عمـع اكلؼول أطمداث خماقامت 

اا سمػموت  مم اجلـقب اًمصومد ؿمعقرًا مـو سمؿًموًمقلـو طمقول ؿمعى اجلـقب وًملقومػم األضماق

 سقمودة شمقطمقد اقـد  

 32/2/5895كوىا  -بريوت 

ويؼااقل مراؾمااؾ األكٌااوا ذم سمااػموت اًمااذي دظمااؾ اعمخقؿاالم أمااس وااؿـ جمؿققمااي مااـ 
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اًمصحػقلم أهناؿ   يـاو دوا وماقفام أي ؾماالح صمؼقاؾ أو ملقؾماط ، سماؾ يماؾ ماو وماقفام سمـاود  

ي وىمااذالػ صااوروظمقي صااغػمة  وااوومي  مم مـجـقؼااوت ىمديؿااي وةقت قملقؼاا يأوشمقموشمقؽقاا

أمس سمنزاًماي اعملاوريس و اًمدؿماؿ ذم أزىماي اعمخاقامت، سمقاـام يموكاً  اًمطراز  وىمومً ضمراوموت

روالاا  اجلثااٌ اعمدومقكااي شمـٌعااٌ مـفااو وشماازيمؿ األكااقا  وأيمااد اًمصااحػققن اًمااذيـ دظمؾااقا 

اعمخقؿلم أن مجقع مـوزهلام ىمد أصقًٌ ضمراا ىمصػ أمؾ واًمؾقاا اًمًودس وأووومقا أن مماثكم 

ا رهمؿ ذًمؽ داظمؾ خمقؿ سمرج اًمؼماضمـي  وسمؿقضماى اشمػاو  دمـاؼ أمؾ وضمٌفي اسكؼوذ شمعوكؼق

ًمـ يًؿ  عمقؾقـقوت أمؾ واًمؾقاا اًمًودس دظمقل اعمخقؿالم ظمالوماًو عماو يماون قمؾقاف اًمقواع 

 ىمٌؾ اكدقع طمرب اعمخقامت  

 32/2/5895األىباء 

ودظمؾاً ىماقى األماـ اًماداظمكم  مم سمؼوياو  شمقىمػً طمرب اعمخقامت سمعد اشمػو  دمـاؼ  

وطمظار محاؾ اًمًاالح اقػقاػ  ن ؾمحًٌ مـفو األؾمؾحي اًمثؼقؾي واعملقؾمطي  أطمقولفو سمعد أ

 داظمؾفو قمغم مـ شمٌؼك مـ ؾمؽوهنو واعمؼوشمؾلم مـفؿ   

دظمؾً قمدؾموت اًملصقير ًملًجؾ كلولٍ اعمذسمحاي اًملال ؾماؼط  ومع  ذه اسضمرااات  

ا ـ مًويمـ خمقؿ صؼمسموعمولي م85ضمري ، و دم أيمثر مـ 1055ومقفو أيمثر مـ ؾملاملي ىملقؾ و

 وسمرج اًمؼماضمـي   ودمرت معظؿ اعمًويمـ واعمٌوين ذم خمقؿل ؿموشمقال   ،وؾمقيً سموألرض
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 إمجاع على التيديد

 اليوو الشابع –الكويت 

وكااٞ لؼضاابلشاا  ٠لواساإلؿااٚلا وساارطلذملاـاٞواا ل كاا بلاالط ااًا اللاـ اا٠ل

اـالرئااعلاـن كااتت تعلذملخمااتبلل اا ولؤلوؾااًلرااٍلللطااخلهامااٞمل اارلمٍؿااشلعيااٚ

اس شليٜلاـ ةٍؿرللاـخ  تشؤلؽامًلعصًالاؤسر لاالحتر اللاـخ  تشلوممن ٞلس ك شلو

لل[اـ ةااارـٗلاـاااًو امٍاص٠-ؽااا ىل]ؽياااروٚلاملامروياااشل وعطضااار لاملج اااُلاـاااٞص ٠ل تر ااار 

يخذؿر لاس  اٍوالؽتٝليرلهامٞمل ٝلمٍؿشلعيٚليٜلعطبالهك رًفلاايٞالطخلمكٜل

ٞ لاملرت  اااشلؽتاااٝل  اااًلسااا ٞنلياااٜل ئاوتاااٚلـ يااا ىلاملكااا وـشلطاااٜلعياااٜلاجل اااٞسلواـامااا

اال كةرسلاإلئاوتظؤلوعشراوالذمل ترهنٛل غليرله امر لهٌ لاملت تخترللياٜلي راؿاشل

لسٞاوشلؼ لي ررش ق

وذملاـٞؾااااااا ل نكاااااااٝؤلعصاااااااًالطاااااااً لؿ ااااااا لياااااااٜلاملةاااااااريعلوا ص ااااااار لواـياااااااةنتعل

ٍهٝلاـيااةٗلاواملر ًسااعؤلواـن رـتاارللاـٞص تااشلاـن كااتت تشل تر اار لوؾ ااٞ ل  ساابورٛلو خاا

ا رارلمٍؿاشلعياٚؤلوع اًوالهٍهاٞو تشلذملصًالصنةرهترلا وغلع ا ٞالؽتاٝلاملاٌا ىلاـ ا٠لاـ

لاساا ئ رفٍوا لااساا بٍا ٛلملاارل ام  ااٝلصااةتنشلاـنااٞا لاـكااٞاوشليااٜلي راؿااشلملاارلوكاا ٞ ٝل ضاا

اجلَاواااٍقلوعشااار وال-طاااً للاهنااار طاااخلؾرطاااً لل  تااار اااااٞاالاـن كاااتت ٠لاـخاااريٚلو و ل

لٜلخمتبللش  رٛقل ٞمً لاملامره علذملاـًؽراملط

رللوياماااااااااارالللتااااااااااوؾااااااااااًلا  اااااااااااُلهااااااااااٌالاـ باااااااااا لذملاملااااااااااَاجلاـخاااااااااا  ٠لذملاؽ  رم

اـياااااااااةٗلاـاٞو تاااااااااشلاـ ااااااااا٠لا  نااااااااا لي رااااااااارلهاااااااااٌ لا وااااااااارمل ااااااااا  لاـ خااااااااااتٙل رـامتااااااااار  ل
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اـن كاااااتت تشلواؿاااااَللهجٞيراااااارلطاااااخلؽااااااٍضلاـ  تتاااااَل اااااعلاملامااااااره عل كااااا بلا اااااا بورٛل

مااااااعل-اـاماااااار الاـكااااااترزؤلوؼ ااااااَللعؼ اااااابلاـيااااااةٗليااااااٜلؾ اااااار لاملٞؾااااااٗلاـكااااااٞايل

لقلاالؾ  راطخلوؾٗللل-وٍوً

للقاـتٞملاـكر ٕ:ل(15اـ ً ل)
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ابهليى صيدر عو الرابطة اإلشالمهلة للشبيب الفلصطهلين  

" املخينات الفلشطييية واحملية الدائنة  " 

املرؿٍ لاـ ٠لعما  لضًلاـخ بلاـن كتت ٠لطخلورٝلاـ  اٞملوضاًللال  لامل ايٍ

لاملنااااتبللاـن كااااتت تشلذم جلاـ ار ااااش(لطااااخلوراااٝا لر ااااٞسل اااا ولل)صاااا الوشاااارهتاللو اااٍا

لوًيٟاخليٞصلملله  ٝل  ًؤلوهرله٠لؽيٞ رلاارـاشله ٞاغلعيرملعسبط رلوع يرا رلممرل

لاخلرصاشلط اًللـٝالـٝلاـام بلوو نتٍلـٝلاـن ا لو رصشلذملشارٍلايضار لامل ارانلاـاٌي مٍي ٝا

لؾااااًوَٛٞغلؽامااااًلهاااالاملكاااا  عققق لاـترااااٞ لللؿتااااًلهااااٌ لاملاااا ايٍاللياااٜا اـَياااار لعطااااًا لاهلللياااٜا

لاـَطرياارللواـامتاار اللاـ ٍ تااشواـ ياارا لوعؿ ااٚل واهااٛلعذ اار  واساا ابال لـااٌـٙللؤٛلياٜا

اـًوالو ي ر ار لذملهنجا لا  ياشلاـترونتاشؤلؽاماًل اًعللاجلاٌوالاـ يا وشلواـخات تشلواـًا واشل

لامل الؾتشلواارؾً لهظرٍلطخلاـكتىل لوهياب  عهاٚلاـكا شلرارملؼضا ررلطاخلاملكا  عليٜا

لع  ااار لاـخااا  علاـن كاااتت ٠لواـ   ااار لاملكااا  علـ ا اااٚل اااٌـٙلاا اماااشلاملناماااٞ  لاـ ااا٠ل يااٜا

عطتاااا لاـترااااٞ ل  اااار لاماااا ال ٛلـ ج ااااٞسلاـ   اااار لوعطتاااا ليت تخااااترللاـ ياااارا لاملااااراو ل

فلامل ر ـااشلاـ   ر تااشل رـا تااشقققل سااامرطوؼاا هٛؤلوهاا٠ل لصاٍا ؾٛلاملكاا ٛلاـكاا ٠لياٜا ؽرااٚللاـاٍا

ل جةٞالذملذـٙ؟ل

ًلرض  لاملامرويشلاإلساليتشلذملاجل ٞسلاـ   ر لعاواملا ين اشلذملاـ تٞـاشلواـناًا لـام

للاـتراااٞ يققلاالمااا الاواـ ضاااةتشلضاااًلؾاااٞالل  اللع لاهلللسااا ةر ٝلوه ااارغلشااار لع لواخااٗا

لاـخاات شلوؼاا هٛلواـ اا٠له تناا لعوااً ٛل ااًير لا  ٍواار  لامل ااررٍوٜل رـامضااتشلاإلساااليتشلياٜا

لع  اااار  سلاملنااااتبلللاـخاااا  علاـن كااااتت ٠لياااٜا لعهااااٚلاـكاااا شقققلؽراااارلهاااا٠لماااٍا واـ   اااار لياااٜا
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ذملحمروـااشللشاملنااتبللاـن كااتت تشلاـنالثاال[عيااٚلاـخاات تش]املكاا  ٍ لمتاا لحتااررصلؾااٞالل

اإلاا  لاـن كاتت تشلوسا بلاـ  ًؾتاشللوالس ئيارالؽترارلؿٚليك ٛلسا ٠لو ؽ ر لالؾ ةريرري ررل

ال  اًلع لاـن كتت تشلاـ ٠لار  لـ ة ا٠لع  ار لاـخا بلاـن كاتت ٠لا  ؿاٚلاـنٍا للعث  ا طَا

لطجَهااارلاـارياااٚل اااٚلهٞاص ل املنٞـاااشل رـاااًؽراملط ااٝا هااارلـ امضااار لطاااخلع  ااار لهاااٌالاـخااا بليااٜا

ل  اااًلا كاااةرسلاجلاااتِلاـتراااٞ يلاملة اااٚلواـاااٌيلؿااار لوخااااٚلو ااارال للعتوـ  ااار لؽ كاااتت تع

لطظتب لطخلاجل تٕقل

اغققق ا لاـكاار لل] ااشلاواملٞال[ي ظ ااشلعياٚا]املًؽ تااشلاـخاات تشللوهاارلهاا٠لا   ااراله اٞا اـ اٞا

لاجلااااتِلاـ   اااار  لاملنااااتبللاـنالثاااا[لواـنااااريٜلياااٜا و لهٞؾاااٗا لو اااًا للشهامياااٗا وـا راااارلهٞاراااٝا

وً لؽاااارـام خل رملئاااارلققق لواملخاااال  امرويااااشلشاااًا وعياااارلاااٞيااااشلل ل اااار.الفقققوٍ اواجلٍماااٟا

ل ثل  ااٝا ليااارلحيااًا اوشليب  تاااشلـاااٚا لاللو  ترااارلواااٞياااشلاـكااٞا لرااَا لاـ   ر تاااشلؽاااا  لا يااٍا يااٜا

ل اللل-ؿرـ ااااار  -لواااٞيااااارللاـ ٍ تاااااشل اا هتااااارققق ا رهنتاااااشلاـكااااار  شللاالهياااااراللاللم ااااٙا

ََل لاجلاااا الواـ تر اااارللاـياااار  شلاـ اااا٠لهٍراااٞا ير لل صااااال ااوٜلع نكاااارٛلع لوٞؾناااٞا اـ اااارالمام اااار لـ اااًا

ا قققواـخا بلاـن كاتت ٠لواـ   ار لاملكا بلاملك  شقق ارلذملاملتًا لو كارل لومًا  لؤاررـٝا

لوامااره  يلاطااذفلؾااروال للؤسااش ػالٞ وشااتٞ ٝلوعصنرـاٝا ل اٍا لع ل  تاٝا   لاـن تاارللاـيااب الل)للم اٟا

لاـتًووااش ؽ رل رـام ر اٚا اي رٛققق(لذملاملنااتبللهاماٌا لوـااٍا لوامااره ٞ لصاٞا ر ل اوامراٛا لل هناٛا وياٜا

لاملًؽ تشلاـًا وشلاملج َا لـذؾبل ي  ل ٞاهتٛلا يٞاقللْهٍ ؾٍوبل

اـخاا بلاـن كااتت ٠لل عشااالاـترااٞ يلؽه ااٝلوامااٗلخم اارال لؽٍماار لوامرامااٝلطااخللوعياارلاـ ااًو

  ااًلع لع اارسلط ااٝليااٜلوامااٞمل ااًوا ل  ساارـت ٝلاـ نٍوامتااشلوساا ت ٝلاـٞاساا شله اارنلط ااًلاجيااٜل

لوققق؟لوعسً
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ل]ؿر  ٞ ااارل[ل ؽاااهذ لهاااٌ لهااا٠لاـترونتاااشلامل   اااشلاـ ااا٠لحتااااٛلا. لذملـ  ااار لـ ج اااٚلي ااٝا

واشلـ نتااشلصرونتاشلخم ٞياشل    ارمل ا واشلعوليراو تاشلعولشاات تشلوا ابلسا تشلـ ااٞ لهنرواشلاـ ًا

لؾااريٞللاـ ااراويلواجلبٍاؽتاارللاـترٞ وااشلا يٍواتااشلاـ رص تااشلذملهامكااتٛلـ  اار لهامكااتب ل و باا٠لياٜا

لوورلـ رالعيشلؿر ل رلاملجًللواـننراقللؤ]ـ  ر لاملٞمًلاـ ٍو٘[

ـامااًلسااامت لؿااٚلا ؾ  ااشلوهالؾاا لاجلااٌوالاـ رص تااشليااٜلواا لاـاااٞاـتُلـ ياابلراارمل

ل لذملاملنتبللاـنالثقلؼض ررلطخلاـخ بلاـن كتت ٠لواـ   ر

 وىحن يف الرابطة اإلسالموة للشباب الفلسطوني ىعلن...

لاؽض رلل* ّٚ لعشارالاـترونتشلواـ امكتٛلذملـ  ر قلـا

ال   لاساااا  ٍااوشلا ج ااااشلاـخاااات تشلضااااًلع  اااار لاـخاااا بلاـن كااااتت ٠لذملخمااااتبللصاااال*

ـتراااٞ يلذملوشااارهتاللو اااٍجلاـ ار اااشلجي   ااارل يااا ٗلي ظ اااشل]عياااٚلاـخااات تش[ليااإلاـ اااًولا

لصٗلوامًلضًل اا  لاـخ بلاـن كتت ٠لاملك ٛلوا يشلاـ ٍ تشلواإلساليتشقل

شتٞ ٝلوعصنرـٝلذملورٝلهٌ للؤ٠لص ٞ لش   رلاـن كتت ٠لواـ   ر لاررـٝلو كروٝت ةل*

لقل ج شلاـخت تشلاـ رصا تشلاارؾً ا

ـ ااااًولاـ   ر تااااشلواإلساااااليتشلاملن يااااشل غلهٞمتااااًلاجلرااااٞ لضااااًلال  ااااًطٞلؿااااٚلاـامااااٞل*

لاـترٞ يلاـبر الاـٌيلو نٍجلا. لطخلمير  لاـ بتْق

لاالس كااليتش  اٌلاا اٞالواضةشل اللؼ ٞضلوع لهع لحتً لهٞو ررلل[مقلقف]* ًطٞل

ـاٚلصٍومرهترلـ  ٞ ل غلاـ  ًؾتشليٜلرًوًلي المحشلي اٝلااٍؿاشلاإلسااليتشلاملن ياشل

لقلاـٞال ال  ًلع لسامت لا ؾ  شلوحتً لل
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ي٠لهاااٞلاااااٚلاـٞمتاااًلـ امضاااتشلاـن كاااتت تشلطااا لصٍواماااٝلاـٞمتاااًلوهاااٞل  لاااااٚلاإلساااالل*

 ٍاواهلللعؿااااا لواـ يااااالاجلرااااار لذملسااااا تٚلاهللليرااااابلا   ااااا لاخلتاااااٞسلوصااااارالاـتٍوااااا٘ققق

ل[ل٠٣ا  نرا:] ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ژ قـ ير ٍوٜ

 الرابطة اإلسالموة للشباب الفلسطوني 

 يف اململكة املتحدة وايرلندة                                                                             

 م5891هـ/مايو 5041رمضان                                                                            

 رمضاٌ  52القبص/االثيني 

ل589٠مَوٍا ل/72

 (  5880اًمعدد ج          

:فتوى ملفيت القدس  

" الل قتل حافظ األسدح"       

ل ّٚ لمرؽٔللعم لاـٍوتُلاـكٞاي لاـامًللسنٙل م لين ٠ لاـ   ٠ لاـًوٜ لس ً اـختي

لؾٞـٝلذملهرصوىلـ يةرؽتعلذمليًو شل لاـنٍ كتش[ لاـيةرؽش ل]وؿرـش ا سًلقو ام  لط ٝ

ل لوام ٚلمرؽٔلا سً لع  ليٜلواربلؿٚليك ٛ هٌاللؤاـٍوتُلاـكٞاياـامًللعيُل)ع 

للواـٌيلوتتٕلعستر  لا يٍواتع(قلاـامرهٚلاـٌيلوب رالاملك  ع

وؾرالل[ بلؾ ٚلاـكر الوعضرفلع ٝلعصًال]ؽ ٞ له تىلـاٚليك ٛلع لوام ٚلا سًلين

ؤل  ٝلعطتٟل ئاوتٚلاجلاٞال لوؾ اٚلفالفلاملكا  علذمل لؾ ٚلا سًلمالا يٞضةر :ل)
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وهااٞلـااٌـٙللؤ5821 اا وللطاارمل وذ ااىلاملكاا  علذملهااٚلاـااَطذلل5895محاار لذملطاارمل

ل(قعلطًولـ  ك  ععسٞ

وؿر لاـختيلس ًلاـًوٜلاـ   ٠لو ةًثل  ًل مجراملـا رالاررالاـًوٜلذملاملكجًل

ٟلاـااٌيلا ااٌلؾااٍااا لوااًوٜلاـااٍوتُلاـكااٞايلو ظريااٝلوو ؿااًلطااخليكاارطً لمجتاإلاا ؾياا

ٍ تاشلـامتار اللاـ اؤلوواًطٞلاـن كاتت تشاـن كتت تعلـترئلطٍؽارللوـامتار  لي ظ اشلاـ ةٍواٍل

ًثل الـاااٝلٍلاـ ج ااإلاملئااارللياااٜلامليااا علوحتااااومضااالقايٍ لاـكاااٞاوش غل م ااارطلاملااا 

لذملؼااَ ل طاارلاملج ااُلاإلسااالي٠لعيااُل غلاـ  كااٙمكااٜلصر ااٞسلاوااتُلا وؾاارفقلو

لقل رـٞمً لذمل)يٞاررشلمجتٕلاخلٞ ش(

ـ رتئاشلؤلؾ ٚلع لو ّعلاوتكر لوٜلاـ   ٠لؿر لؾريضلاـامًللاـخاٍط٠اـختيلس ًلاـً

ؤلن ٠لاـ ارملعولين ا٠لاـاماًللا ؿا ؤلوو ك ٛل  ًهرلي يبلاملاـ   تشلاإلساليتشلاـ  تر

لقلًل  ٖلاخلريكشلواـنب عليٜلط ٍ ؿر لؾل589٠وط ًيرلعصًالؽ ٞا لطرمل

ل:اـ ريلل  ًلصًوالؽ ٞا م شلاـٞصٜلاـ ٍيبلعرٍللي ٝلااٞاال

 ؟التي أصدرهتا ضد الرئوس السوري الفتوى تما هي مربرا :سيلناه

ؾ ااٚلاـاناا وٜليااٜلاملكاا  علي ااٌلع لهااٞغلاااااٛؤلواللوااَااؤلل  لماارؽٔلا سااًل:أجــاب

لقؤلويٜلوب رـٝلحي ٚليٍه شلاـخرتًٍواملـاٚليك ٛاو ٌالؽه ل يٝلمالالوؾ  ٝليخ

 ؟ الرئوس السوري األوامر األمريكوةوهل يمكن أن توضح كوف ينفذ 

هاٞؽٍلوسات شلت تشؤلوها٠لالل  لاـٞالورللامل ةً لهٍوًلاـامضر لطخلي ظ شلاـ ةٍوٍلاـن كت

و نااٌلهااٌ لقلوط ااًيرلوخاارانلماارؽٔلا سااًلذملؾ ااٚلاـن كااتت تعلواملكاا  علؽه ااٝلذملذـااٙ
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قققلعـااتُلهااٌاليٍواتااشلو اارانلعطاابالا سااًقلواـااًـتٚلع لو وااٍلاخلرارتااشلا املنتتاارل

ل ـتال لؿرؽتر ؟ل

 ؟ كوف تنظر إىل صرد عرفات من دمشق

ليا ايٍ لل5821  ٞالـ  ار لذملاـ ارمللًل ؾؤلـاٜلو مل ٠لع لواٞ لاـكٞاوٞ لع رلاللعؽرر  ـ  نتٌا

اللاإلئاوت تااششعيٍواتاا ل   اا لاـاماٞا لاملاا ايٍ لؤلثاٛا لاـناار لياٜا لاـخا٘ا لـ  نتاٌا لط اٝا قققلوياارلطجاَا

لقللهنرلاملٍم شلاـنرـنشليٜلامل ايٍ  لؤر ٞ  لو نٌ لاـ ظرملاـكٞايلاـتٞمتٚلشراو لوئاوع

 ؟ ونوة وددة منظمة التحرير الفلسطوهل تقرتح شوئًا للحفاظ عىل

ؤلاـن كتت تعلواـ ٍسل غلاـٞمً ل اللع  ٠لع طٞلقققواللعس تتٕلشتئر للع رلحت لاالم الا

لقاجل تٕل ٝل ًاو٠ل غ قل  شلاـ ٠لو ٍل رلاملك  ٞ  يٞصر لذملهٌ لاملٍم شلاـي

 ؟ تي أصدرهتا ىداء إىل ]املتمردين[وهل يمكن اعتبار الفتوى ال

لق  ٝل ًاو٠ل غلاجل تٕ

 سواسوة أم دينوة ؟  هل إهنا فتوى

كااات٘ليااإلعيليٍرااإلط  ااا٠لعول و ااا٠لؤلضاااًلعيله هنااارلؽ اااٞ ل و تاااشلصااار ا لط ااا٠لشنياااتر ل 

لقلار رر ا لواؾ تر لو و تر لذملف لط   عقلار رر يله رلصالؾر لاـكترسشل لٟقققلوع رلاللعه رصف ٍ

 ؟هل أىت عىل اتصال بوارس عرفات

لقلا ؤلع رلـك لطخلاهيرال رـامتر الالقققلع ً

 ؟ بالبقاء يف لبنان أم باخلروج منهل تنصح الفلسطونوني وه
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لقلرٛؤلوط ترٛلاـ ٞ  ل غلؾتر اهتٛهٛلع ا ل  مٞا ٛلوؾضت 

 ؟ ة فعاًل يف وددهتا ويف استمرارهاوهل تعتقد أن منظمة التحرير مهدد

لقلا سًلو يٞالعيٞاا لـتُل رلورٞ عط امًلع لمرؽٔل

 وبامذا تنصح الفلسطونوني يف اخلارج؟ 

لقلطخلومً لاـيٗؤلؽرملٍم شليي وشؤلوو   ٞال يةرٛل   لواٞ ٞالعؾٞور ع

 ؟ وم فتواك عىل املسلمني يف العاملوهل تنوي تعم

 قلللهٞـ له  ت ررل و لع لعص بلذـٙواإلذاطرللواـٞؿراللقققع رلعصًاللؽ ٞاي

ل(ل٠٠٠اـ ً :)ل-5/2/589٠اـٞصٜلاـ ٍيبل:ل
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أرشلًي الشهلخ عب  العس س بو بيز إىل رئهلض الهظيم الهص الكيمل للربقهلة اليت 

  االصوري

 /دافظ األسد ة السوريةفخامة رئوس اجلمهورية العربو

يلحيضا ا لواـٌا ل رملًو اشلامل ٞا ٍ لاـامًلهرالاملج ُلا طخلـ جري شلاإلساليتشلامل  امًا

يلذمللممن ٞ ليٜلط ب لاملك  ع اوشلوؾر  لاـناٍلذملاـ ارمللاإلساالي٠ؤليارلرٍا لوجيٍا سٞا

وٜلوتااارـ املكااا  ش ل رملكااا  علاـااٌا وبلوه اتااٚا املوه ااٌا ل طااًا ٞ ل  ةااااتٛلرشو اااشلاهلللذملؤليااٜا

لحتاا لساا املج  إا ؤلاـ اا٠ل ام اا لوؿاارالللا   اار لواـيااةٗلاـ ٍ تااشلرالمر ثااشلم اابؤلوذـاٙا

سلاـًا  تااشواـ رملتااشلعهناا لعؿنٍرلماا ل ااعلعر ةااشلاااَا للوااشؤل كاا بلياارلهخاا ٍل اٝا اص علياٜا املاٞا

اال لاملتااااط اااا لو اهاااار لو هاااًا ؤل  تجااااشلر وٜلطااااخلصاااا تًلاملباساااارللاـتٞيتااااشـ امااااتٛلذملؿاااٚا

لقللواـٞال لاـترون٠لاال  الفلذمل ٞاملاال  ب 

طااخلا ساا رسلاجلٌاوااشلـ ن  ااشلاللع لوياارالذمله  تاا٘له ااٙللاٟامضااواملنااٍوضلع لوُل

ؤلووٞؾاٗلياارلاـخا رسلاملن ياٞ لـااًو رٛلو يا رٛلؿابلع لاـٞارابلع لوخااجٕلؤا سا رس

وضاب ر للؤااٍ لهنٞو ار لـنٍصاشلاـاتاًلاـتراٞ يهٛليٜل راٍا اللي و نٌلضًهٛلوضًلعئ

ؤلي ٍؿشلاملي ليٕلاـ ًولاملاذ ّؤلواإلؽر  ليٜلؿٚلاـترؾرللاخل  لذملـٞمً لاـيٗ

ؼ لي امٞصلذملومٍصر لطخلع له  يلسٞاوشلاملك  شلامل ٍوؽشل  صرـ ررل واهرلؿريال ل

املنَواشللؿاًل  اًلي رهاً لاالس كاالموؿاًلوعفوؾاًل ارللهاٌالا ياٍللقررار لعطاًا لاإلساالم

للياااٜلذواااٞا ٍّ ؤلـاااتُلف ٍهااارليااارلهٍها اااٝلاـترٞ واااشلاارؾاااً ل اااعلييااااٍلو ئاوتاااٚؤلويااارلرااا

لق لذملر ٞسلـ  ر ؤل ؼٍاضلي ٍوؽشوعطٞاهنرلص رحليكر

  لاملج ُلا طخلـ جري شلاإلساليتشلو سٗلعشًلا سٗلملرلجيٍيلذملهٌالاـ  ًل



 ة أمل أمنوذجًاالشيعة يف لبياٌ : حرك 
522 

 
طاااخلؿاااٚلماٞياااشلهااا يٜل ااارهللللًو ليااارلهاااٞلواراااباـباااريللياااٜلسااانٙلل يااار لاـاااٌوٜلو خااا

ؤلر ا ل ااٝلطَواَ لؾٞوااشليٍهٞ اشلاجلر اابيااٜلحتااتٛلرشو ااشللاهلللواـ اٞ  ل غلياارلؿل:واساٞـٝ

ؤلووكااا بٍسلاملج اااُلا طاااخلعشاااًلـ اااً ترلعسااا ٟلمضااارا لطٍؽرااارلاإل كااار ماااعلؾاااًي ل

امارالعه اٝلاالط لاالس بٍاسلع لهاٞ لهٌ لاـاًطٞ لذمل  اًل ساالي٠لطٍوا٘لرٍيار لوكا ٞرب

لقلجلال لااامتامشلؤل و لع لوك ىلـ   رٛل    ٟلؾًاليٜلااٍوشواإلوٌا للواـام ٚ

  ااارلـ رتااابل ااااٛلو ااااٚلاملكااا وـعلذملؿاااٚلاـااا ال لاـ ٍ تاااشلواإلسااااليتشلع لجي  اااٞال و

ًّل لوو ا لرشو  ٝا والاـ اً لووٞماًوالاـاماٞ لذملضاالالاـ امتاً لاـينٞفلطاخلؿ  اشلاهلللوهت ت٘ا

لواـنالحخراإلساليتشلومبلاجلرر لواالس  لقلر ؤلؽٌـٙلهٞلصٍو٘لاـ يٍا

لقـاٜلعؿنٍلاـ رللاللو   ٞ ؤلوواهلللؼرـبلطخلعيٍ 

لق ٝلوملرلؽتٝل  لاـ ال لواـ  ر لوؽام رلاهلللمجت ر لـترط

 رئوس املجلس األعىل للجامعة اإلسالموة باملدينة املنورة

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

 0/81الرقم

 هجري51/9/5988التاريخ

 



 الفصل الرابع: املوقف العاو
522 

 
ملبحث الثانيا  

موقف احلكومات العربية         

 وا لصراوااشل خاا  لاـٞضاإلذملاملنااتبلل  اار لطااخلطامااًلم ااُلرري ااشلاـااًوالاـ ٍ تااشل

مل ةضاٞال5891مَواٍا ل]لوٞ تاٞ[لياٜلطارملل8ول9 طٞ ليٜلي ظ شلاـ ةٍوٍلاـن كتت تشلوٞي٠ل

ٞاورؤلاـاااات ٜلو اا ل رارتااااشلاـكاااا ٞ وشؤلاجلَاوااااٍؤلاـ ااااٍا ؤلاملبااااٍسؤلاإليااااراالؤلؾتااااٍؤلساااا

اـخااابيلؤلهاااٞ ُؤلوو اا لياااٜلا ا  لواـاٞوااا لويٞاو ر تااارلويخاااراؿشلامل اااًو علاـاااًاو عل

ـ امتااااشلاـااااًوالاـ ٍ تااااشلوؼتاااارسلوؽااااًلـ  اااار ؤلوؽااااتبلوااااظلهنيااااتٚل اااابلرااااٍ لي رؾخاااا ٝلذملهااااٌ ل

لاجل كرللاـ   تشلي ررلواـرسوش:

 حمضر اجتناع اجللشة االفتتاحية

ويموكً  ذه اعمرة ًمدوًمي  ،قمراا سمؽؾؿي اًمرلوؾمياومللحً اًمدورة اًمطورلي، وومؼ األ

وأًمؼو و اًمـقخ راؿمد اًمعٌد اهلل اًمـعقؿل وزير اًمعالىموت  ،اسمورات اًمعرسمقي اعملحدة

وشمؾلفو يمؾؿي األملم اًمعوم جلومعي اًمدول اًمعرسمقي اًمـوذزم اًمؼؾقٌل، ويمون مـ  ،اقورضمقي

ًي قمؾـقي وسمحلقر اًمصحوومي اعمػؽمض أن شمًػم األمقر يمام ضمرى اًملؼؾقد أن شمؽقن  ذه اجلؾ

قمغم أن شمرومع سمعد ذًمؽ ًملٌدأ ضمؾًوت اًمعؿؾ اًمنيي اعمغؾؼي،  ق أن اًمرلوؾمي اشمػؼً مع 

اًمقومقد قمغم اقملٌور يمؾؿي اًمرلوؾمي واألملم اًمعوم ًمؾدورة اًمطورلي اسملداا هبذه اًمدورة، مـ 

 ذه   وؿـ أقمامل ضمؾًي اًمعؿؾ وسمـوا قمؾقف شمؿ  ظمراج اًمصحوومقلم مـ ىموقمي اقضملامقموت

ر و قمودة وزراا ايمام  ق ملعورا قمؾقف ذم اًمدورات اًمطورلي اًملل حيل اًمدورة   دمر  

اقورضمقي واعمـدوسمقن اًمدالؿقن ًمدى اجلومعي اًمعرسمقي، ومؼد ؿمؽؾ طملقر رلقس اًمؾجـي 
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اًملـػقذيي عمـظؿي اًملحرير يوه قمروموت ذم أقمامل اًمدورة ذم ضمؾًلفو األومم كققمًو مـ اعمػوضملة 

شمٌددت قمـدمو دظمؾ قمروموت يراومؼف األملم اًمعوم اعمًوقمد ًمؾجومعي أؾمعد  اًملل هقمون مو

األؾمعد اًمذي ىموده ًمقجؾًف  مم مـصي اًمرلوؾمي يمـقع مـ اًملؽريؿ، يمقن اًمدورة ظموصي 

وًمؽـ  ذا األمر   يعجى  ،سمؽؾؿي مـ مقىمع اًمرلوؾمي سمػؾًطلم وسقمطولف طمؼ اًملحدث

قموصػي داظمؾ اقضملامع اظمللؿفو وزير اقورضمقي اًمًقري، اًمذي أصمور  اًمـارعومورو  

سموقكًحوب مـ ىموقمي اقضملامقموت ذم اجلؾًي األومم وومقام يكم اعمداوقت سمـلن اًمـؼطي اًملل 

 [ اًمققم اًمًوسمع]يمام طمصؾً قمؾقفو  اًمـارعأصمور و 

   كؼطي كظوم،  ذا يمـو سمدأكو اعمـوىمـي اًمعومي، أرضمق اًملقوق  مـ اًمرلوؾمي اًمـارع

مـذ أن أظمرضمـاو اًمصاحوومقلم ماـ اًمؼوقماي وسمادأت ضمؾًاي  اًمرلوؾمي  سمدأكو ضمؾًي اًمعؿؾ

 قمؿؾ مغؾؼي 

ؾمقدي اًمرلقس أكو ومفؿً أن  ـوك ضمؾًي ىمصػمة ومؼط شملغم ومقفاو يمؾؿاي رلاقس   اًمـارع

اًمدورة واألملم اًمعوم صمؿ كًاللكػ اجلؾًاي سمعاد اسومطاور ًمؾؿـوىمـاي اًمعوماي،  ؽاذا ومفؿاً 

 ًمرلوؾمي و ؽذا اشمػؼـو ذم اًمغرومي اعمجوورة، أرضمق اًملقوق  مـ ا

اًمرلوؾمي  اًمذي اشمػؼـو قمؾقف ذم اًمغرومي اعمجوورة  ق أن كٌادأ ضمؾًاي اًمعؿاؾ مٌاوذة وأن ق 

شمؽاقن  ـاوك ضمؾًااي اومللاوح وضمؾًاي قمومااي وضمؾًاي قمؿاؾ، اشمػؼـااو أن شمؽاقن اجلؾًاي ًمؾعؿااؾ 

عمجؾاس اجلومعاي، ذم أن شمٌادأ اًمادورة  اً مٌوذة، وأظمذكو رأي اعمجؾس ذم أن يؽقن  اذا شمؼؾقاد

ة سمجؾًوت اًمعؿؾ وأن ق يؽقن ومقفاو ضمؾًاي قموماي مػلقطماي شمالغم ومقفاو يمؾاامت اًمطورلي مٌوذ

  ـاو لوظمطوسموت، وًمذًمؽ يموكً يمؾؿي اًمرلوؾمي واألملم اًمعوم ذم صؾى ضمؾًي اًمعؿؾ، وأقمط

ًمألخ أسمق قمامر وةمؾ أيلًو أن شمؽقن ذم صؿقؿ اعمقوقع اًمذي كحاـ سمصادد مـوىمـالف،  اًمؽؾؿي
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 اكلفً كؼطي اًمـظوم ن  ذ

قملؼد أن ا اؼ معال ذم  صماورة أاًمرلقس، اؾمؿ  زم ومؼط، وأكو ق أضمومؾ   ؾمقدي اًمـارع

 كؼطي اًمـظوم  ذه 

 اًمرلوؾمي  شمػلؾ، شمػلؾ ا ؼ معؽ دالاًم، دالاًم ا ؼ معؽ 

  اًمؽؾؿي اآلن سموؾمؿ مـ؟  ؾ  ل سموؾماؿ ووماد ومؾًاطلم ذم اًمـؼاوش اًمعاوم أم أن اًمـارع

  ـوك يمؾؿي ذم ؾمدة اًمرلوؾمي أرضمق اًملقوق  

ـو، ولـ معـو اآلن، رلقس مـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي، وكعلاؼمه أطماد ر ؾمااًمرلوؾمي  كح

ووضمقده  ـو كعلؼمه شمؽرياًم هلذا اقضملامع و اذا اعمجؾاس يمالخ قمار  مـوواؾ وماال أدري  ن 

 يمون أطمد مـ األظمقة ًمديف اقمؽماض قمغم ذًمؽ 

  ؾمقدي اًمارلقس  ـاوك مؼعاد ًمػؾًاطلم ويًالطقع أن يلظماذ اًمؽؾؿاي مـادوب اًمـارع

مثؾف مثاؾ أي رلاقس ووماد ذم  اذه اًمادورة اًمطورلاي، وكحاـ ذم  اذه اًمادورة قماغم  ومؾًطلم

 مًلقى وزراا اقورضمقي 

اًمرلوؾمي  يمؾؿي األخ أسمق قمامر  ل يمؾؿي ؿماؽر هلاذا اقضمالامع وًماـ شملعادى  اذا اعمقواقع، 

 وأرضمق أن شمًؿحقا زم سملن أقمطل األخ أسمق قمامر اًمػرصي، شمػلؾ أخ أسمق قمامر 

 ل ومؼط لرلقس اعمقوقع مقوقع مٌد  ق يو ؾمقدي اًماًمـارع

ـوىمش مًلًمي يؼدم اىماؽماح قماودة، وأكاو أىمادم  ـاو اىمؽماطماًو سمنىمػاول ـمور  قمزيز  قمـدمو شمح 

سموب اًمـؼوش طماقل اعمًالًمي اًملال ـمرطمفاو األخ رلاقس ووماد ؾماقريو، و قمطاوا اًمًاقد ياوه 

 قمروموت اًمؽؾؿي ألكف ق يقضمد ذم اًمـظوم مو يؿـع ذًمؽ 
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قمغم اقىمؽماح ومفق  ذن مؼٌقل، وأرضمق ماـ األخ وزيار  يقٌك األخ طموزم كًاًمرلوؾمي  صمـّ 

ظمورضمقي ؾمقريو أن يًوقمدكو ىمؾقاًل، و ن ؿموا اهلل ؾمللًفؾ األمقر، وًمـ حيصؾ  ق اقاػم ذم 

 ذا اقضملامع، وأسمق قمامر   يلت  مم  ذا اقضملامع  ق سموًمٌما اًمذي كعلؼد أكف مػقد، ويمؾؿاي 

 ظمػم ويمؾؿي ـمقٌي ومؾـًلؿع  ذه اًمؽؾؿي 

  ؾمقدي اًمرلقس، اعمقوقع ًمقس مقوقع اًمؽؾؿي، اعمقوقع  ق اعمٌدأ  ؾ حياؼ ـارعاًم

 ألي مًمول 

 رلقس رلقس وًمقس أي مًمول  [مؼوـمعًو ]ـمور  قمزيز  

ألي مًامول دون مقاومؼلـاو و قمالمـاو مًاٌؼًو، أن يالس  مم ؾمادة اًمرلوؾماي  [مؽؿالً ] اًمـارع

 ،عارباًممًالقى وزراا اقورضمقاي  ويػرض كػًف قمؾقفاو، أكاو ىمؾاً  ن  اذا اقضمالامع  اق قماغم

ومـدوب ومؾًطلم مقضمقد ذم  ذه اًمؼوقمي، وحيلؾ مؼعده و ذا يموكً ضمؾًي اًمعؿاؾ سمعاد يمؾؿلال 

ومالرضمق أن ياالؿ  –و كااام أىمصاد ضمؾًاي اًمعؿااؾ  –ق أىمصاد  ـااو اقومللاوح اًملؾػزياقين  –اقومللاوح 

ًمـؼااوش ًمقومااد شمقوااق  اًمـؼطااي طملااك كٌاادأ ومعااالً سموًمـؼااوش، و ذا يموكااً  ااذه اًمؽؾؿااي ذم يمؾؿااي ا

أماو  ذا يموكاً يمؾؿاي  ،ومؾًطلم اًمذي سموألصؾ  ق اًمذي دقمو  مم  ذه اًمدورة اًمطورلي، ومفذا را

 شمرطمقٌقي، ومفذا را ةظمر   يلؿ اقشمػو  قمؾقف 

طمااوزم كًااقٌي  ؾمااقدي اًماارلقس  كـاال أرى أكااف مااـ همااػم اعمجاادي مقاصااؾي  ااذا اًمـؼااوش 

لؿع أي  قااي  ىمؾقؿقاي أو دوًمقاي قماغم اًمٌقزكطل، وأقملؼد أكف مـ اعملعورا قمؾقف، طملك قمـدمو دم

ومانن ماـ  -و ـاو  اذه دوًماي ومؾًاطلم –مًلقى وزراا اقورضمقي، ويلس ممثؾ ًمؾدوًمي اًمداقمقاي 

واضمى اعمـدوسملم أن يؼدمقا ًمف اسيمرام واقطمؽمام اًمذي يًلحؼف، ومام أطمراكو سمـخص يمرلقس 

يموعمعلود، و ذه قمودة  مـظؿي اًملحرير، ومـ صمؿ شمًلؿر اعمـوىمـوت قمغم مًلقى وزراا اقورضمقي
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ملٌعي ذم مجقع اعمحوومؾ اًمدوًمقي، ًمؽاـ هلاو أصاقل ظموصاي ذم اقشمصاول واًملليمقاد، قمـادمو يالس 

رلقس دوًمي ويلحدث سمـػًف، ويٌؼك مؼعده ظموصًو ممقزًا يمام  اري ذم اجلؿعقاي اًمعؿقمقاي وذم 

ـووؾ أسمق قمامر ذم همػم و مـ اعمحوومؾ اًمدوًمقي، وًمذا ومال أرى همريًٌو أو قمجقًٌو أن يؽقن األخ اعم

ؾمدة اًمرلوؾمي، ًمقطؾعـو قمغم مو يريد أن يؼقًمف سموًمـًٌي  مم مو  ري مـ أطمداث ملؾموويي ظمطػمة 

 قمغم اًمًوطمي اًمعرسمقي 

اًمرلوؾمي  ذم  ذه اًمـؼطي ـمؾى  ىمػول اًمـؼوش سموىمؽماح وصمـل قمؾقف، وأكو شمقضمفً سمرضماوا 

ر أقمامًمـاو وضمقاسماًو اللقًًمؽل يعطقـو ىمؾقاًل مـ اًمصؿً، و ن ؿموا اهلل ؾم اًمـارعظموص ًمألخ 

 قمغم ؾمماًمف  كحـ ذم ضمؾًي قمؿؾ، واًمؽؾؿي ًمألخ اعمـووؾ أسمق قمامر 

  ؾمقدي اًمرلقس، أكو ىمؾً أهنو كؼطي كظوم، وطملك اآلن   شمقو  زم كؼطي اًمـظوم اًمـارع

مو ىموًمف األخ رلقس األردن صحق ، وًمؽـ  ى أن يؽقن اسظمقة ا لقر ذم صقرة مو 

ًمول اًمؽٌػم اًمذي يلس ًمقؾؼل يمؾؿي ذم ؾمدة اًمرلوؾمي،  ى أن ؾمقحصؾ، سمؿعـك أن  ذا اعم

يؽقن أقملوا اًمقومقد قمغم معرومي مًٌؼي سمذًمؽ، وًمقس أن يػرض  ذا اعمقوقع قمغم اجلؿقع 

 اًمـؼوش ًملًجقؾ أؾماما    هبذا اًمـؽؾ، أكو أىمؽمح أن كٌدأ ضمؾًي اًمعؿؾ  ذا رأيلؿ، ويػل  سموب

ؿؽـ طمًؿ  ذه اًمؼلقي سمنقمي، اًمؼدومل  ؾمقدي اًمرلقس، مع األؾمػ اًمـديد ي

أوقً  ًمقس  ـوك ذم اًمـظوم مو يؿـع سمؾ اًمعؽس، ضمرت اًمعودة أن يمثػمًا مـ اًمر ؾموا وطملك 

رلقس مـظؿي اًمقطمدة اسومريؼقي ضموا واضملؿع ذم مم ر ىمؿي قمر ، وًمقس ذم اضملامع وزراا 

اعمفؿؾي  اقورضمقي،  ذه ىملقي ومؾًطلم يؿثؾفو األخ يوه قمروموت، ًمقًً ىملقي مـ اًمؼلويو

ذم ؾمالل األمؿ اعملحدة  ذه كؼطي  وكؼطي أظمرى مـ اعمػروض سموًمػعؾ  ـو، ومـ طمؼ 

اًمرلوؾمي وطمؼ اسظمقة أن يؼرروا هنولقًو  ذا يموكً كؼطي اًمـظوم  ذه صحقحي أم ق، وأكو 
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ـدوب ومؾًطلم ـمؾى مرة اًمؽؾؿي ذم اجلؿعقي اًمعؿقمقي ًمألمؿ اعملحدة، مأذيمر سموًمػعؾ أن 

ويمون رلقس اجلؾًي  ق قمٌد اًمعزيز سمقشمػؾقؼي، ومؼول األمر ًمؾجؿعقي  وموقمؽموً  هالقؾ،

اًمعؿقمقي، وىمررت اجلؿعقي اًمعؿقمقي ذم طمقـفو أن يؾؼل مـدوب ومؾًطلم اًمؽؾؿي، أىمقل 

 ـو اقمروقا  ذا األمر قمغم اًملصقيً، ومـ أراد أن يقاومؼ ومؾققاومؼ، ومـ أراد أن يعؽمض 

 أضمؾ ومؾًطلم ومؾقعؽمض ومفـو مـ يؿثؾ ومؾًطلم ومـ كووؾ مـ 

اعمقواقع ذم ا ؼقؼاي أىمػاؾ سماوىمؽماح ماـ األخ  ،اًمرلوؾمي  ؿمؽرًا ًمألخ ومورو  اًمؼدومل

، وق جمول ًمؾؿـوىمـي ذم  ذا اعمقوقع، واًمؽؾؿاي يك قمؾقف األخ طموزم كًقٌـمور  قمزيز، وصمـّ 

 اآلن ًمألخ اعمـووؾ أسمق قمامر 

يؽقن صٌقرًا سمنيؼاوا  قمغم أكف يمون صٌقرًا، وأرضمق أن اًمـارعأسمق قمامر  أؿمؽر أظمل ومورو  

 اًمدم اًمػؾًطقـل واًمدم اًمؾٌـوين اًمذي دقمقكو  ذا اقضملامع ذم  ذه اجلؾًي مـ أضمؾ  يؼوومف  

وؿمؽر قمروموت يماذًمؽ ضمفاقد اًمؼاودة اًمعارب واجلومعاي اًمعرسمقاي ًمعؼاد اقضمالامع مـا كوطمقاي، 

الػقد مـاف   ق واشمصوق ؿ اعمؽثػي ظمالل األطمداث مـا أضماؾ وواع طماد  اامم اًمادم اًماذي ق ًي

اقم   اًمعدو اًمصفققين قمغم طمد شمعٌػمه، وىمول   نَّ  جمؾًاؽؿ  اذا عمًاوقمدشمـو يمؾٌـاوكقلم وومؾًاطقـقلم  د  ؼ 

ًمقٌحاٌ  ع كام يعـل ُتؿؾ  ذه اعمًموًمقي ذم  ذا اًمقىماً اًمصاعى واًمادىمقؼ،  ذًا يالس  اذا اقضمالام

ىمؿاي قمار   ىمؽمح قمؾقؽؿ سملن أقمؾـ أن اكعؼود مام رأؾمٌؾ  يؼوا  ذا اًمدم اًمًولؾ و ذه اًمؽورصمي، و

ـمورئ أصٌ  رضورة طملؿقي، ًمقس مـ أضمؾ ًمٌـون وومؾًطلم ومحًى، و كاام مـا أضماؾ اًمللاومـ 

 اًمعر  قمغم أرض اجلومعي اًمعرسمقي 

ر قمروموت ذم اقلوم سموًمدور اًمذي أكقط سمؼقات اًمردع اًمعرسمقي قمـدمو دظمؾً  مم ًمٌـون، وذيمّ 

ًو ومحوياي اًمثاقرة اًمػؾًاطقـقي واعمفوم اًملل أويمؾً هلو  اميي وطمدة وؾمقودة ًمٌـاون أرواًو وؿماعٌ
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 ومـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي واًمقضمقد اًمقـمـل اًمػؾًطقـل واًمٌنمي 

أرضماق أن يعاقد اسظماقة ، ىماول ردًا قماغم ؾمامال صاحػل جوذم ظملوم أقمامل  ذه اجلؾًي

ً هلؿ ماـ ىمٌاؾ اجلومعاي اًمعرسمقاي ققمطاًمًقريقن ًمقـوريمقا ذم اعمفؿي اًمؼقمقي اًمعرسمقي، اًملل أح 

ر ًمؾؿـوريمي وؿـ ىمقات اًمردع اًمعرسمقي، وُتؿؾ مًموًمقي اؿ اًملقا األظملقمـدمو أقمطل هل

    اكلفك(اًملعفداتشمؾؽ 
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األول   اق ماو  اري ذم  ،اًمدورة اًمطورلي عمجؾس اجلومعي اًمعرسمقي شمـووًمً مقواققملم

ة اًملقصؾ  مم ىمرار سمعؼد ىمؿي قمرسمقي، سمػموت، ويصقى اعمخقامت اًمػؾًطقـقي  واًمثوين رضور

 ختصص ًمؾٌحٌ ذم  ذه اعمـؽؾي و  ود ا ؾقل هلو 

وذم اعمقوققملم سمرز شمٌويـ ذم اًمرأي ذم مقىمػ ؾماقريو ممثؾاي سماقزير ظمورضمقلفاو وماورو  

، واعمقاىمػ اًمعرسمقي األظمرى، و ذا يموكً ىمرارات اًمادورة سموشماً معرووماي، وسموكلظاور اًمـارع

اًمعارب  اشملع اًمققم اًمًوسمع سملم أيدي اًمؼارا ،اًمًٌ سمؿصػم اًمؼؿياكعؼود اقضملامع اًمالطمؼ و

كص اعمحي اًمني ًمؾجؾًي اًمذي طمصؾ قمؾقف مراؾمؾفو ذم شماقكس  صمار اكعؼاود اًمادورة ذم 

و ق يقو  أن اعمذيمرة اًمػؾًطقـقي يموكً حمقر اًمـؼوؿموت ظموصي  [يقكقق] طمزيران [0-8]

سماوًملحؼقؼ ذم طمارب اعمخاقامت وُتدياد  أي اًمٌـاديـ اعمطاوًمٌلم ،اًمٌـديـ اًمثوين واًمثوًمٌ ومقفو

 اعمًموًمقوت قمـفو 

 :الشـرعفاروق 

سمغقوب وومد ًمٌـون ق  قز مـوىمـي ىملويو شملعؾؼ هبذا اًمٌؾد، وأظمـك أن يمدي  ذا  مم 

شمصعقد اعمقىمػ ذم سمػموت، واؾملاـوا اًمؼلول  ـوك، وقمدم شمًفقؾ اعمًوقمل ًمقوع طمد هلذه 

سـمال  اًمـور مـ ضموكى واطمد، طمقٌ شمؾلزم سمف األطمداث اًملل كحـ سمصدد سمحثفو،  ـوك وىمػ 

طمريمي أمؾ مـذ قمدة أيوم، أمو سمؼقي اًمٌـقد وملجري معوجللفو سمروح أظمقيي وذم  ـمور مفؿي 

اًمصؾقى األمحر اًمدوزم، أمو سمخصقص شمـؽقؾ جلـي ومفذا يلـوىمض مع ؾمقودة اًمدوًمي اًمؾٌـوكقي 

ا اًمـقع، ؾمقاا يموكً جلـي قمغم أراوقفو، وًمقس مـ طمؼـو أن كػرض قمغم ًمٌـون جلوكًو مـ  ذ

وسمخصقص اًمٌـد اًمثوًمٌ مـ  ،ملوسمعي أو رىموسمي، وموسرصار قمؾقفو ق يزيد األمر  ق شمعؼقداً 
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ـ اعمذيمرة، ًمدي يمالم يمثػم أىمقًمف، طمقل مو  ري ذم سمػموت وذم اعمخقامت وطمقهلو وظمورضمفو وم  

دطمر  هالقؾ شمح  ؾمٌٌفو وعموذا شمطقرت ومو  ق اهلدا مـ  ؿمعول  ذه اًمػلـي، ذم اًمقىمً اًملل

يمي ماوت اًمـفداا رفو، وىمدمً  ذه ا ل  سمػلؾ اعمؼوومي اًمؾٌـوكقي، طمقٌ شمـؽؾ أمؾ ـمؾقع  

وأرهمؿً  هالقؾ قمغم اقكًحوب دون ىمقد أو ذط مـ ًمٌـون، ومال يعؼؾ أن يديـ جملؿعـو 

أوًماؽ اًمذيـ شمصدوا ًمؾعدوان اًمصفققين دوموقمًو قمـ ًمٌـون واألمي اًمعرسمقي، وظموصي قمـدمو يـور 

 مم اًمًؾطوت اًمًقريي، ويملن اعمؼصقد  داكي اًمذيـ ىموومقا اًمعدو اًمصفققين، ومـ  صؽ 

همػران ًمؾذيـ   يلصدوا ًمؾعدو اًمصفققين،  ين أؿمعر سموؿمؿازاز مـ  ذه اًمػؼرة وأروملفو، 

ظموصي ؾمقريو اًملل ىمدمً اًمؽثػم  مم ًمٌـون، و مم اًمذيـ دطمروا اًمعدو اًمصفققين وىموومقه، 

اظملالل سموًمػعؾ واظملالط سموًمر يو ؾمققصؾـو  مم مزاًمؼ ظمطػمة  ذا مو ىمٌؾـو و ذه اًمػؼرة شمدل قمغم 

هبذا اًمالمـطؼ و عؾـو كلًوال أيـ يمون  مقا اًمـوس اًمذيـ يديـقكـو ؾمـقات ـمقيؾي ذم ضمـقب 

ًمٌـون و  يلؿؽـقا مـ دطمر  هالقؾ، سمؾ أقمطقا اًمذريعي سهالقؾ يمل شمحـزل سمؾٌـون أؿمد أكقاع 

طملالل، و هنو ملؾموة طمؼقؼقي أن ختلؾط  ذه األمقر هبذا اًمـؽؾ، وق اًمعذاب واًملفجػم واق

يًلطقع اًمعؼؾ اًمعر  أن يلحؿؾ مثؾ  ذا اًمـقع مـ وؾمولؾ اسقمالم اًملل سمثً ذًمؽ  ق 

سمقصػفو أهنو مـٌق ي أو ملضمقرة أو ملؾؾي، وسموًملوزم ومنن ؾمقريو شمديـ  ذه اًمػؼرة سمـدة وشمديـ 

يلػفؿقا طمؼقؼي مو  ري، وأن يـظروا  ًمقف  كـو كٌـل  اًمذيـ صوهمق و وشمرضمق مـ األظمقة أن

سمالدكو وضمقــو هبدا حمورسمي  هالقؾ، وكػل  مرايمز شمدريى ًمألظمقة اًمػؾًطقـقلم، ق يقضمد 

مثؾفو ذم أي سمؾد قمر ، وموًمؼلقي اًمػؾًطقـقي ىملقي مريمزيي سموًمـًٌي ًمـو ذم اًمًقوؾمي اًمداظمؾقي 

، وق أريد أن أُتدث قمـ اًمقضمقد واقورضمقي، ومو طمصؾ ذم ًمٌـون معروا ًمؾجؿقع

اًمػؾًطقـل، يمام يلحدث طمزب اًمؽلولى ومؼد ىموشمؾـو اًمؽلولى سمًٌى كظر ؿ  مم اًمػؾًطقـقلم ذم 

 ًمٌـون، وىمد قمؼم رلقًـو أيمثر مـ مرة قمـ أن اًمـعى اًمػؾًطقـل  ق ؿمعٌـو اًمـؼقؼ 
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كحـ سمٍماطمي كلؽؾؿ قمـ سمعاض ىمقاودات  اذا اًمـاعى، وق كخجاؾ ذم ا اديٌ قماـ 

ه اًمؼقااودات ألهنااو أؾمااوات ًمؾـااعى اًمػؾًااطقـل، ذم ًمٌـااون يمااون  ـااوك وضمااقد سمعااض  ااذ

ومؾًطقـل ذم اجلـقب أـمؾؼ قمغم األرض  ـوك اؾمؿ أرض ومل ، واًمؽورصمي أن سمعض ىمقودات 

اًمـعى اًمػؾًطقـل  ل اًملل ىمودت اًمـعى اًمؾٌـاوين قماغم أن يؼلـاع سمالن ق قماقدة ًمؾقضماقد 

 قماغم أن سمعاض ىمقاودات اعمـظؿاي شملحؿاؾ اًمػؾًطقـل  مم ًمٌـون، و ـوك  مجاوع وـمـال ًمٌـاوين

ؾفاو يماؾ اعمًاموًمقي، وق يؿؽاـ أن أىمؾاؾ ماـ اعمًموًمقي  زاا مو أصوب ًمٌـون، واًمٌعض حيؿّ 

ىماادرة اًمـااعى اًمػؾًااطقـل وشملااحقلف ويمػوطمااف، و كـاال أُتاادث قمااـ سمعااض اًمؼقااودات 

ًمٌـون، اًمػؾًطقـقي اًملل شملـوزل قمـ اًمدوًمي اًمػؾًطقـقي وقمـ اًمًقودة اًمػؾًطقـقي وشمريد و ذم 

وق شمطوًمى أن يؽقن شمقاضمد و ذم األردن، وق كريد أن كًؿع اعمزيد مـ مغوًمطوت أسمق قمامر 

يلحدث دالاًم قمـ ؾمقريو  ذ سمنمؽوهنو  يؼوا اًمؼلول ذم ًمٌـون، ومفؾ ذم يد ؾمقريو أزرار اًمًحر 

سيؼوومف، يؼقل اًمؾٌـوكققن  يمؿ ىملؾ مـ اسهالقؾقالم ظماالل قمنما ؾماـقات؟ كحاـ معـقاقن 

زىمً مـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي  ذا اًملؿزيؼ؟ وعموذا اكحدر سمعض ىمقودات ومل   اذا عموذا مح 

لا اًمذي شمعارض ًماف اًمـاعى اًمػؾًاطقـل، و ذا ااقكحدار، ًمؼد شمعرض ًمٌـون  مم كػس اًمـ

يموكً اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي ىملقي مؼدؾمي ومقجى أن شمؽقن ىملقي ًمٌـون سمـػس اعمًلقى، عماوذا 

رب اًمؾٌـاوين ماـ ىمٌاؾ اؼقم اًمادكقو وق شمؼعاد، وقمـادمو يحلا ذا رضب اًمػؾًطقـل ذم ًمٌـون شم

 ومؾًطقـل، يملكف طمنمة ق أطمد يًلل قمـفو؟ 

طمدصمً اؿملٌويموت ظمالل األيوم اعمووقي ألن جمؿققمي مـ داظمؾ اعمخقؿ شمعروً ًمدورياي 

مـ أمؾ، و رسمً اعمجؿققمي  مم داظمؾ اعمخقؿ وقمـدمو شمطقر اًمؼلول   كًاؿع سماف ذم دمـاؼ  ق 

ؼاوشمؾلم وسمادأت ًمًٌ طمريمي أمؾ سموؾمالالم اعمجؿققماي، وقمـادمو روماض شمًاؾقؿ اعمومقام سمعد، وـمو

قمؿؾقي دوموع قمـفؿ سمنـمال  اًمـور، ؾمؿعـو سمف ذم دمـؼ وأضمريـو اشمصوقت يموكً كلقجلفو  دلاي 
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ؾموقمي طملك ظمرضمً جمؿققماي مؼاوشمؾلم ماـ اعمخاقامت واطملؾاً  12، و  يؿر أىمؾ مـ ػاعمقىم

و ومجً مقاىمع طمريمي أمؾ، وشمٌلم ومقام سمعد أكف مرشمى  اعمديـي اًمريووقي واطملؾً ـمريؼ اعمطور،

شمرشمقٌااًو مًااٌؼًو، ويمـااو كًااؿع أن جمؿققمااوت شماالس مااـ شمااقكس واًمًااقدان وهمػم ااو مااع اعمااول 

واًمًالح، وارشمػع كلقجي ذًمؽ ؾمعر اًمؾػمة اًمؾٌـوكقي دون أي ؾمٌى اىملصاودي ًملحًالم اًمؾاػمة 

ي وصاؾً  مم سماػموت، اًمؾٌـوكقي، وىمد رصوماً أماقال يمثاػمة، وضمفازت ومار  قمديادة مًاؾح

ودسماارت ماامامرة ًملػجااػم اًمقوااع ذم يمااؾ مااـ ًمٌـااون واؿماالعول ا رالااؼ ذم سمااػموت وصااقدا 

وـمراسمؾس واًمٌؼوع، و ين أقملؼد أن أسمو اًمؾطػ   يًو ؿ ذم  ذه اعممامرة اًملل دسمارت، وطمريماي 

ذم أمؾ   يؽـ أمومفو  ق أن شمًلعقد اعمقاىمع اًملل اطملؾً مـفو، وشمٌلم أن  ـاوك أؾماؾحي  ولؾاي 

اعمخقؿ، ومؾامذا قمـدمو دظمؾ ؿمورون  مم اعمخقؿ   يؽـ  ـوك ؾمالح ومقف، وشمقضمد  ذه األؾماؾحي 

 اًمؽثػمة ذم اعمخقؿ اآلن؟ عموذا دسمرت  ذه اقطي سموًملًؾق  واًمدقمؿ اعموزم؟ 

 كـو كعرا أؾمٌوسمًو يمثػمة هلذه اًمػلـي اًملل  ل سمـؽؾ ممامرة، وموهلدا األول أن  هالقؾ 

و ك ومفذه طمؼولؼ، وأ ؼً هبو أيمؼم  زيؿي ذم شموريخ اًمٍماع أظمرضمً مرهمؿي، وًمـ كلٌ

اسهالقكم مـ اعمؼوومي اًمـعٌقي اًمؾٌـوكقي سمدقمؿ مـ ؾمقريو، ومؽون اهلدا  ق ُتجقؿ  -اًمعر 

 ذا اقكلصور  واهلدا اًمثوين مـ اعممامرة  ق أن ظمطقات يمٌػمة ىمد طمصؾً ذم مصػم 

  اًمػؾًطقـقي، وأكو واصمؼ أن أسمو اًمؾطػ راع اًمعر  اسهالقكم سمودموه شمصػقي ا ؼقااًمص

رحيوت األمريؽقي اواًملصاألردين، -وـمـل يعرا يمؾ را، ومؼد طمصؾ اقشمػو  اًمػؾًطقـل

اًملل شمـػم  مم أن  ذه اًمؼقودة ىمد ختؾً قمـ طمؼ شمؼرير اعمصػم، وقمـ طمؼ اًمعقدة وقمـ 

 اًمدوًمي اًمػؾًطقـقي اعمًلؼؾي 

وذا ق شمٌؽل قمغم  ذه ا ؼق  اًملولعي ماثؾام ومليـ اًمؼرار اًمقـمـل اًمػؾًطقـل اعمًلؼؾ؟ وعم

ا ؼاق  اًملاولعي هباذا  شمٌؽل قمغم اعمخقؿ؟ وعموذا ق كجلؿع ًمـؼقل يمقػ يؿؽـ أن كًووم قمغم
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 ع اًمؼقودة اًمػؾًطقـقي ىملقي اًمـعى اًمػؾًطقـل اعمؼدؾمي؟ اًمـؽؾ؟ ويمقػ شملقّ 

ض واًمؼادس طمديٌ معفاو قماـ اؾمالعودة األر ن يمؾ  ذه ا قادث اًمدالرة   يٌؼ  اعمخقػ أ

مـ اًمؼوع ًمقؼقل  يوك أن شمؼٌؾ أىمؾ  [أسمق قمامر]ذم قمرا  ذه اًمؼقودات، وىمد اكلزع اًمرلقس األؾمد 

مـ وموس، وسمعاد و سمادأت مًاػمة اًملـاوزقت و ـاو اقاالا، وقمـادمو ق يؽاقن  ـاوك ظماالا 

 ؾمقود ومًقا شمٌحٌ قمـ أوًماؽ اًمذيـ شمروملفؿ اآلن 

ع أسمـقي يعقش ومقفو ًمٌـوكققن ومؼػمو مصؼي اعمخقؿ ذم سمػموت  ق جمققمي أسمـقي وأطمقوا ملال

ضمزيرة ويلؿ اقكؼلوض قمؾقفو، واألمر ق حيلوج  مم جلـاي  فا ول، ومال يلصقر أطمد مـؽؿ أك

 شمؼيص طمؼولؼ 

وىملاؾ ماـ طمريماي أماؾ أيمثار  ، ذه اًملجي اًمؽٌػمة سملن  ـاوك ةقا اجلرطماك واًمؼالغم 

وىمد دومعً أرىماوم  زمالاه؟ سمؽثػم مـ اًمػؾًطقـقلم، و ذه مـؽؾي كٌقف سمري، يمقػ ؾمققاضمف

ـمولؾي مـ أضمؾ اًمؽميمقز قمغم وخومي اسصوسموت اًمػؾًطقـقي، واًمعدد ذم ا ؼقؼي ىمؾقاؾ ضمادًا 

 سموًمـًٌي عمو أذيع 

مقكلل ]ر يصعى قمؾقف أن يؼقل ا ؼقؼي وًمق مرة واطمدة، وىمد ىمول سذاقمي أسمق قمام

ومعاًل يملقٌي شموسمعي  زب أن ؾمقريو ؿموريمً ذم اًمؼلول سمؽلقٌي األؾمد ذم اعمخقؿ، ومفـوك  [يمورًمق

ا أن  ذه اًمؽلقٌي ىموشمؾً ود طمريمي أمؾ، ومٌما همػم واًمٌعٌ اًمًقري ذم ًمٌـون وشمصقر

معؼقل مو حيصؾ مـ شمدضمقؾ، ًمؼد ضمرى ىملول ًمًـو ـمرومًو ومقف، وًمقس سمنمؽون ؾمقريو أن 

لفؿ شمقىمػ اًمؼلول رهمؿ أكف مـ مصؾحي ؾمقريو  يؼوا  ذا اًمؼلول، ومـ همػم اعمعؼقل أن كح 

ـويمؾ، ومنذا يمـلؿ شملحدصمقن قمـ محؾ اًمًالح ًمؾػؾًطقـقلم ومقجى أن يعؿؿ ذًمؽ هبذه اعم

ل ا ؼولؼ، ومقجى أن ُتؼؼ  ذه اقمغم يمؾ اًمػؾًطقـقلم ذم يمؾ مؽون، وأن يطؾى جلـي ًملؼص
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ل اًمـارقممـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي  ل اعمؿثؾ   اًمؾجـي قمـدمو يػصؾ معؾؿ ذم اًمؽقيً

قؾملعودة ا ؼق  اًمػؾًطقـقي مـ اًمعدو ، وذًمؽ ومؼط لواًمقطمقد ًمؾـعى اًمػؾًطقـ

 اًمصفققين وًمقس ًمرقمويي اًمـمون اًمػؾًطقـقي ذم اًمدول اًمعرسمقي 

 ذه اًمدورة ـمورلي وخمصصي عمقوقع حمدد، وأقملؼد أن  صمورة مقاوقع أظمارى ذم  اذا 

ياادقمقكو  مم اًملًااو ل ذم ماادى ضمديااي  ااذا  ،قضمالامع ظموصااي مقوااقع  ااوم ذم ماام ر ىمؿاايا

اًماذي قمؼاد ماـ أضمؾاف، صماؿ  ن مام ر اًمؼؿاي قمـادمو يـعؼاد ومؿاـ أضماؾ اقضملامع واعمقوقع 

أ داا ىمقمقي يمٌػمة، وسموًملوزم ومنن اسقمداد  مم  ذا اعمم ر  ل دقمقة كٌقؾي وًمؽـ ًمقس قمؿااًل 

را أهياام قمهيًو، صمؿ كػوضمل سمطرطمف دون اشمصوقت مًٌؼي، وظمورج  ـمور  ذه اًمدورة، و  أ

اعمقاومؼي قمغم ىمؿي ـمورلي، ومفـوك ىمؿي قموديي مـ  موأ ،اعمقوقع اًمذي اكعؼد مـ أضمؾف اقضملامع

اعمػروض أن شمعؼد ذم اًمًعقديي ويلؿ يمؾ ذًمؽ دون أن دمرى اشمصوقت مًٌؼي، واآلن ماـ 

 طمؼل أن أؿمػم هلذا اآلن 

وكعلؼد ذم ؾمقريو أكف يؿؽــو اقملٌور اًمدقمقة  مم ىمؿي قمرسمقي همػم مفقل هلاو وهماػم مدروؾماي 

قمامل يًفؿ ذم شمعؼقد اًمقوع اًمعر ، ومـ طمؼـو أن كؼقل وهمػم واوحي اعمعو ، وضمدول األ

دمري ذم دمو فو ُتريماوت ؾمقوؾماقي  اً سملكـو كخـك أن يًلغؾ اًمٌعض  ذا اعمم ر ًمقطرح أمقر

 ، وذم اًمقىمً اًمرا ـ يراد شمغطقلفو ةظمطػم

 طارق عزيز: 

أصمور وومد ؾمقريو كؼطي  ومي ضمديرة سموًمـؼوش واًملل شملعؾؼ سمغقوب ًمٌـون ومدى صالطمقي 

ًملعومؾ مع  ذه اعمًلًمي،  كـو ق كـوىمش هبذا اقضملامع ؿملكًو ًمٌـوكقًو ومفـوك ـمرا قمار ، و اق ا

يعقـقن سماوًمطٌع ذم ًمٌـاون، أكـااً اجلومعاي اًمعرسمقاي مـاذ قمنماات اًمًاـلم،  ،ققناًمػؾًطقـ
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و ل شملعومؾ مع  ذه اًمؼلقي سمخصقصقلفو، وكعلاؼم أكػًاـو خملصالم سمحامياي اًمػؾًاطقـقلم 

ًمٌـون، وـمريؼي قمرض اعمـظؿاي ق  اس ؾماقودة ًمٌـاون، ومفال ق شمطؾاى  دون اعمًوس سمًقودة

 ُتريؽ اجلققش  كام شمطؾى وىمػ  ـمال  اًمـور 

ومو ـمرطملف اعمـظؿي يـًجؿ  ومًو مع اظملصوصفو، ويمـو كلؿـاك طملاقر اًمقوماد اًمؾٌـاوين 

اًمااذي شمغقااى قمااـ اقضملامقمااوت، واهلل أقمؾااؿ  ذا يمااون ذًمااؽ سمنرادشمااف، وًمااذًمؽ كميمااد قمااغم 

اقضملامع، وأن كًالٌعد أي شمـاؽقؽ هباذا اقظملصاوص وًماقس ذم كقلـاو أن  اظملصوص  ذا

 كلدظمؾ ذم ًمٌـون  ق ًمقىمػ اًمدم اًمعر  

 ن اقكؼًومقلم  ؿ اًمذيـ ق يعؿؾقن قمغم وىمػ  ـمال  اًمـور، وكحـ  اى أق كؽاقن  

اًمقومد اًمًقري كوسمع مـ اقضملفود قمؿـ يدقمؿ طمريمي أماؾ وؾماقريو شمعطال  اكؼًومقلم، ورد  

أدوارًا ذم اًمؽػوح  وًمؽـ  ذا اضملفود ؿ، واألـمراا األظمرى أيلًو هلو اضملفود او،  ًمـػًفو

دقمقكو  مم اضملامع ـمورئ عمعوجلي ووع اًمـعى اًمػؾًاطقـل، و  كالت ًملؼقاقؿ اًمؽػاوح ووماؼ 

 اضملفود اًمقومد اًمًقري 

أمو اًمؼاقل سمالن اًمػؾًاطقـقلم يلاآمرون قماغم ىملاقلفؿ، ومفاذا يماالم هماػم مـطؼال و اذه 

ي وومؼ مو شمعروف ؾمقريو، وًمقس مـ طمؼـو أن كالفؿ أصاحوب اًمـالن سمالهنؿ ا وموت رظمقص

 أىمؾ  ظمالصًو مـو ًمؼلقلفؿ، وقمغم يمؾ ومنن ؾمػم ؿ اًمـلوًمقي يعرومفو اجلؿقع 

اااوماااال  اااقز أن يح  ،واًمقوماااد اًمعراىمااال ياااديـ ويًااالـؽر رضب اعمخاااقامت اػَّ ص  قماااغم  ،ق 

ؽااقن قمرسمقااًو واًمااذي يؼلااؾ أظمااوه ق ي ! أياادي أمااؾ طمااالل وقمااغم أياادي همااػم ؿ طماارام

 وًمق اّدقمك أكف قمر  

أؿمفر أن يؼوشماؾ أؿماؼواه اًمعارب ؾماً ؾماـقات، ومانذا  يوق  قز عمـ ىموشمؾ  هالقؾ ؾمل
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ن اًمذيـ ىموشمؾقا ققمجز قمـ اجلفود قمؾقف أن يؾؼل اًمًالح وًمقس قمؾقف أن يؼلؾ أؿمؼواه، اعمؼوشمؾ

شمؾقا  هالقؾ رطمؾاقا، وسمؼال األ اوزم اًماذيـ ياذسمحقن قماغم أيادي أماؾ ألهناؿ ذات ياقم ىماو

 اجلريؿي   ذهسمورشمؽوب  هالقؾ، ومال  قز مؽوومل ؿ قمغم  ذا 

اًمػؾًطقـققن اآلن ذم ًمٌـون ق يـؽؾقن  ديدًا ًمًقودة ًمٌـون، ق ذم اًمعدد وق ذم ا وًماي 

مـ  ق اًمذي ق حيؿؾ اًمًالح ذم ًمٌـون طملاك  ارد اًمػؾًاطقـل    اًملل  ؿ قمؾقفو، ومؿـ  ـو

ريـ، ومؿاـ اعمـطاؼ أن يؿؾاؽ اًمػؾًاطقـل ؾماالطمًو مـ ؾمالطمف، طملك يذسم  قمغم أيدي اآلظما

ومرديًو ًمقداومع قمـ كػًف أو قمـ أظمقف أو قمـ ؿمؼقؼف أو زوضملف، وماام  اق اًماذي يؿاس اًمًاقودة 

اًمؾٌـوكقااي؟ ومااـ  ااق اًمااذي   خياار  اًمًااقودة اًمؾٌـوكقااي طملااك حيؿااؾ اًمػؾًااطقـل وزر ظماار  

 اًمًقودة اًمؾٌـوكقي؟ 

األمي اًمعرسمقي، ومـظؿي اًملحريار  ثؾاف أياـام  اًمـعى اًمػؾًطقـل ذم ًمٌـون  ق أموكي ذم قمـؼ

يمون، و ذا  ق اًملػًػم ًمؼرارات اًمرسموط،  ذا يموكً  ـوك مـاويمؾ ألطماد ذم ًمٌـاون ومؾقلحادث 

 مع مـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي صوطمٌي اًمـلن  ذا يمون  ق قمرسمقًو خمؾصًو  

يمؾ قمار   كـل أ يد وأدقمق األظمقة ذم  ذا اقضملامع ًمقىمػ اًمؼلول وومؽ ا صور، و ن 

خيجؾ و ق ذم مقىمع اعمًموًمقي طملم يرى  ذه اعمجوزر، ويؼاقل ًماقس سمنمؽاون أطماد مـاو أن 

 يداومع ود  هالقؾ  ذا  ومجً أي ىمريي قمرسمقي 

ا  وق  قز أن  لؿع اًمعرب  ـوك ًمقؼقًمقا أن  ذا ًمقس مـ اظملصوصـو، و كف ق ينمِّ

جلـي ُتؼقؼ عمعرومي أؾمٌوب  ذه اعممؾمًي  ذا   شمقىمػ  ذا اًمعدوان، ومؾـعؿؾ قمغم شمـؽقؾ 

اكدقع اعمـؽؾي، وًملؼدم شمؼرير و  مم  ذه اعممؾمًي، وموعمفؿي األومم  ل وىمػ كزيػ اًمدم صمؿ 

أن كـظؿ، وًمق سمـؽؾ ممىمً اًمقضمقد اًمػؾًطقـل ذم ًمٌـون، وكجد فمروا أمـ هلؿ وكـؽمط 
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ؾ قمؾقفؿ أن ق يلدظمؾقا ذم ؿممون ًمٌـون، ويمذًمؽ أـموًمى سملن يلٌـك اعمم ر ورىمي اًمعؿ

 اًمػؾًطقـقي، وـمؾى اعمـظؿي ًمعقدة اعمجؾس  مم اقضملامع، و ذا ـمؾى صحق  وقمؿكم 

ج كـو ق كًلطقع  ومػل معرض طمديثف قمـ اًمقوع ذم ًمٌـون، ىمول وزير ظمورضمقي ؾمقريو 

ومفذه طمؼولؼ ذيمر و مًمول ؾمقري يمٌػم، و ذا يعزز ـمؾٌـو  ذن، ومؾقس مـ  أن كػعؾ ؿمقاًو(

ـل سمدون محويي، ظموصي و ذا يميمد ـمؾى مـظؿي اًمطٌقعل أن كؽمك اًمقضمقد اًمػؾًطق

اًملحرير ًمقىمػ  راىمي اًمدموا يمل كلقصؾ  مم شمرشمقٌوت  اميي اًمػؾًطقـقلم، و ذا يموكً 

ؾمقريو ق شمًلطقع أن شمؼقم سمدور و ذم ًمٌـون يمام ىمول وزير ظمورضمقي ؾمقريو، ومؾـلػؼ  ذن ذم 

  ـمور اجلومعي اًمعرسمقي عمعوجلي  ذه اعمـؽؾي 

اًمذيـ ق يريدون اًمػؾًطقـقلم ذم ًمٌـون  يميمد سملنر ذم ًمٌـون، يمون قمـدمو يمون أسمق قمام

أي ىمقات اًمردع،  2816ن، ومدقمقكو كػؽر سمطريؼي ضمديدة همػم ـمريؼي اًمعرب قموم قىمؾقؾ

 ػظ أمـ ًمٌـون وؾمؽوكف، وسمعد قمنم ؾمـقات   يلحؼؼ ذًمؽ، ومدقمقكو اًمققم كػؽر مـ 

قوقع، و ذا يمـو كريد أن كعرا ضمديد ًمٌحٌ اًمقوع ذم ًمٌـون وشمعػك ؾمقريو مـ  ذا اعم

رأي ًمٌـون سموًمػؾًطقـقلم، ومفذا مـ ظمالل اؾملػلوا، وًمؽـ سمخروج ؾمقريو مـ ًمٌـون، وسمعد 

اقؾملػلوا كقاومؼ قمغم اًمـلقجي، ومنذا واومؼً ؾمقريو، ومؾـطٌؼ ذًمؽ قمغم اًمػؾًطقـقلم 

 ومض اًمػؾًطقـلومض مـ ًمٌـون يعقد  مم ؾمقريو، وًمؽـ  ذا رح واًمًقريلم، وموًمًقري  ذا رح 

را امـ ًمٌـون أيـ كرؾمؾف؟  ؾ كقزقمف طمصصًو قمغم اًمدول اًمعرسمقي؟  ذا يمون ذًمؽ يـ

 را مؼقًمي ؾمقريو أن اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي ىملقي مريمزيي سموًمـًٌي هلو ااًمعروسمي ويـ

را ةظمر  ـوك اضملفودات شمطرح ظمورضمي قمـ  ذه اقضملامقموت، ومفـوك ىملول اآلن ويماؾ 

  ىماقل وزيار ظمورضمقاي ؾماقريو وق كصاد  ىماقل أسماق اًمدموا اًمعرسمقي قمزيزة قمؾقـو، ومؾامذا كصد
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اًمؾطػ ومقام طمصؾ ذم ًمٌـون، اًملحؼقؼ ًماقس ظمطال و اق ـمؾاى مقواققمل، أماو اقضملفاودات 

األظمرى سملن ذًمؽ ممامرة ومؾلعؼد اضملامقموت ظموصي قمغم يمؾ اًمؼلويو اًمؼقمقاي اًمعرسمقاي، ومؿـاذ 

ضمادكو أن مـظؿاي صمالث ؾمـقات وؾمقريو شمعطؾ قمؼد ىمؿي قمرسمقي، وًمقس مـظؿي اًملحرير ومنذا و

اًملحرير شملآمر قمغم اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي ومال كؼٌؾ ذًمؽ، ومؾقس مـ طماؼ وزيار ظمورضمقاي ؾماقريو 

قمقاى أو  ياًمؽقكػدراًمقاأن يلفؿ األردن ومـظؿي اًملحرير سملصاػقي اًمؼلاقي اًمػؾًاطقـقي، ومفاؾ 

ظمقوكي؟ و ق ومام طمؼ يمؾ مـو أن يلادظمؾ ذم ؿمامون اآلظماريـ، ويماذًمؽ ًماقس ماـ طماؼ وزيار 

ن األخ أسمق قماامر، ومؾاقس ماـ طماؼ أي مـاو أن خياقن أي رلاقس أو أي ظمورضمقي ؾمقر يو أن خيقِّ

مؾااؽ، ووزياار ظمورضمقااي ؾمااقريو يًاالخػ سمعاادد اسصااوسموت ذم صااػقا اًمػؾًااطقـقلم، وأكااف 

 يًلغرب  ذا اقضملامع، ومفؾ يؼؽمح قمددًا معقـًو مـ اًمؼلغم ًمؽل يعؼد  ذا اقضملامع؟ 

 ًمٌـون، وق شمعطقاف عمـظؿاي اًملحريار ًمقس ًمًقريو دظمؾ طملك شمعطل ًمـػًفو يمؾ ا ؼ ذم

اًمػؾًطقـقي، كعؿ عمـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي قمـدمو شمداومع قماـ ومؾًاطلم وذم طماول شمعارض 

اًمـعى اًمػؾًطقـل أو أي ومرد مـف أليي   وكي  ؾ  قز ًمقزير ظمورضمقي ؾمقريو أن يلؽؾؿ قمـ 

ـفٍ، قمروموت و ق رلقس مـظؿي؟ و ذا يماون يماذًمؽ ومؿاـ طماؼ أي مـاو أن يـالفٍ كػاس اعما

ؾ قمـ اًمًقد رلقس اًمؾجـاي اًملـػقذياي ًمؾؿـظؿاي قماغم ًمًاون وزيار قو كـل أـمؾى طمذا مو ىم

 ظمورضمقي ؾمقريو 

 سعود الفوصل:

أؿمؽر اًمرلوؾمي واًمرلقس قمغم مو قمؼموا قمـف مـ أ  عمو يقاضمفاف اًمػؾًاطقـققن، و ذا يماون  

و ذا يموكااً  اًمقوااع ذم ًمٌـااون ممعمااًو، وماانن سمعااض مااو ؾمااؿعـو ذم  ااذا اقضماالامع ق يؼااؾ أعمااًو،

 اق وموت صحقحي، ومقجى أن كؽمطمؿ قمغم ومؾًطلم وقمغم اًمعو  اًمعر  
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يمـااً أؾماالؿع سماال  ويمـااً أرهمااى ذم مغااودرة اًمؼوقمااي، أريااد ًمااذًمؽ أن أ ًااؽ سمعجؾااي 

 اعمداوقت، وأن ق أشمدظمؾ ذم اعمـوىمـوت اًملل رسمام ق شمقصؾـو  مم كلقجي ًمقىمػ اعمعورك 

ذا اعمقوقع سمدىمي، ظموصاي ذم ماو يلعؾاؼ سمؼؿاي، كحـ أموم  ذا اعمقىمػ  ى أن كعوًمٍ  

ىماؽمح أويمذًمؽ ومنن ـمؾى اًملـًقؼ سملم مـظؿي اًملحرير وًمٌـون  ؾ اعمـويمؾ  ق ـمؾى طمؼ، 

شمـؽقؾ جلـي مـ األموكي اًمعومي واًمرلوؾماي واًماقؿـ واجلزالار ًمصاقوهمي ورىماي قمؿاؾ، اعمطوًمٌاي 

لقس اًمقؿـل أضمرى اشمصاوقً طر  هيي، وموًمرسمسمعؼد مم ر ىمؿي ًمقس هًا، و  شملؿ اعمطوًمٌي سمف 

مع اًمادول ويماذًمؽ أقمؾاـ اًماقؿـ قماـ ـمؾاى اًمؼؿاي، واألخ ياوه قمروماوت ذم يمؾؿلاف أماوم 

اعمجؾس، ـمؾى أيلاًو قمؼاد مام ر ىمؿاي، وًماذًمؽ سمودركاو سموعمقاومؼاي قماغم ـمؾاى اعمغارب،  ن 

اًمًعقديي ًمقس ًمدهيو أيي ُتػظوت قمغم أي ـمؾى ًمؾؼؿي ذم اعمغرب، و ن يمون اعمم ر اًمعاودي 

ًعقديي، وىمد اؾملقطمقً مـ ـمؾى اعمغرب أن اًمؼؿي  ـوك املداد عمم ر وماوس، وكحاـ ذم اًم

 كحٌذ  ذه اًمرهمٌي 

 .[ادندوب اللوبي الدائم يف اجلامعة العربوة]عبد اهلل احلراري 

أريد أن أ يمد أن اعمالطمظوت اًملل أدمم هبو ر ؾموا اًمقوماقد ذم مجؾلفاو مػقادة، و ن ظمرضماً  

ي قمـ اًمذي يلعرض ًماف اًمـاعى اًمػؾًاطقـل ذم خمقامشماف، و اق قمـ اعمقوقع ًمؽـفو أقمطً ظمؾػق

ضمريؿي ىمد وموىمً يمؾ اجلرالؿ، سمام ذم ذًمؽ زيورة اًمًودات  مم اًمؼدس، وق هملووي ذم أن كٌؼال 

لٌور و ارشمؽًٌ اجلريؿي وأن كـطى يمؾؿي ؾماقريو سموقملٌور او ُتؿؾاً ذا قمغم طمريمي أمؾ سموقم

اًمدوموع قمـ األمي اًمعرسمقي، ًمؼد ؾمومهً ًمقٌقو ذم سمعٌ طمريمي أمؾ، وًمؽـ ق يؿؽـ أن يؽقن ذًماؽ 

مااو ىمدملااف ؾمااوسمؼًو ذم ضمرالؿفااو وااد   مااؼمرًا هلااذه ا ريمااي ذم أن ُتااوول شمغطقااي سمعااض اعمقاىمااػ

سموًمًااالح طملااك شمقاضمااف مااو يؿؽااـ أن  يخااقامت اًمػؾًااطقـقاًمػؾًااطقـقلم، وق سمااد مااـ شمزويااد اعم
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يلعارض ًماف ؾمااقاا ماـ طمريماي أمااؾ أو ماـ همػم او، وأريااد أن أؾمالل األموكاي اًمعومااي قماـ ماادى 

صالطمقي  ذا اعمجؾس ًمؽل يـؽؾ جلـاي ظموصاي وألن  اذه اًمؾجـاي ىماد  ـاع ماـ دظماقل ًمٌـاون 

 ًا ًمؾؿًومهي ذم وىمػ اًمـزيػ واًمؼقوم سمؿفومفو وسمؿًموًمقو و، ويمـو كلؿـك أن يؽقن ًمٌـون طمورض

 فاروق قدومي:

يٌدو أكف ق سمد مـ  ضمالا ا ؼولؼ، ومقمؾمػـو أن يغقاى ًمٌـاون قماـ  اذا اعمام ر ذم مفؿاي 

ظمطااػمة وذم ىملااقي شمؼااع قمااغم أراوااقف، يلعاارض هلااو اًمـااعى اًمػؾًااطقـل، ومااـحـ ذم ًمٌـااون 

ذه اعمًاوقمل وققا، وىمقؾ أن  ذا اقضملامع  ن قمؼد ومنكف يعطؾ اعمًوقمل وماال أدري أياـ  ا

 ًمقىمػ اًمؼلول اًملل يؼصدون؟ 

وىمؿـو سموشمصوقت مع أؿمؼولـو ومع أصدىمولـو وظموصي مع اقُتود اًمًاقومققلل اًماذي وضماف 

رؾموًمللم  مم ؾمقريو أن أمؾ  ل اًملل شمؼقم سماوهلجقم، وأن  اذا اًمعؿاؾ يصاى ًمصاوًم  اًمعادو 

يمـو كؼوشمؾ معفو ود اعمـؽمك،  ؾ يعؼؾ أن يؼقم اعمخقؿ سمؿفومجي أمؾ اًملل أمددكو، وأمؾ اًملل 

، 2801 هالقؾ طملك  يران أداكً  ذا اجلزا مـ أمؾ، يمؾؽؿ يعرا مـ اًمذي ىموشماؾ ذم قماوم 

(  ـوك ىملاول شمقىماػ ذم ومؾًطقـل سمطؾ وكحـ معـققن سمنكؼوذه ـوك ضمقش ج ًمؼد ىمول مقؽمان أن

وؾمؾقامن ومركجقي ىمول  اشمريمقا اًمػؾًطقـقلم ياداومعقن قماـ سماػموت، وأظماذكو  2801/ 25/6

يؼول أكـو دمركو اجلـقب، ومفاؾ   أن ق كعؾـ قمـ قمؿؾقوشمـو ذم اجلـقب مع اعمؼوومي اًمؾٌـوكقي ىمراراً 

مؼوومي  هالقؾ  ل مؼوومي سموـمؾي؟ أًمقس قمجقًٌو أن كًؿع أكـاو   كؼوشماؾ، وق  اقز أن يـؽار 

قمؾقـو ا ؼ أكـو ىموشمؾـو، وىمد ـمردكو مـ اًمٌؼاوع وطمقرصكاو ذم ـماراسمؾس وـمردكاو، طملاك ضماقرج 

أن أمؾ  ل اًملل ىمومً سموهلجقم وسملقا أظمي مـ ؾمقريو،  ذًا ظمدقمي اقكـاؼو   طمٌش ىمول 

ػل  اًمدوموشمر قمغم مٍماقمقفو، ًمؼد طموورت اًمارلقس األؾماد  اس ؾماوقموت ـيموكً ممامرة، ومؾ
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وًمؼد ـمرح اًمرلقس األؾمد ذم وموس قمغم اًمػؾًطقـقلم اًملـوور ًمالشمػو  واشمػؼـو، ىماول اًماٌعض  

حقن ذم أقمـوىمـو، سملي طمؼ كلؽؾؿ وأـمػوًمـو وكًو كو يذسمَّ   هنؿ يريدون ـمّل يد قمروموت، ومطقيً

اعمخقامت كحـ كريد ًمٌـون مًلؼاًل ذا ؾماقودة، وق كطوًماى أن شمػال  ًمـاو ىمقاقماد قمًاؽريي، سماؾ 

كطؾى ومل  مؽلى اعمـظؿاي، كحاـ يمـاو ذم اجلـاقب وذم سماػموت، ومفاؾ شمعـال اعمؼووماي  قمطاوا 

 كحاـ وؾماقريو أن ماـ طماؼ اعمؼووماي أن كؼاقل دالاامً  ورب ًمٌـون، سمقـام يمـااذرالع سهالقؾ ًمل

ضمااوا دوركااو ًمؾلصااػقي يمااام صااػقً طمريمااي ىمااد رب  هالقااؾ مااـ يمااؾ ا اادود،  ذا يمااون اشملاا

وماـحـ ذم ًمٌـاون كطوًماى سمو امياي اعمدكقاي، ؾماقريو أقمطقاً ا اؼ ذم مام ر اًمؼؿاي  [اعمراسمطقن]

 سمحاميي اًمثقرة اًمػؾًطقـقي ومحويي ًمٌـون واؾملؼالًمف 

ـلؾماػ ًمكاو  قريو ًملؼدم  ذا اًمقاضمى دموه اًمثاقرة اًمػؾًاطقـقي، ومـ واضمٌـو أن كًلل ؾم

ًمؼؾى ا ؼولؼ، و ى أن يعؾؿ  ذا اعمجؾس أن قمؾقاف مًاموًمقي قمرسمقاي، وكحاـ ق كرياد أن 

كؿس ؾمقوؾماي ًمٌـاون، وق كرياد أن كالفؿ أطمادًا اآلن، ألن  اذا اًماـفٍ  اق اًماذي يامدي  مم 

ن طملك يـعر ًمٌـون ويـعر ووم أظمقة ةظمراًملؼًقؿ اًمطولػل، وق سمد أن يؽقن مع األملم اًمع

ؾمااقريو أن  ـااوك مااـ هياالؿ سملووااوع اًمػؾًااطقـقلم، وًمااقس  ـااوك مااـ يًاالطقع أن يؼااقل 

 ؾمالطمؽ، وًمؽـ يؿؽـ أن يـظؿ ذًمؽ  ًمؼ  أًمؾػؾًطقـقلم 

مـ يًلطقع اآلن أن يؼـع ومؾًطقـقًو ذم اعمخقؿ سمنًمؼوا اًمًالح ذم  ذه ا وًمي اًملل ؾمقذسم  

اًمػؾًاطقـقلم، و ن  هالقاؾ ىموًماً أكـاو كؼٌاؾ اًملاامكوت اًملال  ومقفو؟  ـوك خمطاط ًملفجاػم

اًمذي أًمغل كراه اآلن يطٌؼ قماغم األرض،  ن اعمـاؽؾي  [مويق]أيور  21شمؼدمفو أمؾ، واشمػو  

ؾملًلؿر واًمؼقل أن  ـاوك وىماػ  ـماال  كاور ماـ ضموكاى واطماد مروماقض، ودع اسكًاون 

لؿع، ًمًاـو كرياد اسداكااي قمـادمو يصاقغ طمجااي ومعؾقاي أن يصاقهمفو سمطريؼااي شماـطكم قماغم اعمًاا

واق وم، و كام كريد محويي ؿمعٌـو، ًمـ أدظمؾ ذم زواريى اعمحودصموت ظموصي،  ن األخ ـمور  
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قمزيز ىمد أقمػوين مـ ا ديٌ، وًمؽـ مـ مطوًمعي األطماداث اًملال اكػجارت، سمادا أن طمريماي 

أمؾ  ل اًملل سمدأت ذم شمـػقذ اعمخطط، ويؽػل أن كلذيمر أن أمؾ ىموماً سمادظمقل مًلـاػك 

 ـمػاًل، يمام أن اجلراوموت شمراومؼ اًمدسموسموت اًملل شمؼصػ    ًمخ 15وأطمرىمً  همزة،

ومنذا يموكً ىملقي ومؾًطلم ىملقي مريمزياي، وماال يعـال ذًماؽ أن ُتلاقي ؾماقريو اًمؼلاقي 

 ر ااًمػؾًطقـقي ومـظؿي اًملحري

ويمـو كؼقل دالاًم ًمًقريو ق طموضمي ًمدظمقل اجلقش اًمًقري، ورومض اقُتود اًمًقومققلل 

ًمدظمقل اجلقش اًمًقري  مم ًمٌـون، واًمؼقودة اًمػؾًطقـقي ًمقًً أومرادًا اًملقؾمط ًمدى أوروسمو 

 سمؾ جمؿققمي وشمؾلزم سمؽؾ ىمرار يلخذ، و كـو ًمـ كلـوزل قمـ اًمؼرار اًمػؾًطقـل 

واًمؼقل أن اعمـظؿي ًمقًً مًموًمي قمـ ىمقود و مرومقض، واًمقصويي مرومقوي وق حيؼ 

دموه اعمـظؿي، ومػل ا ؼقؼي   كلـوزل قمـ ًمدوًمي قمرسمقي أن شمـػرد سمرأهيو دموه اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي و

طمؼـو ذم اقكطال  مـ أيي أرض قمرسمقي، وىمد دظمؾـو اًمًجقن ذم ضمزا مـ اًمنم  اًمعر ، 

ومؽقػ اآلن واًمؼقى ا ؾقػي شمًقطر قمغم سمػموت اًمغرسمقي، وق يًؿ  هلو سموًملحرك؟ وسموًمـًٌي 

ن قلقا ذم ًمٌـون ألهنؿ اًمالضمارسمقا  مم ًمٌـون، وًمؽـفؿ مقضمقدون  ـوك، وىمد صمٌاًمؾؿؼوشمؾلم   يلً

 اًمذيـ صـعلفؿ اعمحـي ًمؾدوموع قمـ اعمخقامت 

ًمؼد دظمؾً  هالقؾ هبدا معلم ًملحطقؿ اًمٌـقي اًملحلقي عمـظؿاي اًملحريار اًمػؾًاطقـقي و  

شماالؿؽـ،  ذ ىموشمؾااً اعمؼوومااي اًمقـمـقااي ومعفااو اًمػؾًااطقـققن وااد  هالقااؾ، ويموكااً  ـااوك 

 يعؽمض أطمد ةكذاك مػووووت ذم ظمؾدة قمًؽريي وؾمقوؾمقي و  

ومؼط كحـ اًمذيـ ىمؾـو ق، ويؼقل وزير ظمورضمقي ؾمقريو أن اًمرلقس األؾمد اكلزع قمروموت 

 ومفذا ًمقس صحقحًو  [ارومض]مـ مؽوكف ًمقؼقل ًمف 
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واًمًمال مـ اًمذي قمطؾ اًمؾجـي اًمًٌوقمقي، ودالاًم كطؾى ذًمؽ وًمؽـ ؾمقريو  ال اًملال 

و شملحدث ؾماقريو واألردن، طمووًمـاو قمطؾً، وطملك اآلن   كؼمم اشمػوىمًو مع  هالقؾ، وقمـدم

اعمـوريمي و ى أن شمعؾؿقا أكاف ق  اى شمقااقس اًمػؾًاطقـقلم ماـ ظماالل اعمجاوزر واًمؼلاؾ، 

ا مو ُتوول األـمراا اًملل شمًو ؿ ذم ارشمؽوب اعمجوزر ود اًمـاعى اًمػؾًاطقـل ومعؾاف، ذو 

ـو اشمػو  س، ًمؼد وىمعقاقًمقس ومقـو مـ أطمد يلـوزل قمـ وـمـقلف، وًمؽـ مو  ري  ق حمووًمي ًمؾل

 اجلزالر وقمدن، وومجلة شمقىمػ، ومؿـ اًمذي يعٌٌ سموًمقطمدة اًمقـمـقي اًمػؾًطقـقي 

ؿ وًمـ كًاؿ   ًَّ  ن طمقاراشمـو اًمػؾًطقـقي  ل دًمقؾ ديؿؼراـمقلـو، وًمؼد شمعؾؿـو أكـو ًمـ كحؼ

ألطمااد أن حيلقيـااو أو أن يؽااقن وصااقًو قمؾقـااو، أمااو وااؿـ اسـمااور اًمعاار  ومااـحـ ضمااو زون 

ؿـو، وؾمـؼوشمؾ مـ أضمؾ ذًمؽ، وكعؾاؿ أضمقوًمـاو ذًماؽ، وحياز ذم ًمـًلؿع، وق يـطؼ أطمد سموؾم

وأكو ق أدقمل أين أطمرر ومؾًطلم وطمدي سماؾ ماع  ،أكػًـو أن شمؽول اًملفؿ ًمـو سمغػم مقوققمقي

ومؾـجلؿع وًمـلـوىمش، ومـحـ  كخطئاألمي اًمعرسمقي، وًمذًمؽ أؾمعك  مم اًمللومـ وطملك قمـدمو 

ًمـًؾؿ مـ اًملغقـموت وؾمـًلؿر  وًمؽـ  ـوك  ومش مـ اعمـوورة،[ 121]ًمـ كؼٌؾ اًمؼرار 

ذم أ داومـو اًملل رؾمؿـو و ذم اعمجؾس اًمقـمـل، و ل ضمزا مـ ىمرارات اًمؼؿي اًمعرسمقي 
(1)

    

 تعقيب:

 لملج اااُلاجلري اااشل و ضاااىلـ امااارايلاـااااٍوٛلياااٜل اااالالر كااارللاملااا مٍلاـتااارال

اـ ٍ تاااشلع لاـ ظااارملاـكاااٞايلاـتااارون٠لو   اااٟلؿاااٚليااارلااها  اااٝلمٍؿاااشلعياااٚلياااٜلمااار اؤلو  ل

                                                                        

يموكااً شمــاااار حمااورض  ااذه  -و اال قملااق ذم اجلومعااي اًمعرسمقااي-مـظؿااي اًملحرياار اًمػؾًااطقـقي   (2)

 اقضملامقموت ذم جمؾي ]اًمققم اًمًوسمع[ اًملل شمعلؼم مصدرًا ؿمٌف رؾمؿل مـ مصودر اعمـظؿي 

  12/6/2800[ ، شموريخ 8و0و1[ مـ  ذه اعمجؾي، صػحوت ]08وًمقـظر مـ ؿموا اًمعدد ]
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روالع لوك ٠لا يٞال ب ليك ترهترؤلو ٌالؽامًلؿر لي َوال لطٍ تر ؤلوـتُلذملصنٝل اللم

لـ  ر لاملة ٚلواملةٍومليٜلاـكتر  ؤلهٌاليٜلررشق

 ٜل هر لهٌالاـ ظرمؤلاس نًايٝلـ  ررصليٜلامل كٞ عل هٚلاـك شلؽويٜلررشلثر تشؤل

ًيررلمٍ  ليٜلاـض  لذملؿٚلطًوا لؼرشٛلطخلعهٚلاـك شقلوهٌ لاـ  ررصلاـ ٠لوك ن

واـٞرًا ققلالل خٟلاهللله رغؤلوالله اٞا ٟلذمله نتاٌلؿاٚليارلو يٍهارل اٝللصارؼٞللاـ ظارمل

لاـترون٠ق

و ذالؿر اا لهااٌ لاـ  ااررصلؿناا  ؤلوؾااًلـ  اا ل واا ل  تناار لذمل ًيااشلهااٌالاـ ظاارمؤلؽ امااًل

اـػامؤلواللؿر ليٜلع ٍ هر:لط ًلاا تٛل ًامؤلوـٞاللؽٍاا لـار ليي  لاـام ٚؤلوؽراو ل

لع ايلواهلللهٚلهٞلعؿنٍلوؾرمشلعمل ًام؟!ق

لا  امار لاملا مٍلاـتارا  لملج اُلاجلري اشؤلويا مٍلاـام اشل ـامًلمروال اٚلاـك ٚلي ٕا

لاـ اٞملؽااتبل اـتارا لا  يارصلسااٞاورلوماًهرؤلوعـاماٟا  ؤلوعؿااًل خااٚلعول اان ٍلع لـ  ار لياٜا

لامل  ااااًيل ؽااااراملاملكاااا  ت ؤلوملومااااًثلطااااخلاـن كااااتت تعؤل لطاااٜا لل اؽااإا لرٞااماااٝا هت اااَا

لساًا لير  ار ل اللا صنرالاـٌوٜلؾ   رٛلمٍؿشلعيٚل ا ٚلاملك خنترلقققلوع ا ا لوؾٗا ـ خٍا

يبل ااًفل غل االطاٍا لل  اماارذـيااًوالعيلؾاٍا لومااٞةلينذسااشلعمرصاا ل اارلياٜا املنااتبللياٜا

لٝليٜليخرًلوٞملطظتٛقؿٚلرر بؤلوو  ل

لاـ رـتش: ٍجلاـػامليٜلهٌالامل مٍل رو ر ليرَوير ؤل  ًلصًوالاـامراالل

ٍوسلطاااخلاملناااتبللااااااـ اااراؤلوؽاااٙلاايااارالاملضلإلصاااال وؾاااٗلؽاااٞايلوشاااريٚلل-5

ئاحلمجتٕلامل  ام عؤلوهكرتٚلير شلاـي تبللو صال وا كةرسلاـامٞاللاملةررص ؤل

ا محااٍلؤلو طاار  لاملرجااٍوٜل غل تااٞهتٛؤلوعوااًلاملج ااُلاـ ااَاملاـااًوالا طضاار ل  امااًوٛل
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ر شل غلسار لاملنتبلقلوؾاًلحتنألوؽاًلساٞاورلياٜلامل ٞ رللاـبٌاوتشلاـ  ٞو تشلاـ ر

متا لامل ااًعلطااخل ةاا ليكااروٚل ا  تااشلذملـ  ار لذملؼتاارسلاـٞؽااًلاـ   اار ؤلوسااجٚلهااٌال

لاـ ةنٔلذملص ت شلاـامٍاااللاـ رروتشق

ؾٍالاملج ُلذمل  رملعطبـٝل ونر لا يعلاـ رملجلري اشلاـاًوالاـ ٍ تاشلاـكاتًلاـخارذيللل-7

ل صاال لاـام ت ٠ل  ر شلـاً لا ـكا ترللاـ   ر تاشلواالهيارال ار صٍافلامل  تاشلـضاب لوؾٗا

ؤلطااخلع لوامااًملا يااعلاـ اارملهامٍواٍا ل االا ياٜا اـ اارالوؽيااٚلامل  اار طعلواملكاارطً لطااخل ؾاٍا

لـالصاالاملطاخليارل72/5/5891مٞالهٌالاـامٍاال غلم ُلاجلري شلاـاٌيلسات  امًلواٞمل

لاقوـضب له نتٌلهٌالاـامٍال رٍا الهٛلا رذ ليٜل

سرطشليٜل طٞ لورئلطٍؽرللـٞ اا لاخلرارتشؤل ه ااجلؾضاتشلطاماًلل72و  ًلعؾٚليٜلل-٠

ؾ شلطٍ تشلصراوشلطخلرًوالا طباؤلرر لل طٞ لامل ٙلااكٜلاـنار لاواتُليا مٍل

اـام شلذمل ٍؾتشلوررررلالر باملو اا لاخلرارتشؤلصرـ ر ل  ااجلاـام شلاـتراوشلطخلرًوال

هٌ لاـًطٞ لي ررش لؿٚليٜ:لاـك ٞ وشؤلواـ اٍا ؤلوؽ كاتعؤلا طباؤلوؾًلواؽام لطخل

وا ا  ؤلواـاااااات ٜلاـخاااااابيلؤلواملبااااااٍسؤلواـكااااااٞ ا ؤلواـيااااااٞيراؤلورت ااااااٞ قققؤلوملل

ه اراضلهاٌ لاـاًطٞ لسااٞ لساٞاورقققلوطاماًلاملا مٍلؽااتبل  اًؤلوؿار لاملٞؾاٗلاـكااٞايل

لاـخرذلهٞل نكٝق

ل

ل

ل

ل
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 املبحث الثالث

 موقف املسؤولني الفلسطينيني
ل لاملك وـٞ  ذا لـ ًوا لاـن كتت تٞ لؿر  ورٞ هٛللوك رًفلؼرشٛلهًؽر 

وامٞـٞ ل ٞضٞحلورصامشليرلؿر ٞالحيج ٞ لطٜلؾٞـٝؤلؽضال لطٜلويك ام  رٛؤلؽرٛلاـتٞمل

ليامر الللوهي ليٜل الا لواضةر  لضرٍ لير لوهٌا لع غل رلااالطذافل ٝق ٍحيرللؿن  

لؿر ليٜلامل لو ذا لاـن كتت تشؤ لاـ ةٍوٍ لي ظ ش لؾر   لاؿ نت رلي ظٛ لؽامً لؿ ررؤ ل ػهر   ٌا

ليامر   علير  ع:لا وغلـٍوتُلي ظ شلاـ ةٍوٍلاـن كتت تشلورئلطٍؽرلؤل ؽتبلوظل  خٍا

لواـنر تشلـ ٍرٚلاـنر لذملؿٚليٜلي ظ شلاـ ةٍوٍلومٍؿشلؽ ىلصالحل  ٗقل

ؿر ااا لامل ظ اااشلم تناااشلـاااًاو لر ااا الطؤلوشااات شليٞساااٟلاـياااًاؤلوـ  ظااارملاـتااارون٠ل

ةَسلاـختٞط٠ؤلوااَسلاـامٞي٠لاالر بطا٠لاـكاٞايؤلوااَسلاـ  ا ؤلاـكٞايؤلوـ 

هكااا ٟل] ااارـامٞ لاـٞص تاااشلاـ امًيتاااش[ؤلاـ ااا٠لؿر ااا لوـكاااروٍلااٍؿااارللاـتكاااراوشلاـ  ب تاااشل

وكاا ة٘لينااٚللو رضاا لامل ظ ااشلي اارانلضااراوشؤلوع ناماا لعيااٞاال لصرو ااشؤليااٜلعرااٚليااٜلال

لهٌ لاـ ضةتشق

الصااااالحل  اااااٗلذمليامر   اااااٝؤلوطاااااخلمااااًلؾاااااٞؤل ااااخلهاااااٌالاا ااااٗلطاااااٜلامل ظ ااااش

ؽامااااًلؾاااااًيٞالـ  ظاااارملاـكاااااٞايلعؿنااااٍلممااااارلوٍوااااًليااااا رٛؤلومللو اااا٘ل غلرر ااااابلامل ظ اااااشل الل

عهاااااٚلاـكااااا شؤلوؿااااار ٞالياااااٜلؾ اااااٚلوااااا  نٞ لياااااٜلذؿاااااٍلهاااااٌالامليااااات ىل]اـكااااا ش[ل هناااااٛلضاااااًل

اـترونتااااااشؤلووٍؽ ااااااٞ لشاااااا رالاـ  ب تااااااشلواـتكااااااراوشؤلوهااااااٌ لهنروااااااشليااااااٜلاللو ااااااٍفلطااااااًو ل

ليٜلصًوامٝقلل
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أبو عمار مقابمة مع  

  اًمؽماسمط اًمزمـل سملم صداموت سمػموت وسمالم رطمؾاي اعمؾاؽ طمًالم  مم واؿماـطـ سًال

  ؾ ًمف دقًمي معقـي أم  ق جمرد صدومي؟

  ق، ًمقس  ـوك شمراسمط سملم اعمعورك وسملم اًمزيورة،  ـوك ممامرة وأكو شمؽؾؿً قمـ جواب

قي ىمٌؾ اكًحوب  هالقؾ  ذه اعممامرة مرارًا وؾمٌؼ زم أن وضمفً اًمدقمقة قضملامع اجلومعي اًمعرسم

كـو كـلظر  مـ صقدا وشمؿ قمؼد  ذا اقضملامع سمعد اكًحوب  هالقؾ وىمؾً أموم اجلومعي سمقوقح 

سمـوا قمغم معؾقموت أيمقدة مذاسم  ود اعمخقامت اًمػؾًطقـقي ذم صقدا وذم سمػموت وذم صقر وذم 

اعممامرة، وًمؽـ  و اًمؾٌـوين، وةكذاك   يؽـ أطمد ىمودرًا قمغم اؾملقعوب طمجؿ  لاًمٌؼوع وذم اًمـام

كحـ كـفد شمـػقذ اعممامرة وسمعدم مٌوقة سمردود اًمػعؾ اًمعرسمقي واًمدوًمقي، طملك أن اًمًقومققً 

اوطروا أن يرؾمؾقا رؾموًمللم  مم اًمؼقودة اًمًقريي يطوًمٌقن ومقفو سموًملدظمؾ ًمقىمػ  ـمال  اًمـور 

ن  ـوك ود اعمخقامت، وأن شمٌذل اًمؼقودة اًمًقريي اعمجفقد اًمالزم مـ أضمؾ ذًمؽ، ظموصي وأ

وطمدات ؾمقريي شمـورك ذم اًمؼلول،  ـوك يملقٌي األؾمد و ـوك ىمقات ظموصي، ويمام  ق معروا 

 ضمرحيًو مـ  ذه اًمؼقات ذم مًلـػك شمنميـ ذم دمـؼ  05 ـوك 

أظمؾص مـ يمؾ  ذا  مم اًمؼقل سملكف ًمقس  ـوك رسمط سملم شمقىمقً اًمصداموت وسملم زيورة 

 20/5طمداث صقدا سمدأت يقم اعمؾؽ طمًلم  مم واؿمـطـ، ومعغم ؾمٌقؾ اعمثول ومنن أ

يقمًو، دون أي شمدظمؾ مـ أي ـمرا، وشمرك اًمػؾًطقـققن واًمصقداويقن  21واؾملؿرت 

يؼوشمؾقن ضمـًٌو  مم ضمـى دوموقمًو قمـ صقدا، و  شمصؾفؿ ـمؾؼي واطمدة مـ اجلقش اًمؾٌـوين 

و  ُترك ؾمويمـًو ق أمؾ وق همػم أمؾ وق ؾمقريو سكؼوذ صقدا، وومجلة وسمعد  ًملداومع قمـفؿ،

كقًون األؾمقد  مم سمػموت  26شمقو  اعمقىمػ ذم صقدا اكلؼؾً اعمعريمي سمؼدرة ىمودر يقم أن 
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واعمًؾؿلم، وقمـدمو اؿملعؾً معريمي سمػموت شمقىمعً  [نقواعمراسمط]اًمغرسمقي ود اًمـورصيلم 

أهنو ؾملؿلد  مم اعمخقامت، ًمؼد طمووًمقا أوقً أن يحًؽلقا اًمصقت اًمًقود اًمذي صدر مـ 

وقمـدمو  ؽـقا  ًمًـقي، ؾمقاا اًمؼقودات اًمروطمقي أو اًمًقوؾمقي،سمعض اًمؼقودات اسؾمالمقي ا

مـ ذًمؽ سمدأت معريملفؿ ود اعمخقامت، و ذه اعمعريمي ًمـ شملقىمػ طمًى معؾقموشمـو ألن 

اهلدا مـفو ومو أقمؾـ قمـف سمـػم اجلؿقؾ سميورة  زاًمي اعمخقامت اًمػؾًطقـقي مـ سمػموت 

جمول اهلجرة هلؿ  مم أمريؽو ويمـدا ومـ ضمـقب ًمٌـون، ودومع أ ؾفو  مو  مم األردن أو ومل  

وأؾمؽماًمقو واؾمؽـدكوومقو وأعموكقو اًمغرسمقي، و ل ظمطي ظمٌقثي ًملػريغ  ذه اًمـحـي اًمثقريي، اًملل 

 شمقًمدت قمـ  ذه اًمثقرة 

و اال  أقمااقد ًمؾلليمقااد سملكااف ًمااقس  ـااوك شمااراسمط سماالم ا اادصملم ألن اعماامامرة أىماادم سمؽثااػم

 اًمػؾًطقـل - مقوققمي ىمٌؾ اقشمػو  األردين

  كـلؼااؾ ًمؾحااديٌ قمااـ مقواقع اعمخااقامت  ـااوك مااـ يؼاقل  كؽااؿ أكاالؿ اًمااذيـ سـًال

 أصدرشمؿ ىمرار اًمؼلول،  ؾ  ذا صحق ؟

احقحًو وشمؽذسماف أىماقال قمٌاد ا ؾاقؿ ظمادام ًمؾقوماقد اًملال    ذا اقجواب دقموا ًمقس ص 

يقمًو ومؾلًلؿر  ذه اعمعريماي أيمثار  00زارشمف طمقٌ ىمول هلؿ   ن خمقؿ شمؾ اًمزقمؽم اؾملؿر يؼوشمؾ 

و ن أمااؾ  ااورس دورًا وـمـقااًو ذم قمؿؾفااو مااـ أضمااؾ شمطفااػم  ااذه اعمخااقامت   ،قمااوً ي 00مااـ 

يػل  اعممامرة ويػل   اًمًقريي، [ؾموكو]واًمٌقون اًمذي صدر ذم أول يقم ًمؾؼلول قمؼم ويموًمي 

رىمقي اوىمد ضماوا ماـ مـطؼاي سماػموت اًمـا واؿمؽماك اًمؾقاا اًمثومـ ذم اًمؼلول اًملقرط اًمًقري،

ًولر يمٌػمة يـافد أن اًمعؿؾقاي مرشمٌاي  واؿماؽماك اًمقطمادات سمعد أن مـل اًمؾقاا اًمًودس سمخ

ن اًمعؿؾقي مدروؾمي و ل ضمزا مـ أسموًمصدومي و اقوصي يملقٌي األؾمد يـفد أن اًمعؿؾقي   دمر  
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وود اعمًؾؿلم ذم سمػموت اًمغرسمقي   ،[اعمراسمطقن]اًمعؿؾقي اًملل ضمرت ود اًمـورصيلم وود 

ن اًمـاقعل  و امقا رماقز أماؾ اآلن عموذا؟ مـ أضمؾ  ىمومي اًمؽوكلقن اًمثوًماٌ و اق اًمؽاوكلق

 يؾفثقن وراا يمرد اسمورة اًمذي يؼدم هلؿ مغؿقؾمًو سموًمدم اًمػؾًطقـل            

وواومؼً قمؾقف ؾمقريو، وكػذشماف رماقز أماؾ  و ذا  ق اًمثؿـ اًمذي أرصت قمؾقف  هالقؾ،

 دس واؿمؽماك اًمؾقاا اًمثومـ وورمقز اًمًؾطي اًمؾٌـوكقي اعملؿثؾي سموؿمؽماك اًمؾقاا اًمً

   ـوك مـ يلع اطملامقت طمقل األ داا اًملل شمريد و أماؾ وؾماقريو ماـ وراا سًال

ن  ومريؼ ضمٌفي اسكؼوذ قمغم اعمخقامت، واًمٌعض يؼاقل   ةاًمٌعض يؼقل  ؾمقطر ، ذه اعمعريمي

 ن اهلاادا  ااق  جااػم   واًمطاارا اًمثوًمااٌ يؼااقل ،اهلاادا ؾمااحى اًمًااالح اًمػؾًااطقـل

  ؟اًمػؾًطقـقلم  مم مـوـمؼ ظمورج اعمخقامت

  ق،  ؿ ق يثؼقن ذم ضمٌفي اسكؼوذ رهمؿ أن ضمٌفي اسكؼوذ قمؿقؾي هلؿ، ألن ًمدهيؿ بجوا

مؼقًمي معروومي مؾخصفو أن اعمؼوشمؾ يؽقن مــؼًو ذم دمـؼ وقمـدمو يصؾ  مم سمػموت يصٌ  

مقاًمقًو عمـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي وًمـلوًمف وًمثقرشمف، اقطاي اًمًاقريي  ال ؾماحى أؾماؾحي 

واقطقة اًمثوكقي  شمدمػم  اذه اعمخاقامت، و جاػم اًمػؾًاطقـقلم اًمػؾًطقـقلم، يمخطقة أومم، 

 -ذم اعماامامرة األمريؽقااي ومااـ اجلـااقب ومااـ سمااػموت سىمومااي اًمؽوكلقكااوت اعملػااؼ قمؾقفاا

 اسهالقؾقي، اًملل واومؼً قمؾقفو ؾمقريو وسمعض األـمراا اًمؾٌـوكقي 

ا سمعاد أن و ـو ق سمد أن كعرا عموذا يًلخدمقن اًمٌؾدوزرات ذم مـطؼي اًمداقمق  وصؼم

 هنؿ يؽررون مو طمدث ذم شمؾ اًمازقمؽم، وأكاو أىماقل اطملؾاقا صاؼما، ومعاروا أن  ؟اطملؾق و

يموكً سمليدهيؿ، واطملؾقا اًمداقمق  اًمذي  ق  -و ل أرض ضمؾقل-كصػ صؼما ذم األؾموس

ضمزا مـ صؼما، ومؾقلعقا اًمـقوؿملم قمغم صدور ؿ مثاؾ كقوؿمالم شماؾ اًمازقمؽم وكقوؿمالم خماقؿ 
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 راسمؾس ىمرب ـم اًمٌورد وخمقؿ اًمٌداوي

 مم همطوا  -ومـذ سمدأت اعممامرة- ويمام  ق معروا ًمدي، أن اًمًقريلم سمحوضمي وسمال ؿمؽ،

ومؾًطقـل، سمعض األومراد ذم ضمٌفي اسكؼوذ   يًلطقعقا أن يلحؿؾقا  ذا اًمدم اًمذي ؾمول هبذه 

اًمٌـوقمي، وًمؽـ قزال اسهمراا واًمعرض ىمولاًم مـ أضمؾ أن شمؼقم ضمٌفي اسكؼوذ سمدور اًمنمـمل ذم 

أن اجلقش اًمًقري ؾمقدظمؾ  مم سمػموت،  طمًى معؾقموشمـو، ة اًمؼودمي داظمؾ اعمخقامت اًمػؽم

وؾمقعطل ؾمقطرة ألمؾ قمغم خمقامشمـو مع ضمٌفي اسكؼوذ  وذم اجلـقب أيلًو ؾمقؽقن  ـوك شمرشمقى 

ضمديد سملم أمؾ وسملم سمعض اًمؼقى األظمرى ألن اًمؼرار  مو اًمًقطرة قمغم  ذه اعمخقامت ؾمقطرة 

   ؾًطقـقلميمومؾي و مو شمرطمقؾ اًمػ

  أكً رومعً مـذ اًمققم األول ًمؾؼلول ؿمعور وىمػ  ـمال  اًمـور، ووىماػ  ـماال  سًال

اًمـور ذم فمؾ معريمي قسمد أن يلؾقه شمصقر  ؾ ؾمقود، ًمق أكاؽ سمادأت اآلن ذم مػووواوت، 

ومام  ل اًمصقغي اًملل شمؼؽمطمفو ًمؽمشمقاى وواع اعمخاقامت، وًمؽمشمقاى وواع مـظؿاي اًملحريار 

 اًمػؾًطقـقي ذم ًمٌـون؟

ويـطٌؼ قمؾقـو مو اشمػؼـو قمؾقف مع ا ؽقمي    يـطٌؼ قمؾقـو مو يـطٌؼ قمغم اًمؾٌـوكقلم ابجو

ًمؼد قمؼدكو اشمػوىموت ىمٌاؾ أن كغاودر سماػموت ماـ   2801اًمؾٌـوكقي ىمٌؾ مغودرشمـو سمػموت قموم 

محويي اعمخقامت  مم اعمدارس  مم  ي،  ممقمؽلى مـظؿي اًملحرير اًمػؾًطقـقي  مم اًمـمون اعمعقـ

صموكقاًو قمـادمو يلؽؾؿاقن قماـ اًمٌـدىمقاي   هلالل األمحار  مم يماؾ اعمــاآت األظمارىاًمصحي  مم ا

اًمػؾًطقـقي، وموًمٌـدىمقي اًمػؾًطقـقي مثاؾ اًمٌـدىمقاي اًمؾٌـوكقاي ماو يـطٌاؼ قماغم اًمٌـدىمقاي اًمؾٌـوكقاي 

يـطٌؼ قمغم اًمٌـدىمقي اًمػؾًطقـقي  أكو ـمرطمً أكـل أصمؼ سموعمراضمع اًمديـقي ًمذًمؽ ىمؾاً ًمؾؿػلال 

 ،ؼؾ أسمق ؿمؼرا واًمًقد وملؾ اهلل واًمـقخ حمؿد مفدي ؿمؿس اًماديـطمًـ ظموًمد وؿمقخ اًمع
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 يـطٌؼ قمؾقـو  يلقًمقن  ؿ محويي اعمخقامت وكحـ كثؼ هبؿ ومو يـطٌؼ قمغم اًمؾٌـوكقلم

 ؿمقعقي؟-أكً ق شمعلؼم أن  ـوك معريمي ومؾًطقـقي     ذاً سًال

ؿمقعقي  و ذا  اق ؾماٌى ؾماحى ضمعجاع -   ـوك حمووًمي قؾؼ معريمي ومؾًطقـقي جواب

اجلـقب  وًمؽـ ًماـؽـ رصحيالم،  ذا اؾمالؿرت أماؾ ذم شمقرـمفاو سموًمادم اًمػؾًاطقـل ومفاذا  مـ

 ومفل يمرسمالا ضمديدة وًمؽـ سمقد ؿمقعقي ، قمغم يمؾ اعمقىمػ اًمـقعل -أردكو أم   كرد-ؾمقـعؽس

داماً قمـاورص ماـ ضمٌفاي اسكؼاوذ ىماد ىموشمؾاً ذم ماو    ـوك أصاقات شمؼاقل أكاف سًال

 اعمخقامت ومؾقػل  طمقار ؾمقود معفؿ؟

  وًمااذًمؽ كحااـ ىمؾـااو هلااؿ أ اااًل وؾماافاًل، وقمـاادمو يعااقدون  مم مـظؿااي اًملحرياار بجــوا

اًمػؾًااطقـقي يؽقكااقن ىمااد قمااودوا  مم طملااـ صمااقر ؿ، أمااو  ذا اؾماالؿروا ذم ا لااـ اًمًااقري 

 ومًقؽقكقن ذم أطمًـ ا وقت معوون ذـمل ألن اًمنمـمل  ق طمريمي أمؾ 

شمؼػ وراا    ضمقرج طمٌش ظمرج مـ دمـؼ وأقمؾـ ذم شمٍمحيوشمف أن ؾمقريوسًال

 أق كجد أن  ذا يـؽؾ شمطقرًا ذم مقىمػف؟ ،طمريمي أمؾ

   كف يعؾـ مقىمػًو ضمقدًا كًٌقًو ذم اجلزالر صمؿ يعلاذر قمـاف ذم اًمقاقم اًملاوزم ذم  ذاقماي جواب

 وذًمؽ ًملغػر ًمف ؾمقريو مو ىموًمف ذم اجلزالر  [مقكً يمورًمق]

    ؾ يمون مقىمػ اجلٌفي اًمديؿؼراـمقي خملؾػًو أو ملؿقزًا؟سًال

سمال ؿمؽ وىمد ىموشمؾ أسمطوهلو ضمـٌاًو  مم ضمـاى ماع أسمطاول ومال  ومـظؿاي اًملحريار   جواب

  اًمػؾًطقـل          

 [بالل احلسن] أجرى احلوار



 الفصل الرابع: املوقف العاو
222 

 
 [2-2-2] الصفحة [22] العدد [الووم السابع]ادصدر 

 .[م 2222 [يوىوو] حزيران 22 ]التاريخ:   [االثنني]الووم 

[أبو إياد]مقابمة مع   

ود قملق اًمؾجـي اعمريمزيي  ريمي ومل  سمزيورة قمؿؾ ًمػركًو اًملؼك ىموم صالح ظمؾػ أسمق  ي

ودار [ اًمققم اًمًوسمع]ظمالهلو وزير اًمداظمؾقي سمقػم ضمقيمس أيمثر مـ ؾموقمللم  وىمد اًملؼً سمف 

 ،رات اًمقوع ذم مـطؼي اًمنم  األوؾمططمديٌ طمقل أ داا وكلولٍ اًمزيورة وةظمر شمطق

ع دقلؾ ىمقوم طمرب خمقامت ظموصي قمغم اًمًوطمللم اًمػؾًطقـقي واًمؾٌـوكقي طمقٌ شملجؿ

ضمديدة ، وًمؽـ  ذه اعمرة سمؿٌوريمي ضمٌفي اسكؼوذ اًمػؾًطقـقي وسملغطقي مـ أـمراا ممثؾي 

 عمعظؿ اًمطقالػ اًمؾٌـوكقي 

  ًمؼد ذيمرت ا زب اًمـقققمل اًمؾٌـوين وا ازب اًمؼاقمل اقضملامقمال و  شماذيمر السًال

 طمريمي أمؾ؟

ـمٌعااًو ذم اًمؼااقى اًمقـمـقااي   كحااـ كصااـػ طمريمااي أمااؾ ذم اًمؼااقى اسؾمااالمقي، اجلــواب

أيلااًو، سموًمـًااٌي  مم طمريمااي أمااؾ ىمااد يؽااقن اجلاارح أيمثاار اشمًااوقمًو، ألن طمريمااي أمااؾ مثؾفااو 

يماااون اعمرطماااقم يماااامل ضمـاااٌالط يااارومض جمااارد اقضمااالامع - مثاااؾ اًمؼاااقمقلم اًمًاااقريلم

وكحاااـ ؾماااؼـو طمريماااي اًمؼاااقمقلم اًمًاااقريلم  مم ا ريماااي اًمقـمـقاااي  -سماااوًمؼقمقلم اًمًاااقريلم

فو قماااغم ا ريماااي اًمقـمـقاااي، و ذا يملاااى شماااوريخ ا ؼٌاااي األظماااػمة ذم اًمؾٌـوكقاااي، ويمـاااو كػروااا

 ًمٌـااون ومًقـااافد سماالن اًمؼاااقمقلم اًمًااقريلم كحاااـ اًمااذيـ أدظمؾـاااو ؿ ذم ا ريمااي اًمقـمـقاااي،

  ذا مو يلعؾؼ سموًمؼقمقلم اًمًقريلم 
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أمو ذم مو يلعؾؼ سمحريمي أمؾ، ومؼؾً أن اجلرح أيمثار اشمًاوقمًو، ألن اسماوم مقؾماك اًمصادر 

ـ اعمحاروملم وشمـظاقؿ اعمحاروملم، يمـاو كؼاقل أن  اذا اًمؽاالم ضمقاد، قمـدمو يمون يلحادث قما

اًمـاعٌقي اًملال سمادأت  يوا ديٌ ضمقاد، وًمؽاـ ق سماد ماـ   اود  ـماور يًالققمى  اذه ا ريما

ويموكً ومؽرة طمريمي أمؾ ىمد اكٌثؼً ذم رطماؿ  ،[واًمًالح زيـي اًمرضمول]شملحدث قمـ اًمًالح 

ك اًمصادر و ريماي أماؾ اًملًاؾق  اعمؼوومي ومعاًل، وطمريماي ومال  سموًماذات ىمادمً ًم ماوم مقؾما

واًملدريى واًمعقن، سموقملٌور أن  ظمقاكـو ذم اًمطولػي اًمـقعقي اًمؽريؿي ىمد وىمػقا معـو طمؼًو ذم يمؾ 

 كلولٍ اًمؽػوح اعمًؾ  واًمعدوان اسهالقكم  ّؾ مآزىمـو وُتؿؾقا معـو ذم اجلـقب سموًمذات يم

يؽاقن هلاذه ا ريماي  ذن يمون ق سمد هلذه اًمطولػي مـ أن يؽقن هلو طمريمي شملؿقاز هباو، و

ومعااالً وضمااقد مًااؾ ، ق يؿؽااـ أن يـؽاار أي مقوااققمل ذم طمريمااي أمااؾ  ااذه ا ؼقؼااي 

أيمثر مـ  ذا، معورك يمثػمة دظمؾـو و مع اًمؼقى اًمقـمـقي ألكـو يمـو قمغم قمالىمي مع   اًملورخيقي

، كجاد أن اًمعالىماي سمالم األطمازاب اًمقـمـقاي 2801طمريمي أمؾ، و ذا قمدكو  مم مو ىمٌؾ قموم 

قمالىمي ؾماالح واؿمالٌويموت مًاؾحي، وىماد رصوماً ومال  أيمثار ماـ ؾمالي  وطمريمي أمؾ  ل

مؾ أؿمفر، ذم مرطمؾي مو ىمٌؾ اًمعدوان، ًملعؿؾ  ومؼط قمغم ومض اقؿملٌويموت مو سملم طمريمي أ

ًمألؾمااػ، ويمااام ىمؾـااو  ن اًمـظااوم اًمًااقري سمعااد وا اازب اًمـااقققمل، ومااع ذًمااؽ، ويااو 

ؿماعور يمون يـاؽمط ألي طمريماي أن شمؽاقن قمالىملفاو سمدمـاؼ ماـ ظماالل  25/0/2805

 ؾمؼوط قمروموت وهنٍ قمروماوت، ورماقز قمروماوت وزمارة قمروماوت، ودظمؾاً طمريماي أماؾ 

أىمقل قمغم اؾملحقوا ألن سمعض رمقز و ذم اًمٌدايي يموكقا أيمثر -اًمٌوزار وسمدأت قمغم اؾملحقوا

رج طماووي، و  يـزًماقا ذم مًالـؼع اعمفاوشمرات اًملال أراد او اًمـظاوم ضماقيمرامي وـمـقي مـ 

وًمؽااـ سمعااد أن سماادت مالماا  اقكًااحوب  -ًااطقـقياًمًااقري ًمؾعالىمااي مااع اعمؼوومااي اًمػؾ

ضمـااقب ًمٌـااون، أطمًااً طمريمااي أمااؾ أن دور ااو سماادأ يلًااع وأن اًمـظااوم  ـاسهالااقكم ماا
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ل ًمؾـعى اًمؾٌـوين، مـ ظمالل كظرة ـمولػقاي اًمـارقمر و ًمؽل شمؽقن اعمؿثؾ ااًمًقري حيل

و سمالم ذم رأيل، شمريد أن يلحؽؿ ذم اًمقـمـ اًمعر  طمؽؿ األىمؾقوت، وسموًملوزم  ـوك صػؼي م

اًمـظوم اًمًقري وكٌقف سمري ًملقريطف ذم طمرب مع اًمػؾًطقـقلم مؼوسمؾ شمـصقٌف ممثالً ذقمقًو 

وطمقدًا ًمؾـعى اًمؾٌـوين قمغم طمًوب يمؾ اًمؼقى اًمقـمـقي، وقمغم طمًوب سمعض  ذه اًمؼقى 

اًملل ق يلجووز شمػؽػم و أكػفو، وومعالً وىمع كٌقف سماري ذم اًمػاخ، ودظماؾ طمارب اعمخاقامت 

 قمغم  ذا األؾموس 

ن  ذا خيدم سمـؽؾ مٌوذ أو همػم مٌوذ اقطي اسهالقؾقي اًملل شمٌحاٌ قماـ ضمفاي ويمو

دود طمػااظ األماـ قمااغم ا اا أمـقاي ُتؼااؼ هلاو قماادم قماقدة اعمؼااوشمؾلم  مم ضمـاقب ًمٌـااون وأيلاوً 

اًمؾٌـوكقي، وذم رأيل أن طمريمي أمؾ يموكً  ل اعمرؿمحي ًمذًمؽ مـ ظمالل مو ىموم -اسهالقؾقي

 سمف كٌقف سمري ذم طمرسمف ًمؾؿخقامت 

   ؾ شمعلؼدون أن ا ريمي اًمقـمـقي اًمؾٌـوكقي اًملال يموكاً رمقز او شمؼاقؿ قمالىماوت سًال

 ؾمؽماشمقجقي مع اعمؼوومي اًمػؾًطقـقي سموشمً اًمققم سمؿجؿؾفو أؾمػمة اًمؼرار اًمًقري؟ اوـمـقي و

  أقملؼد أهنو ًمقًً ومؼط أؾمػمة اًمـظوم اًمًاقري، سماؾ  هناو شمؼادم ًمؾـظاوم اًمًاقري جواب

اًملال سمعاد رضب اعمخاقامت يماون   -وأؾماجؾ ذًماؽ ًمؾلاوريخ- ةأيمثر ممو يريد، و ال اًمقطمقاد

دور قمؾقفو، طملك مع يمؾ اكلفوزيي سمعض ىمقودا و، سمؼقً مرومقوي قمـد اًمـظوم اًمًقري، يريد اًم

 ذا اًمـظوم أن يعلؿد أضمفزشمف اعمٌوذة، و ق مـ ظمالل طمريمي أماؾ أوضماد أضمفازة مٌاوذة ًماف 

اًماٌعض يـًاك،   قى وـمـقي أو ديؿؼراـمقييريد أن يعلؿد و  ل ومؼط ذم ًمٌـون، وق يريد أي ىم

ماوذا يماون اقاالا ماع يماامل ضمـاٌالط؟  اؿ ق يريادون يماامل ضمـاٌالط  2816مثاًل ذم ؾمـي 

اًمزقمقؿ اًمقـمـل اًمؾٌـوين، يريدون يمامل ضمـٌالط ضمفاوزًا ماـ أضمفاز ؿ، و اؿ ق يلعاومؾقن  ق 
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ؿ يلعاومؾقن ماع مع أضمفازة، ويالطماظ ذم قمالىمالفؿ سموعمؼووماي اًمػؾًاطقـقي ذم دمـاؼ اآلن  هنا

أضمفزة وق يلعومؾقن مع شمـظقامت، ذم اًمٌدا يمون ًمؾلـظاقامت قمالىماي سماو زب، قمالىماي سموًمؼقاودة 

اًمؼقمقااي واًمؼطريااي، اآلن اًمعالىمااوت  اال مااع اًملااوسمطي اًمػدالقااي، يعـاال مااع ضمفااوز صااغػم ذم 

 اعمخوسمرات اًمًقريي، ألن  ذه اًملوسمطي  ل ضمزا مـ شمؾؽ اعمخوسمرات،  ذه اًمعؼؾقي   شمػفؿفاو

 سمعض اًمؼقودات اًملل رمً كػًفو قمغم اعمخطط سمـؽؾ أيمثر ممو يريد اعمخطط كػًف 

  اًمصحػ اًمًقريي ويمذًمؽ سمعاض األـماراا اًمؾٌـوكقاي شمؽثار ماـ ا اديٌ قماـ سًال

 األول   اؾ شملقىمعاقن لماًمقضمقد اعمؽثػ عمـ شمًاؿقفؿ سموًمعروماوشمقلم ذم صاقدا، وصمؿاي ؾماماًم

  ذم طمول كـقب مثؾ  اذه ا ارب، أياـ ًمؾؿخقامت ذم ضمـقب ًمٌـون طمرسمًو ضمديدة، واًمثوين

 ؾمقؽقن مقىمع ضمٌفي اسكؼوذ اًمقـمـل؟

رب خمقامت سمػموت وكؼؾفو ا  ًمـؼؾ ذم اًمٌدايي أن اعمخطط يمون يًلفدا وجواب

رب خمقؿ قملم ا ؾقة، وسموًمـًٌي  مم اًمرؿمقديي ا مم اًمٌؼوع صمؿ اؾملؽامل ا ؾؼوت سمل

يمون  ذا اعمخطط ذم  ،و  مم اًمٌؼوعوسموىمل اعمخقامت ومنكف مـ اًمًفؾ رضهبو وُتقيؾ ؾمؽوهن

اًمٌدايي، وًمؽـ صؿقد خمقامت ؿموشمقال وصؼما وسمرج اًمؼماضمـي ومرض قمغم دمـؼ أن 

مع كػًفو وشمقىمػ  ـمال  اًمـور، أىمقل مع كػًفو ألكف يمام يؼول  اهلل أقمطك  شمعؿؾ اشمػوىموً 

واهلل أظمذ، دمـؼ أـمؾؼً اًمـور ودمـؼ أوىمػً اًمـور، ًمقس  ـوك اشمػو  مع أطمد يمل ق 

كؽؼم األؿمقوا وكؽؼم األؾماما، وذم رأيل اآلن أن األؾمطقاكي كػًفو اًملل يموكً مؼدمي 

 رب اعمخقامت ذم سمػموت شمػل  مـ ضمديد، وًمألؾمػ  ـو را ظمطػم، ومػل خمقامت 

أن يؼقًمقا أن اعمعريمي سملم اًمـقعي يمؽؾ وسملم اًمػؾًطقـقلم، اآلن ذم  قاسمػموت طمووًم

عريمي ًمقًً سملم اًمـقعي واًمػؾًطقـقلم، كزيف صقدا يريدون أن يؼقًمقا ًمؾعو ، أن اعم

اًمٌزري ؾمـل وسمؼقي اًمػعوًمقوت اًمصقداويي ؾمـقي، وشموًمقًو يريدون أن يؼقًمقا أكف ق 
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اعمًقحققن وق اًمـقعي وق اًمًـي ذم ًمٌـون يريدون اًمػؾًطقـقلم، ًمؽل شمؽقن اعمذسمحي 

اًمؼمزي وهمػمه  ل  ذه اعمرة مـ همػم ؿمفقد، و ـو أىمقل  أن اعمًموًمقي اًملورخيقي ًمـزيف 

أن ق يغطل  ذه اعمذسمحي، ألكف ًمـ يًؾؿ يمؾ مـ ؿمورك ومقفو، ق كٌقف سمري ؾمقًؾؿ وق 

رت،  ن اكزيف اًمٌزري  ذا ؾمو ؿ ومقفو، وق يمؾ مـ يًو ؿ ومقفو، مفام ـموًمً اعمدة أو ىمص

دم اًمـعى اًمػؾًطقـل مؼدس، يمؾ مـ يصقٌف ق سمد مـ أن يلؾقث هبذا اًمدم، مـ  ـو 

  أمجع،  ذه مذسمحي اعمخقامت مـ ظمالل مذسمحي يمٌػمة ذم قملم ا ؾقة ًمؽل يؼقل اًمعو

مغطوة ؾمـقًو، وقمـد و يؿؽـ أن يؽؿؾقا معريمي سمػموت، وًمؽـ سملدوات ؾمقريي اآلن 

ألن ذًمؽ ؾمقلؿ ُتً ؾملور اقطي األمـقي وسمقضمقد وٌوط مراىمٌلم ؾمقريلم، دظمؾ مو 

ؿلدون  مم صقدا، يؼرب مـ أًمػ ؿمخص مـ اعمخوسمرات اًمًقريي  مم سمػموت و ؿ ي

ومؾًطقـقوً مـ  25اعمـوـمؼ، ومفؿلفؿ اققملؼوقت، ىمد اقملؼؾقا طملك اآلن كحق  يؼقٌوًم

اًمؽقادر األؾموؾمقي اًملل ًمقس هلو قمالىمي سمػل  ومؼط و كام هلو قمالىمي سمؽؾ اعمؼووملم ذم 

معلؼالً طملك اآلن أظمذوا  مم اًمزكوزيـ ذم دمـؼ طمقٌ يعذسمقهنؿ ويعذسمقن  25اعمخقؿ، 

لقرا، مـ  ـو أىمقل  أن  ذا اعمخطط اًمؼودم واًمذي قمؾقـو كحـ أن كعرا همػم ؿ ذم ؿم

أن أظمطر مو ومقف حمووًمي اًمؼقل أن اعمًقحقلم واًمـقعي واًمًـي  ؿ ود اًمػؾًطقـقلم، 

 ومؾلؽـ اعمذسمحي األظمػمة عمؼووقت طموومظ األؾمد ود اًمـعى اًمػؾًطقـل 

 وماذا عن جبهة اإلىقاذ؟

طمرب اعمخقامت،  ـوك دمؿعوت ومؾًطقـقي ذم دمـؼ أقملؼد أن ضمٌفي اسكؼوذ اكلفً مـذ 

رومًو، وأقملؼد أن  ذه اًملـظقامت ق شمًلطقع  ق أن ااآلن، مقىمػفو ذم طمرب اعمخقامت يمون مـ

شمؽقن مع ؿمعٌفو، سمؿـ ومقفو اًمصوقمؼي، وأكو ق أؾملثـل أطمدًا مـفؿ، أياـ ضمٌفاي اسكؼاوذ سمعاد 

طمؾػولاف ألكاف ق يعاؽما أن  طمرب اعمخقامت؟ وأي  كؼوذ  ذا؟ اًمـظوم اًمًقري رضب يماؾ
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  ـوك طمؾػوا يمام ىمؾً 

  وًمؽـ زقمقاًم ومؾًطقـقًو يمجقرج طمٌش مثاًل أظمذ مقاىمػ شملًؿ سمرومض مو  ري سًال

 ود اعمخقامت؟

  وًمؽـف قمود  مم دمـؼ، ويماون ذم محؾلاف يًاووي سمالم اعمامامرة اًمًقوؾماقي ًمقاوه جواب

  أكف  ذا يماون أقولل أصاًل، قمروموت، وسملم اعممامرة اًملل شمًلفدا وضمقد اًمـعى اًمػؾًطقـ

ؾمقوؾمي قمروموت أو ؾمقوؾمي همػمه ذم مرطمؾاي  -و ذا مـ طمؼف- قز جلقرج طمٌش أن هيوضمؿ 

يماون  اى أن يصاؿً وق يالؽؾؿ قماـ ماذاسم  ؾمقوؾماقي وق ياقازي سمالم  ،طمرب اعمخقامت

 اعمذاسم  اًملل شمًلفدا ؿمعٌـو وسملم ظمطقات ؾمقوؾمقي ىمد شمؽقن حمؾ اضملفود خملؾػ 

ؿ شمؼقًمقن أن ؾمقريو  دا مـ وراا ظمؾؼ ضمٌفي اسكؼوذ  مم املالك   وًمؽـؽؿ يمـلسًال

اًمقرىمي اًمػؾًطقـقي، وًمؽـ اجلؿقع يعارا أكاف ماـ ظماالل اعمعاورك وصاؿقد اعمخاقامت ومانن 

اًمقرىمي اًمػؾًطقـقي سمدأت خترج مـ يد ؾمقريو، ومام  ق اًملؽلقؽ اًمًقري ذم اًمـفوياي؟ وماوذا 

 يريد اًمًقريقن؟

قامت ذم سمػموت  ل طمرب همؾطي ؿموـمر  وومظ األؾمد، ن طمرب اعمخ   أكو أىمقل جواب

 ألن طمًوسموشمف أظمطلت 

 اًمـوـمر ومؾامذا ؾمللؽرر؟ ي  و ذا يموكً همؾطسًال

  ألهنو أصٌحً حمًقسمي قمؾقف، أصٌ  رضماًل مادمك وشمراضمعاف اآلن  اق شمراضماع جواب

شمؽلقؽل، يمؾ مو يؿؽـ أن حيصده اًمـظوم اًمًقري، مـ وراا طمرب اعمخقامت طمصؾ، قمزًمي 

د يؿؾاؽ  ق ورىملاف اضمٌفي اسكؼوذ، واعمـقمرسمقي،  روع اًمػؾًطقـل ذم ؾمقريو رضب،  ذًا   يعح

األؾموؾمقي أي ورىمي طمريمي أمؾ، ومال سمد أن يؽؿؾ وًمؽـ سملؾمؾقب ةظمر، أكو أقملؼد أن مقىمػ 
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ًمقٌقو ومقىمػ اقُتود اًمًقومققلل واعمقىمػ اجلزالري واعمقىمػ اًمعر  سمـؽؾ قماوم  اق اًماذي 

ؾماوًمقٌف، ًماذًمؽ  اذه اعمارة أقطماظ أكاف طمارك أؾماطقاكي كزياف ضمعؾ طموومظ األؾمد يغػم ماـ أ

اًمٌزري ومجوقملف، أكو أُتدى أن يؽقن كزيف اًمؼمزي ذم  ىمؾقؿ اقروب وصقدا يعؼم قماـ رأي 

ؾمـل واطمد أو ذم سمػموت،  ذه قمٌورة قمـ مزامػم يطؾؼفو مـ أضمؾ وقماقد سمرلوؾماي اًماقزراا، 

 واعممؾمػ أن يـحط كزيف اًمؼمزي  مم  ذه اًمدرضمي 

و ومااوعمخطط اجلديااد  ااق أن يظفاار طمااوومظ األؾمااد أن يمااؾ اًمطقالااػ وااد مااـ  ـاا

 اًمػؾًطقـقلم، وًمقس ومؼط اًمـقعي   ذًا مـ يٌؼك مع اًمػؾًطقـقلم؟ 

أمااو سموًمـًااٌي  مم ضمٌفااي اسكؼااوذ، ومو ؼقؼااي أهنااؿ ذم مقىمااػ طماارج، وأكااو أقملؼااد أكااف 

 ااق اًمااذي أوضمااد ؿ و ااق اًمااذي أهنااو ؿ، ألكااف سمحاارب اعمخااقامت اطملؼاار يمااؾ مـااوقمر 

ؿماااعى  كـااعى اًمػؾًااطقـل سمؽااؾ ادمو وشمااف، ويملكااف يؼااقل ًمؾعااو  أمجااع، ًمااقس  ـااواًم

اؾمااؿف اًمـااعى اًمػؾًااطقـل، وأكاااو رأياال مـااذ ومااؽمة ـمقيؾاااي أن اًمـظااوم اًمًااقري سمؽاااؾ 

رمااقزه، مااـ طمااوومظ األؾمااد  مم ظماادام، حيلؼاارون اًمـااعى اًمػؾًااطقـل ويعلؼموكااف يماااًم 

اًمـااعى اًمػؾًااطقـل ًمااذًمؽ ًمااف ذم ا قااوة أو اًمقضمااقد، ًماادهيؿ طمؼااد قمااغم  مفؿاااًل ق طمااؼَّ 

 ؾملغرب  ـمالىمًو أن حيلؼروا ضمٌفي اسكؼوذ أق 

ري اًمعالىموت اًمطقٌاي اًمدالؿاي ماع ؾماقريو،   مع أكؽ يو أخ أسمق  يود يمـً مع مـظِّ سًال

 ويمـً اعمػووض األيمؼم ذم مقوقع اًملحوًمػ اقؾمؽماشمقجل؟

ـو كريد يم 2802، وذًمؽ اًمؽالم يمون ذم قموم 2800  ق شمـس أكـو اآلن ذم قموم جواب

ًمًقريو أن شمدظمؾ معـو معريمي اًمعدوان اًمصفققين قمغم ًمٌـون، ويمـو ذم ؾمٌقؾ ُتوًمػ 

ؾمقري، مًلعديـ أن كعؿؾ أي را، سموًمعؽس، ومفذا رصقد ًمـو أي  -ومؾًطقـل -ًمٌـوين
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أكـو   كؽـ كلحومؾ قمغم ؾمقريو، سمؾ يمـو مـ رواد اًملحوًمػ مع ؾمقريو واًملعومؾ معفو، 

لحوًمػ؟ ومـ أضمؾ يقم يمققم اًمعدوان، وًمؽـ قمـدمو ضموا وًمؽـ عموذا يمـو كريد  ذا اًم

اًمعدوان صؿلً ؾمقريو قمغم مدى صمالصمي أؿمفر، صمؿ قمؼدت اشمػوىمقي وىمػ  ـمال  اًمـور، ذم 

، ذم اًمقىمً اًمذي شمريمً ومقف اعمؼوومي مأي سمعد اًمعدوان سمخؿًي أيو [يقكقق] طمزيران 22

ًو أو أؾمٌققملم أو ؿمفرًا اًمػؾًطقـقي واًمؾٌـوكقي شمقاضمفون وطمدمهو اًمعدوان، وًمقس أؾمٌققم

أو ؿمفريـ، وفمؾً ؾمقريو صوملي ق شملحرك، ويمؾ أصدىمولـو ذم اًمعو ، يموكقا يؼقًمقن   ن 

اعمًوقمدات ق شملس  ق قمؼم اًمٌقاسمي اًمًقريي، وأهنؿ ق يًلطقعقن أن يًوقمدوكو مٌوذة ذم 

ؼصػم، ًمٌـون ومـ  ـو ُتؿؾً ؾمقريو اعمًموًمقي اًمؽٌػمة سمعد  ذا اًمعدوان وسمعد  ذا اًمل

وطمووًمـو أيلًو  ىمومي ُتوًمػ مع ؾمقريو سموقملٌور و ؾمقريو اًمـعى ؾمقريو األرض ؾمقريو 

اجلغراومقو ًمؽـفو أرصت مرة أظمرى قمغم  يمامل ظمطي ؿمورون، وذم رأيل أن ؿمورون   

يًلطع ُتؼقؼ را مـ أ داومف،  كام يمؾ مو قمؿؾف اًمـظوم اًمًقري أوقػ  مم مؽرموت 

و و  ق اآلن ىمد  ز  و زىمً صقرة اسكًون  ومؿـ اًمذي ىموم سموقكـؼو ؟ ؿمورون،

اًمػؾًطقـل، وًمقس اسكًون اًمذي ذم ا ريمي، مـ اعمًمول قمـف؟ مـ اعمًمول قمـ قمدم 

 ُتؼقؼ اًمقطمدة اًمقـمـقي؟ 

 ااؾ شمعاارا أكـاال أطمقوكااًو أطمااس أن سمعااض روموىمـااو ذم اًمـااوم يلؿـااقن أن يعؿااؾ أسمااق 

اًمقـمـقااي، ألن  ااذا  ااق  ةاًمقطمااد مااع أمريؽااو طملااك ق ُتؼااؼ مااع قمااامن، اشمػوىمااوً  قمااامر اشمػوىمااوً 

 مؼمر وضمقد ؿ؟!

أمو اًماذي يرياد  ىموماي وطمادة وـمـقاي ومقؾغال يماؾ اقشمػوىماوت ويماؾ اًملحوًمػاوت ويؼاقؿ 

 ُتوًمػوت ضمديدة 
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  األخ أسمق  يود ىمؾلؿ أكؽؿ شمعلؼمون ؾمقريو مريمزًا اؾمؽماشمقجقًو سموًمـًٌي  مم اًمؼلقي سًال

ى وأكلؿ شمعرومقن ضمقدًا أكف ق اًمػؾًطقـقي وىمؾلؿ أن مقىمػؽؿ  ق مع األرض ومع اًمـع

يؿؽـ ذم اًمعو  اًمثوًمٌ أن يلؿ اًمقىمقا مع اًمـعى ومع األرض مـ ظمالل اًمـظوم، ألن 

 اًمـظوم  ق اجلفوز اًمقطمقد اعمـظؿ واعمفقؿـ دالاًم قمغم طمقوة اًمـوس 

   ذه ا ؼقؼي  ل ضمزا  وم مـ أظمطوا اعمؼوومي، وًمؽـ ًمقس يمؾفو ظمطل، جواب

  ً قمؾقؽ أن شمػرىمل سملم كػًؽ يمؿـظؿي ويمثقرة، يمؿـظؿي هلو يمؿـظؿي ُترير  يعـل أك

 مع  ذه األكظؿي مـ أضمؾ طمّؾ  ينأن شملعوو ، قمؾقؽ  يديأو   شمر  ثقؾ وهلو يمقوكقي، أردت  

ي، أي أكـو   كؽـ كقّ ووعـو مو سملم اًمثقرة واًمؽق يمـويمؾ اًمػؾًطقـقلم، كحـ ذم ا ؼقؼ

أكف اقؾؾ أو ضمزا مـ اقؾؾ ذم مرطمؾي  قملؼدأيمومؾي،  ذا مو  يصمقرة يمومؾي، و  كؽـ يمقوكق

ومؾق يمـو كحـ اقملؿدكو اًمثقرة يمون اعمػروض أن كدع اعمـظؿي  ،شمؼقيؿ مرطمؾي مووقي

ًمؾلؼؾقديلم، و ذا ؾممال قمؾقـو أن كطرطمف   ؾ يمون قمؿالً صحقحوً دظمقًمـو  مم اعمـظؿي 

أو همػم صحق ؟ ألكؽ سمؿجرد دظمقًمؽ اعمـظؿي أصٌحً قملقاً ذم ضمومعي اًمدول 

قي، قملقاً ذم األمؿ اعملحدة، سمصػي مراىمى، قملقاً ذم يمؾ اعمم رات اًمعرسمقي اًمعرسم

واًمدوًمقي، أصٌ  قمؾقؽ أن شمؼدم ؿمقاوً ؾمقوؾمقًو يعـل أن شملعومؾ مع  ذه األكظؿي 

أكؽ وعً سملم اًمثقرة واًمـظوم وطملك اآلن أىمقل أكف مـ ًمؽ يمـظوم، و ـو أىمقل 

قًمـو  مم مـظؿي اًملحرير؟  ذا اعمػروض   ود طمؾ هلذا،  ؾ يمون قمؿالً صحقحًو دظم

 اًمًمال  ى أن كجقى قمـف ذم مم راشمـو وذم ًمؼوااشمـو 

  اعمعروا أن مـظؿي اًملحرير شمطوًمى مـذ ؾمـقات سمعؼد ىمؿي قمرسمقي ويموكً دموب سًال

سموًمرومض أو سموًملفرب،  مم أن وىمعً أطمداث اعمخاقامت ذم سماػموت، وقمؼاد جمؾاس اجلومعاي 

وووع اًمـعى اًمػؾًطقـل ومفؾ شملقىمعقن قمؼده ومو اعمخقامت،   ذه ظمصقصًو ًمٌحٌ ىملقي
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  ل اًمػقالد اعمرضمقة مـف؟

  أقملؼد أن قمؼد اعمم ر أو قمدم قمؼده ذم اعمرطمؾي اًمرا ـي  ق املحون   اؾ  ـاوك جواب

ضمومعي قمرسمقي؟  ؾ  ـوك ىمؿي قمرسمقي أو ًمقس  ـوك ىمؿي قمرسمقي؟  ذا   شمـعؼد  ذه اًمؼؿي ومفاذا 

ومعـك ذًمؽ أن قماغم اًمادول اًمعرسمقاي أن دمعاؾ طماوومظ  ،وؾملعلؼمه ؾمقريو اكلصورًا عمخططو 

،  ؿ اجلومعي اًمعرسمقي، اًمـارعاألؾمد أمقـًو قمومًو جلومعلفو  ق ويمؾ مًوقمديف  ظمدام وومورو  

ًمًً مع  -وًمؽ أن شمًجؾ قمكّم ذًمؽ –و ن يمـً أكو  ،ًمذًمؽ أقملؼم أن  ذا املحوكًو ًمؾعرب

ٌوب اًمًاقريي ومفـاوك أؾماٌوب اًمذيـ يؼقًماقن أن مام ر اًمؼؿاي ؾماقعؼد، وًمؽاـ ًماقس ًمألؾما

 ضمزالريي وأؾمٌوب ًمقٌقي وأؾمٌوب أظمرى 

ـــًال   يمـاااً أول ماااـ أضمااارى اشمصاااوقت ماااع اًمؼقاااودة اًمؾقٌقاااي أصمـاااوا طمااارب س

اًمؾقٌقاااي  -اعمخااقامت وسماادت األمااقر ويماالن اكػجااورًا يمٌااػمًا ذم اًمعالىمااوت اًمػؾًااطقـقي

ىماااد طمااادث، وًمؽاااـ شمقىماااػ ومجااالة ا اااديٌ قماااـ  اااذا اعمقواااقع، أياااـ وصاااؾً 

ًمقٌقااو؟ و ااؾ شمعلؼاادون أن اعمقىمااػ اًمؾقٌاال يؿؽااـ أن يلؿقااز ـمااقيالً قمااـ  قمالىماالؽؿ مااع

 اعمقىمػ اًمًقري ذم ؿملن اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي؟

  اًمعالىموت أو اقشمصوقت مع ًمقٌقو سمدأت ىمٌؾ طمرب اعمخقامت ويموكاً  ادا جواب

 مم شمصحق  اًمعالىموت و قمود و قمغم كحق حيػظ اؾملؿراريلفو ذم اعمًلؼٌؾ، وىمد أشموطماً ًمـاو 

عمخااقامت اقـمااالع قمااغم مقىمااػ ملؼاادم ًمااألخ اًمعؼقااد اًمؼااذاذم مااـ ظمااالل اعمقىمااػ طماارب ا

 اجلريا اًمذي أقمؾـف ود  ذه ا رب وود اًمذيـ وراا و 

وًمق قطمظً اسقماالم اًمؾقٌال ذم  ،ًمؼد ىمومً اشمصوقت كـطي ومؽثػي وموزاًمً ىمولؿي

أظمارى  مم  اعمرطمؾي األظمػمة ًمقضمدت أكف فمؾ حموومظًو قمغم رزاكاي اًمعالىماوت، ومؾاؿ يـازل مارة
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اعمفوشمرات اًملل ؾمودت مـ ىمٌؾ، وكحاـ ومعااًل كًالطقع اًمؼاقل أن اقشمصاوقت ضمارت قماغم 

 مًلقى مٌوذ وقمغم أيمثر مـ صعقد 

 [رياض هوجر] أجرى احلوار

 [22-2-2] الصفحة [22] العدد [الووم السابع]ادصدر 

 .[م2222[أغسطس] آب 2]التاريخ:   [االثنني]الووم 
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 املبحث الرابع

 موقف أٍل الشية يف لبياٌ

يلعو  ل ةتاار لاوااتُل ّواملاـاٌا يطخااتشلاال نجاارالاملاٍا لااٍواٍا ؤلو اا لـ  اار لا ساا ٘لاؽتا٘ا

لعولؾٍو ااار لي ااٝا لؿااار لذمليٞؿ ااٝا لاشااالؤويااٜا ًلاـام ااار ل غلت طااارلين ااا٠لاجل رٞاواااشلاـخاااتيلحم ااًا

ٞلامل ارص٘ؤلوؾضار لاملةارؿٛلين الار بامليٞسٕلـ  ك وـعليٜلع  ار لاـتروناشلاـكا تشؤلمضاٍا :

 قعاـػطتشلاـك تشلاـ  ترؤلوطً لؿ  ليٜلاـ  ب لواـٞ اا لواؤسر لاـٞ اااللاـكر ام

و  ًلهًااللاملج   علـ ةاًثلا ـاتٛؤلويارلو ياٚل اٝلياٜلؾٍوابلعول  تاًلعصاًاوال

ل تر ر لوؿر لممرلرر لؽتٝ:ل

ٛؤلوهاااٛلملل)  لؾ اااٚلاـاااٍوتُلااٍواااٍيلوكااا رًؽرٛلذملوراااٞ هٛلو واهاااٛلوؿاااٍاي ر

وا ناٞال رالساا  ارالل ااٌ لاجلٍو ااشلاـ اااٍا ؤلوـاٜلوكااا ٞالطااٜلمامرااٛلويتاارـ  رٛل اخااٗل

ؤلعهناٛلؾاًل ار ٛلياٜلاـضاتٛليارلوانا٠لوهاٛلو   اٞ لؤاجل ر لاملجٍيعلعور لؿار ٞالوي ارؾ  رٛ

لويٜلاـي ليرلمللو ًلحي  ٚ(قل

اـتاارون٠للو ةااًثلاـ تاار لطااٜلاـضااتٛلاـااٌيل اارالعهااٚلاـكاا شلي ااٌل  ااٞالؾااٞاللاـ ظاارم

ؤلهاااٌالياااٜلرراااشقلوياااٜلرراااشلثر تاااشؤلم7٣٣1وم اااٟلطااارملل5825لـ  ااار لطااارملاـكاااٞايل غ

لقلعهٚلاـك شل  ٜلؽترٛلم نر لسٞاورلر لو نٚلؿٚتؽرـ 

لي ااٌل :ل)عط امااًلع اٝا ليك خاارا لاإلطالياا٠لؾٞـاٝا ي[لطاٜا و ام اا لذملؿ ااريب:ل]اؼ تاارالااٍواٍا

يام اااٞالل-لاـ اااراويلصاااراسااا شؤلاـكااا ّشلذملـ  ااار ليكااا رًؽٞ ؤلوط اااًيرل  اااٞ ل غل٠٣ غلل71

مخكشلاؤسر لماٞيرللس ّشؤلعوال :لاوارضلاـيا ىؤل غلصاروبلساالملاـاٌيل نا٠لسا ٞالل
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ل ا وللوهاٞذمل ؼب  صٞو شؤلوطر لوهٞذملذمل  ولؤل غلهاما٠لاـاًوٜلاـيا ىلاـاٌيلؼار اليٍا

ل  ٚ يؤلوُؾ ِاا لااٍواٍا ذمل ااراوُؤل غلاشااتًلؿٍاياا٠لاـااٌيلاؼ تااٚلذملاـتااروٍ لوصااٞال ل غلاؽتا٘ا

 طتٛلس ٠ّلؿ  لهٞلاملن ٠لمكٜل رـً(قعوضر ل
(1 )

ل

و ذ لمللوك ٛليٜلا ذ لعماًلياٜلؿ ارالعهاٚلاـكا شلذملـ  ار ؤلوياٜليا رٛلحتارـٗليإل

اـ ظااارملاـتااارون٠لاملة اااٚلطااارةلؿاااٞ وٍلعولؿاااٍوتُلو اا لو ّناااٌلعواياااٍلوه  اااتبللضااا رطل

ل   ر تعؤلوذملهٌالاـ  نتٌليرلؽتٝليٜلهٞاٍ لوصبراقاـا يٜلاـكٞاوعلعول

 لاـختيلمكٜل رـًلامحاٝلاهلللشاًوًلاااٍصلطاخلهٞطتاشلؾٞياٝؤلوه يا هٛل ابلؿر

حيتٓل ٛلياٜلاوارحلهٞرار ؤلويإلع اٝلؿار لي ٞاضا ر ؤلي  اًال ؤلوااٍ لاـ  اٗلواالسا نَا ؤل

ؽامًلـام٠ليٜلاـامٍوبلواـ  تًلش ٟلاالهتريرلؤلوـ ٚليٜلعارارل ٞضاٝلذملاـكترساشلوهاٞل

لاـنااٍ وللا طااخلاللاتنااٝلاـ رًوااًلواللطااخلمااًلؾااٞ ٛؤلوؿاار لعسااا ٝلاهلل-ارااٚل وااٜ

ل  ارالامل اٍالقلطٜلاـٞطتًؤلؽرـظٍوفلاـ ٠لو ٍل رلـ  ر لاللدمتَلملن ٝلاـام ٞ 

[لهااااٍعلللار بطاااار لضااااٛلؾاااار  لعهااااٚلاـكاااا ّشليااااٜل ااااٞاسلوو اا ل77/7/5892ؽناااا٠ل]

واؤساار لو ااالؤلوذملهااٌالاالراا باملوضاإلاـ اماارطلطااخلمٍوؽراارؤلؽ ااٍضلعهااٛلياارلـامتااٝل

ك شل الالهكٕلس عؤلو طرل غلا رذلؾٍاالو  َياٝلاـكا ّتٞ لمجت ار ؤلوط اًيرلعهناٟلعهٚلاـ

لؿ  شلاالؽ  رحلس ٕليٜلاملًطٞوٜليرلوًطٞال غلاـ جبلواالس بٍاس:ل

ملؤلؽ ابذالعهاٚلاـكا شل و لؼا هٛلياٜل582٠هكر الاـ  ْلهٌالمللحيًثلي اٌلطارمل

لاملك  عؤلعوٜل  ٞا  رلاـخت شلواـًاو ؟!

                                                                        

 (  250، 28ريري، وشمداقمقوشمف قمغم أ ؾ اًمًـّي ذم ًمٌـون( صػحوت  ج اكظر يملو   جاهملقول ا  (2)
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و ل  اٞاهنٛلاـخات شل]مٍؿاشلعياٚ[للؽبذالوامٞا ل رـاًل اٌالاـا  ْ؟لعاللوٍا اـخاتيلمكٜا

ل واـًاو ل]ااَسلاالشذاؿ٠لاـًو امٍاص٠ل[لوؾاًلام  اٞال ا وللاـبٍ تاشل]اـكا ّتشل[لي اٌلؽٙا

ؽاااار ل واهاااٛل اااًوال لـ اماااٞاللاـيااارتٞ تشل اااٚلعساااٞعلقلـاماااًلاسااا  رمٞاللاايااارالاإلئاواااتظ؟

لعهااٚلاـكاا  لعيااٞاالا.ي ااعلاملكاارملعلياٜا شلوه اااٞالعطٍاضاارٛؤلوطاارةلاـ اارللذملمرـااشلياٜا

اخلااٞفلواـااٌطٍلاللو   راارل اللاهلللساا ةر ٝلوه اارغقققلوحتاا لوصاا  لهااٌالاالماا الالهااًي ل

لعهاٛليكاررًل ا ولاـامٞاللاـًا وشلامل وحتا لوصا  لهاٌالاالما الاللقققة  اشليكاجًا لليٜا

ل؟ل ليٜلوررر لعهٚلاـك شاـبرشٛلرٍ لؾ ٚلاـختيلمكٜل رـًلوطػاللؼ 

وهاااٚلواماااٞالاـخاااتيل اااٛ:ل ةاااٜل ج  ااإلـ  اااًاالللؿتاااٗل ٞاراااٝلاالمااا الالاـخااات ٠ل

ل؟قًو لع لوخراؿٞ رلذملا رذلاـامٍاااـًا يلؤلوع  ٛلهٍو

لوعّيٜل  ضرٛلطخليامٞـشلاـ  ْلا والثٛلعضرف:ل

 رلااًو لطٜلاـك شلؿك شؤلوطٜلمل ةٜل ٍؽْلاـ نٍؾشلاملٌه تشل علاملك  عؤلوو 

او لؿاًاو قققل   ارلمح اشلاـنااٍ لاـامٞيتاشلاـ ٍ تاشلذملـ  ار لؤلواللاـاًلوطٜاـخت شلؿخت شؤل

ل!!قل ل  َال غلمضتْلاـترونتشلاملامت جيٞ لـ رلع

هٌال ًااملوؿٌسلوهض تٚؤلؽهذالؿر له ال لاللوٍوًو لاـ َوال غلمضتْلاـترونتشل

املامتاا ؤلؽ اابذالاشااةٞالع نكاارٛلؿ ااٞاسلطااٜل واوااٍلعهااٚلاـكاا شؤلوا  ااراهٛلعهااٚلاـكااا شل

 عل ٛققلوهٛققلهٛلاـٌوٜلؾّك ٞالـ  ر ل غلصٞاوٗلووض ٞالـاٚلصرونشلطً ا ليٜلؿ  ن

اـاااٌوٜلا ّ اااراوالع للواااااٞ لي يااابلاوااااتُلاـاااٞ اا لاللو جاااارو  ققلوهاااٛقققلهااااٛلاـ اااٞاسلو

لواورسشلاملج ُلاـ تريبلـ خت ش!!قل  ٞاا شؤلواورسشلاـٞ اا لـ ك شؤلاجل رٞاوشلـ

ولرشصتاار لو ةااٍنليااٜل امتااشلاـ ًاوااشلوم ااٟلاـ رروااشلاـااًا يلسااٞا لؿاار ل رو اار لعولو وااٍا لع
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اؿتشؤلوينااٚلذـااٙل  ااٗلاـامٞيتااشلاـ ٍ تااشلواـ امًيتااشلواالشااذل ؿااًا يؤلو  لهكااذلوهااٞاا

وياااٜلعراااٚلذـاااٙلعسكاااٞال]امل تخاااترللاـترونتاااش[لواسااا  ر ٞال اااًواللؤاـخااات ٠لواملاااراو 

لٍ تااشلطريااشؤلينااٚ:اـاا ال لاـ لؤلوذمذملـ  اار ل رصااشعر  تااشله  اا لهااٌ لاـتٞاوااٗلرتٞ اار ل اارل

ار ؤلو ٍوتر ترؤلو  لؿر لؾًلهٍارٕل والهٌ لا    لعيرمل والؿٚلتؤلواـنره وٍا ؤلوؽٍ كر

ليٜلاـٞالورللامل ةً لو ئاوتٚق

:لاللو امياااارٛلذؿااار لوالل هاااار ؤلو اااا  لذملاـخاااا و ل[عط اااا٠لؾاااار  لعهاااٚلاـكاااا ش]هااا ال ل

رتاًا لعهاًافلوؼروارللاـكترستشلواإل ااواشؤل اٚلواللو اميارٛليااٍلول  ا قل هناٛلو ٍؽاٞ ل

عؤلوذمل  ٞاهتٛلوامًيٞ ل اوسر لطٜلهراويلوؿٚليٜلاـًاو لواـخت شلواملٞاا شلواـ ي 

لهٌ لاـتٞاوٗلووؾٞؽررل اوب لذملصٗلاـبَا لاملة  عؤلاـ رٛل اللاـ ر الي رٛقل

 رًافلاـ ٍو اااشلوو ٍؽاااٞ ل ااا  لعهاااٚلاـكااا ّشلهاااٛلاملكااا رًؽٞ ؤلواسااا رًاؽرٛلو  ااا٠لاسااا

قققلو ٍؽااٞ لهااٌالؿ ااٝلؤلـااا رٛلؿاار ٞالواللوَاـااٞ لوامااٞ و لشاا  ر لـتكااٞالر واإلسااالملذملـ  اا

ل ٌالاالس ر راقل ًٍ لعهال لـامتر هٝؤلوؼ لعي ر لطخلي ر وٝؤلوعهًاؽٝؤلوالل ًليٜلوضٕلم

اـ   ااااار تعلاـااااٌوٜلواااااًو ٞ ل رـ  ب تاااااشؤللؽااااتبلواااااظلصااااٞللياااااٜلعصاااااٞاللعهااااٚلاـكااااا ش

اـترونتشلواملٌه تشققلصرمبللوٍؽضٞ واال  ب اللواـخ رااللاإلساليتشؤلوو راضٞ ل

ليااٜلا يااٜلع لوا اابلطااٜل
ٍ
هااٌالاـيااٞللساا ة لـااٝلهجٍهااٝل غلؽٍ كاارؤلوشاا ٞا ل خااا٠ 

لحم شلي تٞ لس ٠ّلذملـ  ر قل
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 إىل املموك والرؤساء العرب: 

 ولود أبو ظهر. :بقلم -جريدة الوطن العريب

وـم  مؾقك األمي ور ؾمو  ٌقن قمودة ذم األمقر واًمؼلويو واعمـويمؾ اًملل  و وزقمام  و خيح

ذم شملـوول صؿقؿ ا لامموت األمي ومصػم و ومًلؼٌؾفو، وىمد خيطر قمغم اًمٌول أن مو ضمرى 

، أو سملم أصحوب ديمويملم قموديي سملم طمّل وطمّل  [ظمـوىمي مًؾحي]سمػموت أظمػمًا جمرد 

 ا اعمًلقى اًمرومقع مًؾحي أو ؾمقوؾمقي، ق شمًلل ؾ شمؼديؿ اًمـؽقى قمغم  ذ

شمريد أن شمؼقل، مـذ اًمٌدايي أن مو طمدث أسمعد سمؽثػم مـ جمرد  [اًمقـمـ اًمعر ]وًمؽـ 

شمصػقي دمقيي سملم ديمويملم اًمًقوؾمي واًمًالح ذم سمػموت، ومام ضمرى يلجووز مظفره اعمحكم 

اًمٌػموس، ًمقؿس صؿقؿ مصؾحي األمي اًمعرسمقي ومصػم و، وًمقدظمؾ ذم ىمؾى اًمٍماقموت 

قؿقي واًمدوًمقي اًملل شمدور طمقل اًملحؽؿ ذم رؾمؿ اعمًلؼٌؾ اًمعر ، وًمؾللصمػم ذم اًمعرسمقي واسىمؾ

جمرى اًمًقوؾموت اًمعرسمقي، سمؾ  كف يـدرج ذم  ـمور شمؼرير شمقضمفوت ومصػم األكظؿي 

 واًمؼقودات اًمعرسمقي اًمؼولؿي 

دا سمٍماطمي اؾملؽامل شمطقيؼ واطملقاا و ظملوع و ذقل ـمولػي ًمٌـوكقي يمريؿاي، هليمون ا

أرض ًمٌـون ًمؾًـي اًملل شمـؽؾ األهمؾٌقي اًمعدديي اعمطؾؼي جلام ػميمؿ اًمعرسمقي،   ل املداد قمغم

واًملل شممًمػ اًملاؿػم اًمعار  اًماقؼظ واًماقاقمل أو ماو يؿؽاـ شمًاؿقلف اًمارأي اًمعاوم اًمعار ، 

واًملل صـعً اًملاوريخ اًمعار ، وداومعاً قماؼم مراطمؾاف يمؾفاو قماـ  قيلاف واكلاملاف اًمؼاقمل 

ذل اًمااروح واًماادم، أم سمصااـع وشمـااؽقؾ ا لااورة واسؾمااالمل، ؾمااقاا يمااون  ااذا اًماادوموع سمٌاا
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 واًمثؼوومي اًمعرسمقي واسؾمالمقي 

ق شملٌـك ىملقي اًمًـي ذم ًمٌـون، يمؼلقي ـمولػقي أو مذ ٌقي أو ]اًمقـمـ اًمعر [ ويـفد اهلل أن 

يمؼلقي وماي هلو مصوًم  ومؽوؾمى واملقوزات ذم  ـمور اًمؽقون اًمؾٌـوين اًملقؼ واًمؾعٌي اًمطولػقي 

ـووهلو يمام أيمدت مراراً، مـ ظمالل طمرصفو قمغم وضمف ًمٌـون اًمعر   ومًـي ًمٌـون اًمؾٌـوكقي، و كام شمل

يموكقا ومو زاًمقا وؿػم ًمٌـون اًمعر  اًمذي يـده  مم  ذه اًمؽلؾي اًمًـقي اًملخؿي اًملل شمـؽؾ 

رب ؾمـي ًمٌـون وىمفر ؿ يـدرضمون  ومًو ذم  ذه اعمحووقت اوو اًمٌـوا اًمعوم ًمؾجًد اًمعر  

رب األمي اًمعرسمقي وىمفر و و ذقهلو سمؿخلؾػ اًمقؾمولؾ واألدوات اعمـطؼي ًملا ثقثي اجلوريي ذم ا

 ؾمالمل ]قمر  أطمقوكًو و [شمؼدمل]، وطملك سمقؾمولؾ وأدوات فمو ر و اًمصفققكقي واألضمـٌقي طمقـوً 

 أطمقوكًو أظمرى [ صمقري

ومـ اعمم ، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، أن األمي اًمعرسمقي   شملـٌف سمام ومقف 

ويي هلذه اعمخططوت اجلوريي قمغم أروفو  ومو زال رد ومعؾفو اًمـعٌل واًمرؾمؿل يؼٍم اًمؽػ

ومؾمن وسمعد مرور  س ؾمـقات  يمثػمًا ضمدًا قمـ اًمقصقل  مم مًلقى اقطر اًمذي يلـووهلو 

قمغم طمرب اقؾقٍ، يذ ى اًملصقير اًمعر   مم اًمظـ واققملؼود سملن اعمقاضمفي  ل سملم  يران 

اقؿقـل، وقمغم أؾموس  ذا اًملصقر اعمغؾقط شمؼػ األمي اًمعرسمقي واًمعرا ، أو سملم صدام و

ملقؾمطي، ويملهنو قمغم ا قود، ويملن اهلجؿي اقؿقـقي ختلؾػ  ومًو قمـ  ملػرضمي، وطمقـوً  طمقـوً 

شمؾؽ اهلجامت اعمريعي واًمقطمـقي اًملل اكؼلً قمؼم طمدود اًمقـمـ ذم مراطمؾ خملؾػي مظؾؿي 

ذه األرض  سمؾ  ـوك ومريؼ قمر  رؾمؿل ق يؽلػل مـ اًملوريخ ًملحوول شمغقػم اًمقضمف اًمعر  هل

سموًمػرضمي أو سموًمقؾموـمي، و كام يعؾـ اكحقوزه قمؾـًو سيران ويًعك ًملؿقيؾفو وشمًؾقحفو، ًمقيب 

 اقؿقـل األمي اًمعرسمقي وخيؽم  صػقومفو كؽويي سمصدام طمًلم واًمعرا  
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اكؼه قمغم وطمرب ًمٌـون مثؾ طمرب اًمعرا ، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، ًمؼد 

ر ؾمـقات، واظملؾػ ؾمـي ًمٌـون مع  ظمق ؿ اعمقاركي طمقل اًمؼلقي اًمػؾًطقـقي احمـي ًمٌـون قمـ

واًملقاضمد اًمػؾًطقـل ذم ًمٌـون، وموكحوز اًمًـي  مم اًمؼلقي اًمعرسمقي األومم وذًمؽ شمعٌػمًا قمـ 

 ارشمٌوـمفؿ اعمصػمي سموألمي اًمعرسمقي وهموًمٌقلفو اًمًـقي اسؾمالمقي 

ـ يمؾ اجلروح واًملجووزات اعمحؾقي اًملل مورؾمفو اًملقاضمد ومعؾقا ذًمؽ قمغم اًمرهمؿ م

اًمػؾًطقـل اعمًؾ  قمغم أرض ًمٌـون  و ؿ اًمققم يحـؽؾ هبؿ اًملفؿي ذا و، سملفؿي شمليقد اًمؼلقي 

 اًمػؾًطقـقي 

هلؿ ذم اًمدار واجلقار واًمديـ    ظمقة ومـ اعمم  واعمػجع أن اًمذي يـؽؾ هبؿ  ذه اعمرة

أن اًمًالح اًمذي يحؼلؾ سمف ؾمـي سمػموت، وشمؼلحؿ سمف اًمٌققت ومو حيز ذم اًمـػس أيمثر وأيمثر 

 [أمؾ]وشمـلفؽ ومقف ا رموت  ق ؾمالح ومؾًطقـل شمريمف يوه قمروموت واًمػؾًطقـققن عمـظؿي 

 وزقمقؿفو كٌقف سمري ًمقحؿل قمروسمي و ؾمالم ًمٌـون 

، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، ق شمداومع  ـو قمام يؼول قمـ ]اًمقـمـ اًمعر [ 

وقمي قمروموت  مم خمقامت سمػموت أو صقدا أو اجلـقب،  كام مو هيؿفو ذم اعمؼوم األول شمًؾؾ مج

أن شمعرض أموم أقمقـؽؿ ملؾموة اًمًـي ذم ًمٌـون، ملؾموة سمػموت، وسمػموت اًمغرسمقي سموًمذات، 

ل ُتً يموسمقس اًمؼلؾ واًمؽمويع واققملداا قمغم ـّ طمقٌ يعقش كحق كصػ مؾققن ؾمح 

 اًمؽراموت وا رموت 

، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، ق شملٌـك  ـو ىملقي ]اًمقـمـ اًمعر [

معروا مـ  ، و ؿ شمـظقؿ مًؾ  صغػم معظؿ رضموًمف مـ ؾمـي سمػموت، ومؿقىمػفو[اعمراسمطقن]

ؾمقام داظمؾ اعمدن،  كام شمقد أن شمؼقل أن اعمعريمي اعمخططي واعمرؾمقمي اعمؾقـقوت اعمًؾحي وق
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لؽامل شملديى ورضب ؾمـي سمػموت وىمفر ؾمؾػًو ذم دمـؼ ًميب اًملـظقؿ يموكً شمًلفدا اؾم

ق يـؽؾ ظمطرًا مـ طمقٌ اًمعدد واًملًؾق  قمغم اجلققش ]اعمراسمطقن[ قمروسمي ًمٌـون  وملـظقؿ 

 أو اعمؾقـقو اًمدرزيي  [طمزب اهلل]أو  [أمؾ]واعمؾقـقوت واًمديمويملم األظمرى، يمؿـظؿي 

ـً ا رب قمغم سمػموت ومجلة سمع د يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، ًمؼد ؿمح

قمقدة كٌقف سمري ووًمقد ضمـٌالط مـ دمـؼ  ويموكً اقؾملعدادات اعمًؾحي ىمد اؾملؽؿؾً  

  و  [أمؾ]وسمدأ اًملـػقذ سمعدمو صدرت هلام األوامر  ـوك وىمد اقمؽما سمذًمؽ زقماما مـظؿي 

ددا سمنرؾمول مجوقمي أ  مقؾمك  يؽـ اًمرضمالن ًمقًلطقعو دمو ؾ اًملعؾقامت اًمًقريي  ومؼد  ح

 شملديى مجوقمي قمروموت ذم اعمخقامت،  ذا   يؼقمو سموعمفؿي، ووزقمً ًمللقمم [ومل ]اعمــؼي قمـ 

األدوار سمدىمي وشمصؿقؿ، وؿمورك ومقفو مجقع اًمؼقى اعمحًقسمي قمغم ؾمقريو ذم اًمًوطمي، 

 يموًمـقققمقلم واًمًقريلم اًمؼقمقلم   

ٌقلًو قمغم أقمغم اعمًلقيوت اًمًاقريي، شمؽػال اسؿماورة  ـاو  مم ظمطاوب  ويمون اًملحريض مح

ا ـقي اقطملػول سمذيمرى اجلالا قمـ ؾمقريو  ومؽاون مؽرؾماًو يمؾاف ًم ؿماودة سمااًمرلقس األؾمد قم

أظمرى شمـلظر كٌقف  [اؾملـفوديي]اًمـقعقي ذم اجلـقب، ومؼد يموكً  ـوك مفؿي  [زمـ اًمـفودة]

سمري ذم سمػموت سمعد ؾموقموت  وىمد ومعؾ اًملحريض ومعؾف  ومؼوم اًمرضماؾ سماوألداا قماغم أطمًاـ 

ؾااي سموًمًااؽون  مم دمااور وظمااراب وؾمااقاد  وضمااف، وطمااقل اًمـااقارع واألطمقااوا اًمعريؼااي اآل 

وقمـدمو يمود أن خيػؼ سموًمؼلوا قمغم اًملـظقؿ اعمًؾ  اًمصغػم، ضمواه اسؾمـود مـ اقؾاػ، ماـ 

مؼوشمكم ضمـٌالط، ًمقحًؿ اعمعريمي   ومًو يمام ومعؾ معف قمـدمو ؾماوكده ماـ اقؾاػ ذم اكلػوواي 

قي اًملال ارقماااًمـ  وسمػموت مـ  قؿـي اًمؽلولى واًمًؾطي [ُترير]ؿمٌوط اًمعوم اعمويض ًمقعؾـ 

 فمؾ وزير و اًمـوومذ واعمدًمؾ واًمغولى ا ورض طملك  ظي اؾملؼوًمي رلقس ا ؽقمي 
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يموكقا يـؼؾقن  اًمذيـ [اًمغزاة]ر كٌقف سمري قمغم سمػموت مرة أظمرى  وراح اكعؿ، اكلص

  كعؿ، [اًمـٍم]أؾمالب وهمـولؿ اعمعريمي يرومعقن ذم وضمف اًمصحوومقلم أصوسمعفؿ سمنؿمورة 

عمديـي اًملل اؾمللووملفؿ وأيمرملفؿ واطمللـلفؿ، ومعودوا وملحفو سمؼقة اكلٍم مؼوشمؾقه قمغم ا

 قمغم أكؼووفو وضمثٌ أسمـولفو  [اًمـٍم]اًمًالح، ورؾمؿقا قمالمي 

واؾملٌقحً سمػموت، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، مرة  ،ر كٌقف سمريااكلص ،كعؿ

قملداا قمغم اًمؽراموت رىمي واقاأظمرى  شمعروً اعمديـي ومو شمزال ًمعؿؾقي مـظؿي مـ اًمـفى واًمً

وا رموت،  ـوك مؼوشمؾقن ىملؾقا سمعد اؾملًالمفؿ  اعمًلـػقوت  قمجً وأ لم أـمٌو  و 

ػل ومقرًا وسمعلفؿ كؼؾ  مم وممروو و وضمّر اجلرطمك مـ أهَّ   ؿ ومفوضمعفؿ قمؾـًو  وسمعلفؿ صح

ذسمحً أه سمؽومؾفو  مًجد مجول قمٌد  ،طمقٌ ق يدري أطمد  واىملحؿً اعمـوزل وهنًٌ

اًمذي يـلصى ذم ىمؾى سمػموت دحّمر وأطمر  سمؽؾ مو يرمز  مم ذيمريوت سمػموت مع زقمقؿ  اًمـورص

قمر ، وسمؽؾ مو يرمز  مم ارشمٌوط سمػموت سمنؾمالمفو ومؼدؾمو و  كعؿ أطمر  اعمًجد اًمؽٌػم، 

ريـ و ؿ اوهنٌف مؼوشمؾق وًمقد ضمـٌالط  وؿمو د اعمراؾمؾقن األضموكى سملم أقمقـفؿ اعمًؾحلم اعمـلص

 .[اًمـٍم]ريزه اًمذ ٌقي قمغم ؾمقورا ؿ، راومعلم قمالمي وسمحيؿؾقن ؾموقملف وأ

، ومؼاادت يااو أصااحوب اجلالًمااي [اعمراسمطااقن] ن سمااػموت ذم قمؿؾقااي شملديااى قمرومااوت و

يماام ذيمار ؾماوسمؼًو  ومؼاد  155ىملقاؾ وضماري  ماـ أسمـولفاو، وًماقس  055واًمػخومي واًمًقودة، 

 اوااطر اعمفزومااقن أن يٌؽااقا سمصااؿً ويـااقعقا وااحويو ؿ وىماالال ؿ سمصااؿً ظمقومااًو مااـ

ل، ـازل  مم مـازريـ ذم معريماي وطمـاقي دارت سمالم األطمقاوا، وأطمقوكاًو ماـ ما ظمق ؿ اعمـلص

واؾماالخدمً وؾمااط  ااذه اًمؽثوومااي اًمًااؽوكقي اهلولؾااي األؾمااؾحي سمؿخلؾااػ األكااقاع، مااـ 

اًمؽالؿمااقـؽقا  مم مااداومع اهلااوون سمؿخلؾااػ األطمجااوم  وقمـاادمو طمااوول اًمؾااقاا اًمًااودس 

األوامر ق ماـ ىمقودشماف اًمعؾقاو، وق ماـ ىمقودشماف اًملدظمؾ واًمػصؾ سملم اعملحورسملم صدرت ًمف 
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اعمقداكقي، و كام مـ كٌقؾ سمري ًمقـًحى و ق    وومعاًل اكًحى قمًؽر اًمًاؾطي  مم صمؽـاو ؿ 

ًمقلػرضمقا قمغم قمؿؾقي شملديى اعمديـي  وسمعدمو اكلفك اًمللديى اًمدمقي، ؿمؽؾ سمري وضمـٌالط 

ًمي واًمػخوماي واًمًاقودة،   كعؿ،  ؽذا أؾمؿق و، يو أصحوب اجلال[ىمقة وورسمي]وطمؾػو  ؿ 

ؾؿي ًااسماالم األطمقااوا اعمًل [اًملااورسمي]ون اعمػااورز عمامرؾمااي اًمللديااى اعمعـااقي  وراطمااقا يًااػّم 

واًمًؽون اعمفزوملم اعمؼفقريـ مـ قمؿؾقوت قمرض قملالت اؾملػزازيي، سمحجي أهنو  امياي 

و اًملال ُتادث قمـفا [اًمغاوب ذقماي]  هناواعمديـي   هناؿ يًالٌقحقن اعمديـاي صماؿ    حيؿقهناو! 

 وذطمفو مرارًا وًمقد ضمـٌالط واًملل خيلع هلو ًمٌـون يمؾف  ذه األيوم؟

 ن سمػموت يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، ق شمزال طملك  ذه اًمًوقموت هموسمي، 

أو مديـي ظمووعي ًمنمقمي اًمغوسمي، شمنح ومقفو ىمطعون اًمذلوب اهلولجي، سموطمثاي قماـ ومريًاي أو 

داومع، وق مـ حموم، وق اهمـقؿي  وق مـ مح ػم    كعاؿ،  مـ مفلؿ، وق مـ كصػم، وق ماـ جمح

 ذا ضمزاا سمػموت، و ذا ضمزاا اًمًـي،  ذا ضمزاا وضماف ًمٌـاون اًمعار  وواؿػمه   اذا ضمازاا 

اًمًـي اًملل روملً أن ُتؿؾ اًمًالح مع اًمذيـ محؾقا اًمًاالح وارشمؽٌاقا اعماذاسم  مـاذ قماوم 

اعمذ ٌل، وأرصت قمغم    ذا ضمزاا اًمًـي اًملل روملً أن شمـًو  سموعمـطؼ اًمطولػل و2810

 أن يؽقن طمقار و مع اآلظمريـ مـ ظمالل اًمؽؾؿي واًمرأي واسىمـوع 

مـ اًمٌدهيل، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخوماي واًمًاقودة، أن زقمااما اًمًاـي ذم ًمٌـاون قماغم 

ؿمويمؾي أ ؾفؿ اعمًللعػلم  ق يًالطقعقن أن يـاؽقا  ق سمالدب و قاى يػروافو اًمًاالح 

أطمااد ؿ ورومااع صااقشمف يحؼااذا مـزًمااف سموًمصااقاريخ اعمًااؾط ومااق  ر وؾماافؿ  و ذا دماارأ 

اادد سموقهملقااول  ًمؼااد دماارأ رلااقس ا ؽقمااي اًمًااـل واؾماالؼول سمعااد جمااوزر  واًمرصااوص أو هيح

سمػموت، وموهنول قمؾقف شمؼريع وشمقسمقخ وؾمخريي سمري وضمـٌالط  صمؿ أمًؽً دمـؼ سموقققط، 

ؿ ماو وراطمً شملغط قمغم اًمزقماما واًماقزراا اعمغؾاقسملم قماغم أمار ؿ ًمًاحى اؾمالؼوًملفؿ، صما
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ًمٌثً أن اؾملدقمً رلقس ا ؽقمي وزقماما اًمًـي  ًمقفو عمصو لفؿ مع اعمـلٍميـ واًمغوًمٌلم، 

 وًملغطقي دور و ذم قمؿؾقي اًمللديى 

 ن ؾمـي ًمٌـون، يو أصحوب اجلالًماي واًمػخوماي واًمًاقودة، مـاذ يؼظاي اًماققمل اًمعار  ذم 

ر  ويماراملفؿ أماوم سمدايوت  ذا اًمؼرن شمقضمفقا  مم ؾمقريو ًملؽقن دالاًم راقمقي ًماقضمففؿ اًمعا

اعمد اقؾملعامري واًمطاولػل اقكعازازم ذم ًمٌـاون    يؽقكاقا  ادون هملوواي ذم ذًماؽ  يامكاًو 

مـفؿ سملن اًمعروسمي أظمقة ومصػم، وًمقًً وصويي أو حمقرًا أو شمًاؾطًو أو  قؿـاي  وىماد دماغم 

  ذا اقرشمٌوط األظمقي اًمعؿقؼ ظمالل مراطمؾ اًمؽػوح ود اقكلداب األضمـٌل  صماؿ دماغم ذم

 أروع صقرة ظمالل وطمدة مٍم وؾمقريو 

وًمؼد فمـ ؾمـي ًمٌـون، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، أن ؾمقريو مو زاًمً قمغم 

اًمعفد، أمقـي قمغم وضمف ًمٌـون اًمعر ، مـ ظمالل محويي اًمًـي ويمراملفؿ  وًمؽـ يٌدو أن كظوم 

ة ذم اًمؼقمقي دمـؼ اًمذي ق يؽػ ًمقاًل هنورًا قمـ ا ديٌ قمـ اًمقطمدة اًمعرسمقي واسظمق

ـّ طمًٌو ًمًـي ًمٌـون ألؾمٌوب داظمؾقي ؾمقريي مػفقمي  اًمعرسمقي، ق يؽ
(1 )

و ذا يػن مو يصقى 

 وضمف ًمٌـون اًمعر   ذه األيوم ومـذ ؾمـقات، مـذ اًملقرط اًمًقري اعمٌوذ واعمًؾ  ذم ًمٌـون 

  ن اعمدن اًمعرسمقي اًمرلقًقي ذم ًمٌـون، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، شمعرواً

مـذ سمدايوت اًملقرط  مم مآس   ًمؼد ىمصػً ـماراسمؾس ذم اًمـاامل مارارًا وشمؽارارًا، و ال ماو 

زاًمً حمورصة  و و  ل سمػموت شملعرض ًمالملفون واسذقل مع صحقة اًمدور اًمًقري ذم 

 ًمٌـون  أمو صقدا اعمديـي اًمٌوؾمؾي اًمعرسمقي اًمًـقي اعمحررة، ومؾفو ىمصي أظمرى 

                                                                        

ق يريد اًمؽوشمى ذح األؾمٌوب طملك ق يلفؿ سموًمطولػقي  واًماذيـ خياوـمٌفؿ ماـ اعمؾاقك واًمر ؾماوا  (2)

 مثؾف يعرومقن ويصؿلقن 
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واًمًقودة، شمؼصػ مـذ ؿمفر وكصػ اًمـفر ًماقاًل صقدا، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي 

هنورًا سمعد ُترر و مـ كاػم اقطمالالل اسهالاقكم، سمؿدومعقاي طمؾػاوا وأزقم اسهالقؾقالم ذم 

ومـ ضمقى يلؿ ىمرى ىمؾقؾي شمـلنم قمغم مرشمػعوت ذ  اعمديـي  سمؾغ قمدد  [اًمؼقات اًمؾٌـوكقي]

 ىملقؾ وضمري   655 أيمثر مـ ىملغم صقدا وخمقامت اًمػؾًطقـقلم طملك هنويي األؾمٌقع اعمويض

 ،ؿمؽً  مم اًمًقوؾمي ،لارقمااًمـوؿمؽً صقدا، ؿمؽً  مم اًمًؾطي، ؿمؽً  مم اجلقش 

ذ ى زقمام  و اًمًقوؾمققن وقمؾاما ديـفو  مم دمـؼ  ،اؾملـجدت سمـٌقف سمري ووًمقد ضمـٌالط

اًمذي  [طمزب اهلل]وًمؽـ مو مـ جمقى  طملك  ،مفـالم مٌوريملم ذم اًمققيي اًمثوًمثي ًمؾرلقس األؾمد

 ضملوطمفو قمغم يقملم مللوًمقلم سملًمقا اعمًؾحلم، ؾمؽً و  هيرع ًمـجد و و  يؼوشمؾ  اميلفو ا

صقدا اًمًـقي اًمعرسمقي اعمًؾؿي شمحًلٌوح، يو أصحوب اجلالًماي واًمػخوماي واًمًاقودة، واًمؽاؾ 

يلػرج، سمداًا سمدمـؼ، ومرورًا سملمؾ وطمزب اهلل، واكلفوا سمقًمقد ضمـٌالط اًمذي يًالطقع سمرمقاي 

 باًمؼقات اًمؾٌـوكقي مـ ومق  ماـ  ىمؾاقؿ اقارو [ضمقى]قل سمؿداومعف اًملل شمريمى طمجر، وق كؼ

ورسمك وضمٌول اًمـقا، أن يًؽً مداومع اًمؼوكصلم وأويمور اًمؼوكصالم  ماع ذًماؽ ق يًاؽً 

ضمـٌالط ظمجاًل، و كام يػل  ومؿف ًمققسمخ سمػموت، وًمقؼقل  كف ذم اًمؾحظي اًملل يمون يًالعد ومقفاو 

 ذم سمػموت  [اعمـٌقه] اميي صقدا طمدث اًملحرك 

 ن وًمقد ضمـٌالط يلخغم قمـ  رث ـمقيؾ ألسمقف اًمـفقد يمامل ضمـٌالط مع ؾمـي ًمٌـون  ًمؼد 

اؾملطوع يمامل ضمـٌالط سمققمقف وصمؼووملاف وذيمولاف وطمًاف اًمعار  األصاقؾ أن يلجاووز  مم طماد 

سمعقد طمدود اعمذ ى واًمطولػي
(1 )

واًمؾعٌي اًمًقوؾمقي اًمؾٌـوكقي اًملعقػي ًمقؿد يده  مم اًمطقالػ 

ذم مؼدملفو اًمًـي  وًمؼد سمودًمف ؾمـي ًمٌـون مـ ظمالل ـمروطموشمف اًمعرسمقي طمًٌو سمحى األظمرى  و

                                                                        

 ًمقس صحقحًو ىمقًمف  ذا ووًمقد اسمـ يمامل وًمؽـ األظمػم يمون دا قي   ((2
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[اعمحارر]ووقا سمققا  وًمـ أكًك أكو ؿمخصقًو، يقم زار يماامل ضمـاٌالط دار 

(1)
اعممًمػاي ماـ  

اًمػؾًااطقـقي اًملوسمعااي  [اًمصااوقمؼي]ؾماالي ـمقاسمااؼ اًملاال  ومجلفااو وىمصااػلفو وأطمرىملفااو مـظؿااي 

حمررهيو وقمامهلو  يمون اًمزقمقؿ اًمقطمقاد اًماذي زاركاو دون أن ًمًقريو، ًمقعزي ذم ؿمفدالفو مـ 

يؼقل يمؾؿي واطمدة  راح  قل ذم اعمٌـك و ق مذ قل وقمغم وضمفف قماللاؿ طمازن كٌقاؾ يماون 

 أيمؼم شمعٌػم قمـ اعمقاؾموة واأل  

صمؿ يمون ضمزاا يماامل ضمـاٌالط كػًاف اًمؼلاؾ، ألكاف  ًاؽ سمنسمولاف ويمراملاف وطمرصاف قماغم 

 وىمولد ًمٌـوين شمورخيل  رومض أن يلؾؼك األوامر واًملعؾاقامت  اؾملؼالًمقلف ودوره يمزقمقؿ قمر 

رومض أن يؽقن أداة  وملؾ أن يؽاقن ؿمافقدًا ذم زماـ اًمـافودة ا ؼقؼقاي اًملال شمحصاـع قماغم 

ـ  سمؼرارات وسمؼمااات وسمخطى رؾمؿقي مـ  ذه اًمعوصؿي أو شمؾؽ   روا  ًمٌـون، وق  ح

ماع كٌقاف سماري   [ؽماشمقجلطمؾػاف اقؾما] كـو كعؾؿ فمروا وًمقد ضمـٌالط  كعرا ـمٌقعاي 

كعرا فمروا قمالىملف سمدمـؼ  وًمؽـ  ذا يمون كٌقف سمري يرى أن يؽقن أداة شمـػقاذ ألوامار 

دمـؼ ًمـعقره سمو وضمي  ًمقفو سمقاـام طمازب اهلل يًاحى اًمًٌاوط ماـ ُتاً ىمدمقاف شمادر قًو، 

ومـحـ ق كرياد أن يؽاقن وًمقاد ضمـاٌالط أداة  وموجلـٌالـمقاي شماوريخ قمرياؼ وزقموماي يمٌاػمة   

ـع ذم ديمويملم ؾمقوؾمي ـمورلي أو ممىملي  واجلـٌالـمقي اؾملطوقمً ذم قمفد يمامل ضمـٌالط أن شمحص

شملحقل  مم ؾمقوؾمي ًمٌـوكقي ذات ـمروطموت وشمقضمفوت ذم اًمعداًمي اقضملامقمقي واًمعروسماي  سماؾ 

أصٌ  ضمـٌالط اًمزقمقؿ اًمـعٌل اًمعر  اًمقطمقد اًماذي يًالطقع أن يازور وحياوور اًمعقاصاؿ 

 مـ مؽوكلف ذم ًمٌـون وذم ىمؾقب اًمؾٌـوكقلم، واًمًـي سموًمذات اًمعرسمقي اعمخلؾػي اكطالىمًو 

يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة،  ن اًمرصقد اًمؾٌـوين اًمذي أورصمف يمامل ًمقًمقده 

                                                                        

 قد وًمف أيلًو ممؾمًي صحػقي ألظمل وًم (2ج
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اطمؽم  ذم طمريؼ سمػموت   كف اًمققم جمرد ىمولد مقؾقـقو، جمرد أداة مغؿقؾمي ذم دم ودمقع 

ـلؿ شمػلحقهنو ًمف اقملامدًا قمغم  ذا اًمرصقد سمػموت  ومـ اًمٌدهيل أن األسمقاب اًمعرسمقي اًملل يم

 مم أن يثقب  مم وألسمقف، ق  قز أن شمظؾ منمقمي،  مم أن يعقد  مم ضمق ر اجلـٌالـمقي، 

مٌودئ أسمقف اًمعظقؿ 
(1)

 

وًمقااـعؿ يمااامل ضمـااٌالط ذم ؿماافودشمف وقمؾقولااف وهمقوسمااف، طملااك ق ياارى مؼااوشمكم اسمـااف وًمقااد 

ريـ ماـ حمارِّ  [اعمحارر]سمؿٌـاك  [اًمصاوقمؼي]يػعؾقن ذم مٌوين سمػموت وأ ؾ سمػموت مو ومعؾلف 

ذ  صاقدا،  [ضمقاى اًمؼاقات اًمؾٌـوكقاي]وقمامل  وًمقً دمـؼ شمصادر األمار ًمقًمقاد سمنهناوا 

سماري، سماذًمؽ سمعاض اًمثؼاي اعمػؼاقدة، وًمقؽػؽاػ ذم  [اقؾماؽماشمقجل]ًمقًلعقد  ق وطمؾقػاف 

 قمققن صقدا اًمدمقع اًملل أ رىملفو سمػموت ا زيـي 

 [اًمؼاقات اًمؾٌـوكقاي]وًمقد ضمـٌالط واًمدروز قمـدمو شمًاؾؾً مع  [اًمقـمـ اًمعر ]ًمؼد وىمػً 

 مم اجلٌؾ واًمـقا ُتً مظؾاي اقطمالالل اسهالاقكم  ووىمػاً معاف ياقم ظماوض ماع سماػموت 

اًمغرسمقي واًملوطمقي اجلـقسمقي معريمي  هنوا اًملًؾط اًمؽلولٌل  و ل اًمققم شمريده أن يؽقن  مم ضموكى 

لـفد أسمقه  يامكًو هبو، ويلعرض دروز اجلاققن  اذه اعمٌودئ اًملل ىموشمؾ ذم اًمًوسمؼ دوموقمًو قمـفو واؾم

األيوم عمحـي ا صور اسهالقكم ًملؿًؽفؿ هبو، وًمػمد رؾمؾ اًمدروز اًمذيـ شمرؾمؾفؿ  هالقؾ  ًمقف 

 سمعد اقكًحوب مـ ًمٌـون  [األمون]و مم أ ؾف وقمـػمشمف ًمقؿـحفو 

ًمػخوماي  ن مو  ارى ذم ًمٌـاون، وذم سماػموت وصاقدا سموًماذات، ياو أصاحوب اجلالًماي وا

واًمًقودة،   يعد ضمولزًا اًمًؽقت قمـف  يمـو كلؿـك أن يًلؿر دور ؾمقريو سمحؽؿ اققملٌورات 

اًملورخيقي واجلغراومقي طموومظًو ووامكًو ًمعروسمي ًمٌـون  وًمؽـ دمـؼ  ذه األيوم ومؼادت ىمادر و 

                                                                        

 مدا ـي، ًمؽـ يمامقً يمون يرى كػًف أيمؼم مـ أؾمد  وكظومف  ((2



 الفصل الرابع: املوقف العاو
222 

 
قمغم ممورؾمي دور ا ؽؿ ودور اقصؿ ذم وىمً واطمد  وملغقاػم اًملحوًمػاوت سمالم ياقم وةظمار، 

ػرىموا واًمنميموا اًمؾٌـوكقلم قمغم سمعلفؿ سمعلًو ؾمقوؾماي ىماد شمؽًاى كظاوم اًمارلقس وشملًمقى اًم

األؾمد سمعاض اًمقىماً، وُتؼاؼ ًماف أرسموطماًو شمؽلقؽقاي، وًمؽـفاو قماغم اعمادى اًمٌعقاد ؾماقلحؿؾ 

كلولجفو ق ؾمقريو ومحًى، و كام اًمعرب مجقعًو  ووقمي ًمٌـون شملققع ًمؾعرب  و همرا  ًمٌـون 

 ؾمقريو ألقمراض ومظو ر اعمرض اًمؾٌـوين  ذم اعملز  اًمطولػل طملك اًمعؿؼ يحعّرض

ؾمقريو، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، شمريد أن ُتؼؼ مؽوؾمى قماغم طمًاوب 

ظمصقمفو مـ قمرب وومؾًطقـقلم  ىمد يؽقن ذًماؽ ماـ طمؼفاو ذم اعمـطاؼ اًمٌاولس اًمًاولد ذم 

اًمعالىموت اًمعرسمقي اًمققم  وًمؽـ همؾطاي اًمـاوـمر سمالًمػ  ًمؼاد طمؼؼاً اكلصاورًا قماغم قمروماوت 

أمس مًلخدمي أدوات مذ ٌقي وـمولػقاي ذم سمؾاد شمغاكم اعمـاوقمر وا ازازات وا ًوؾماقوت 

اعمذ ٌقااي ذم مرضمااؾ مااـ كااور  وووااعً كػًاافو ذم قمقااقن طمؾػولفااو وظمصااقمفو ذم مقوااع 

 ا ؾقػ اًمذي ق يقصمؼ سمؽالمف وقمفقده وؾمقوؾملف 

اعمارة   رقمقي واًمًؾطي اًمؾٌـوكقي  اًمـؽًاي  اذه امو ضمرى ذم سمػموت يمون أيلًو كؽًي ًمؾـ

ُتدث قمغم يدي ضمعجع، و كام قمغم يدي دمـؼ
(1 )

ورضموهلاو وأزقمفاو ذم ًمٌـاون  وؾماؼطً 

قي وًماقا ه اًمـاارقماًملال شمرقمو او دمـاؼ  وازداد قمجاز ضماقش  [اًمقطمادة اًمقـمـقاي]طمؽقمي 

اًمطولػل ذم سمػموت اًمغرسمقي  وشمعؿؼً ا ًوؾمقوت اًمطولػقي ذم ًمٌـون اعمؼًؿ ومعاًل طملك وًمق 

قمؽماا سمذًمؽ  ومؿعو  اًمؽوكلقن اعموروين اعمًقحل ويمذًمؽ اًمادرزي يمره اًمدور اًمًقري اق

شمٌدو واوحي  وؾمقريو   شمطؾؼ رصوصي واطمدة، و  ُترك ؾمويمـًو ًمـجدة طمؾقػفاو ذم سمعٌادا 

أموم ؾمقطرة ضمعجع قمغم األرض واًمًؽون واعمراومئ، و  شمرؾمؾ كٌقف ووًمقاد ذم  صمار ضمعجاع 

                                                                        

 دمـؼ اًملل اطملؾفو اًمـظوم اًمطولػل اًمٌغقض سمرياي مـ ضمرالؿف  ((2



 ة أمل أمنوذجًاالشيعة يف لبياٌ : حرك 
225 

 
ى اًمؼقات اًمذي ق يًالطقع اًمصاؿقد ومجوقملف، و ل شمؽمك صقدا طملك اآلن ُتً رمحي ضمق

ذم سمػموت  [اًملجؿقؾقي]وًمق أليوم أموم مداومع ضمـٌالط  واًمؽوكلقن اًمـقعل يًلؽؿؾ عمًوشمف 

 سمري  فكٌق [قموصؿي]سمقوع اًمًـي ُتً اهلقؿـي واًمقصويي ذم 

ر ومااق  ظمااراب ودمااور وضمثااٌ اريـ اًمااذيـ يرؾمااؿقن قمالمااي اًمـصااا ااؾ كًاالل اعمـلصاا

؟ أو أمػم اًملقطمقد اًمـقخ ؿمعٌون؟ وموذا [طمزب اهلل]اًمدور قمغم سمػموت؟ عموذا ق يؽقن همدًا 

طمازب ]رب ايؿـع؟ مجوقمي كٌقف سمري شمؼقل   ن اًمؼلقي ىملقي وىماً  وؾماقريو شمرياد أن شملا

 وًمؽـ مـ دون أن شمزقمٍ طمؾقػلفو  يران  [اهلل

قي واًمًؾطي اًمرؾمؿقي سمعد اؾملؽامل اًمـارقمعموذا ق يؽقن اًمدور همدًا قمغم ةظمر سمؼويو ورمقز 

كًحوب اسهالقكم  يؼقل اًمرلقس اجلؿقؾ أن ؾمقريو وقمدشمف سموقكًحوب سمعد اقكًحوب اق

 اسهالقكم، وسمحؾ اعمؾقـقوت اعمحؾقي، وسمٌـوا ضمقش ىمقي؟

و سمعد اقكًحوب؟  ًمؽـ  ؾ شمػل دمـؼ سمققمقد و ًمؾجؿقؾ طمؼًّ

 شمعد اًمٌقادر ق شمـػم  مم ذًمؽ، سمؾ رسمام سمدأت قمؿؾقي شمػلقً ودمزلي أيمؼم ذم ًمٌـون  رسمام  

دمـؼ شمـعر سمحوضملفو  مم ؾمؾطي ذقمقي ًمٌـوكقي ىمقيي، مودامً شمرى كػًفو ىمودرة قمغم ًمعاى 

 دور ا ؽؿ سملم اًمػرىموا واعمؾقـقوت 

 عذ من سوييت الدور غدًا؟

كٌقااف ووًمقااد أؾمااقود اًمؾعٌااي وأدوات  [ا ؾقػااون اقؾمااؽماشمقجقون]مااـ يلااؿـ أن يظااؾ 

 اًملـػقذ؟ 

ع طمريمي طمجر رطمو و اًمطوطمـ قمنمات ر أسمرزت وأظمػً ماطمرب اًمًـقات اًمعـ
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  يمؾفؿ اكلفقا، أو اظملػقا، أو قمودوا    [اًمؼقات اًملورسمي]اًمقضمقه وىمودة اعمؾقـقوت و

أمس ىمد يـطٌؼ  [اعمفزوملم]طمًٌام يؼليض ىموكقن اًمؾعٌي اًمصغػمة واًمؽٌػمة  ومو اكطٌؼ قمغم 

 اًمققم   [اعمـلٍميـ]قمغم 

ي واًمًقودة، قمغم مو  ري ذم ًمٌـون ًمقس  ن اًمًؽقت اًمعر ، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخوم

اًمؼورب يمؾف  و ذه  ضمولزاً  ومؾٌـون ضمزا مـ  ذا اًمؼورب اًمعر   و ذا اقر  ذم اجلزا ؾمقغر 

اًمرىمعي اًمؾٌـوكقي مـ اًمؼورب ًمقًً طمصي أو اظملصوص  ذا اًمعر  أو ذاك  ًمقًً طمؽرًا 

قمرسمقي سمعد اقكحًور ًمًقريو، أو ًمعروموت، أو سيران، وهمػم  يران   ن ًمٌـون مًموًمقي 

األمريؽل واقكًحوب اسهالقكم وشمراضمع مصداىمقي دمـؼ  وق سمد مـ اًملػؽػم هيعًو 

سظمراج ًمٌـون
(1)

 مـ حمـلف، أو قمغم األىمؾ اًملخػقػ مـ ةصمور اعمحـي  

ي اعمؿثؾي همقوب اسمجوع اًمعر   ى أق يؾؼل اًمعرب  مم مفقى اًمعجز  واسرادة اًمعرسمق

ب جملؿعلم أو مـػرديـ، ىمودرة قمغم أن شمػعؾ ؿمقاًو ماـ أضماؾ ًمٌـاون، رعًمسموعمؾقك واًمر ؾموا ا

ىمودرة  [اًمقـمـ اًمعر ]أن  أدَّقملوذم ًمٌـون، وىمٌؾ أن شمًللكػ دورات اًمعـػ اًمدمقيي  وق 

قمغم أن  كم قمغم اًمزقماما اًمعرب مو يػعؾقن ويؼررون  وًمؽـ شمؼقل ؾمؾػًو  هنؿ ىماودرون قماغم 

 أن يػعؾقا اًمٌما اًمؽثػم 

ريمً اًمًعقديي ممثؾي سموعمؾؽ ومفد ًملـدد وُتذر سمام  اري ذم ًمٌـاون  وىماول اعمؾاؽ  ًمؼد ُت

 كف يـطؾؼ ذم ذًمؽ جمـ مًموًمقوشمف اًمعرسمقي واسؾمالمقي(  ىماول   كاف شمؾؼاك مااوت اعمؽوعماوت 

اهلوشمػقي سمخصقص اًمذي ضمرى ذم ًمٌـون  وكحـ كعرا أن اًمًاعقديي ىماودرة قماغم أن شمػعاؾ 
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ي  ؾؽ  مؽوكوت يمٌػمة ًمؾلغط واسىمـوع  اًمًعقديي اًمدوًمي اًمؽثػم مـ أضمؾ ًمٌـون  اًمًعقدي

اًمعرسمقي اًمقطمقدة شمؼريًٌو اًملل شمادومع ًمًاقريو خمصصاوت اعمجوهباي اعمعطؾاي طموًمقاًو  اًمًاعقديي 

ىمودرة قمغم أن شمؼـع دمـؼ سمؾعى دور أيمثار اشمزاكاًو وشمعؼااًل ذم ًمٌـاون، وسماوًمؼٌقل سمادور قمار  

ـاوكقلم وقماغم اًمًاقريلم اًمؽثاػم ماـ اًمقىماً أمـل ذم سمػموت ؾمققومر قماغم اًمعارب وقماغم اًمؾٌ

 واعمول واألرواح 

ومع اكـغول اًمعرا  سمحرسمف مع  ياران، شمٌادو اجلزالار مم ؾاي سمزقموملفاو ودسمؾقموؾماقلفو 

اًمعوىمؾي ًمؽل شمقضمف اًمـص  ًمدمـؼ وأن شملغط قمغم أـمراا ًمٌـوكقي يمثاػمة شمـظار  ًمقفاو كظارة 

 اقطمؽمام واسيمٌور 

ـ دور طمؾقػلفو ؾمقريو، اًملل شميب طمؾقػ ًمقٌقو ًمقٌقو اًملل دمد كػًفو ذم طمػمة م

ىمودرة قمغم اًملخػقػ مـ محوموت اًمدم سموًملغط  [ضمـٌالط]سمحؾػ ًمقٌل ةظمر  [اعمراسمطقن]

اًمذيـ يـلٍمون قمغم  [ا ؾػوا]قمغم ؾمقريو مـ ضمفي، ومـ ضمفي أظمرى سمؼطع اًمدقمؿ قمـ 

كجد ؿ قمـدمو أؿمؼولفؿ اًمؾٌـوكقلم وؾمط اعمدن واألطمقوا اآل ؾي سموًمًؽون ويلؼوقمًقن قمـ 

 شمـفؿر قمؾقفؿ ىمذالػ أقمقان  هالقؾ 

وطملك مٍم، شمًلطقع أن شمػعؾ ؿمقاًو قمؼم دسمؾقموؾمقلفو مع طمؽقمي سمػميز اعملؾفػ ًمؾؼاوا 

مٌورك، سمحٌ  هالقؾ قماغم اقكًاحوب يمؾقاًو ماـ ًمٌـاون، وأن شمؼارن اكًاحوهبو قمؿؾقاًو ماـ 

 داظمؾقي ذم ًمٌـون اجلـقب سمام شمؼقًمف قمـ ىمرار و سموقكًحوب مـ اًمؾعٌي اًمًقوؾمقي اًم

 ن اًمعارب ق حيؽؿفااؿ اًمعجاز ىمااط، يااو أصاحوب اجلالًمااي واًمػخوماي واًمًااقودة،  هنااؿ 

ىمودرون قمغم أن يػعؾقا ؿمقاًو مـ أضمؾ ًمٌـون  وًمؽاـ شمـؼصافؿ اسرادة   ن قمادة دول قمرسمقاي 

طمؼقؼقااي حموياادة  [ىمااقة ردع]همااػم ملقرـمااي مٌااوذة ذم األزمااي اًمؾٌـوكقااي ىمااودرة قمااغم شمـااؽقؾ 
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المي سمػموت سمؿًوقمدة ىمقى األمـ اًمداظمكم اًمؾٌـوين  اطملالل سمػموت ًمقس ًمللؿـ أمـ وؾم

ضمقاقش  وًمؽاـ يؿؽاـ ُتققاد سماػموت  يؿؽاـ اكلازاع مقاومؼاي ماـ  [سموًمققماي]ؾمفاًل  اعمدن 

و ال قمؿؾقاي - دمـؼ ومـ ؾمولر األـمراا قمغم دمريد سمػموت مـ اًمًالح، وؾماد مـووماذ و

 أموم شمنب اًمًالح واعمؼوشمؾلم  -ؾمفؾي

ـي اًمااذيـ يااذ ٌقن  مم دمـااؼ ق يؿؾؽااقن سمـااود  وق رؿموؿمااوت وق  ن زقماااما اًمًاا

 ووكوت  وًمؽـفؿ يًلطقعقن أن يلعقا دمـؼ قمغم حماؽ اقظملٌاور   اؾ شمرياد دمـاؼ أن 

شمعقد  مم سمػموت األمـ واًمطؿلكقـي واًمًالم؟  ؾ شمريد طمؼًو اعمـوريمي ذم  قمودة دمؿقاع ًمٌـاون 

 وشمرؾمقخ ؾمؾطلف اًمرؾمؿقي 

وت مـ ُتققد سمػموت  مـ كزع ؾماالطمفو  ماـ ُتاريؿ أروافو  ن اًمٌدايي  ـوك، مـ سمػم

، رياثام يـالد ؾماوقمد ىماقى األماـ اًمرؾماؿقي، [اًمؼقات اًملورسمي]قمغم اعمؼوشمؾلم واعمؾقـقوت و

 ويعود سمـو  و قمغم أؾموس همػم ملحقز ـمولػل 

رظمؽؿ، ومعفاو اسمػموت، يو أصاحوب اجلالًماي واًمػخوماي واًمًاقودة، شمـاوديؽؿ وشمًلصا

 يمؾ ًمٌـون ومؼد مؾً ذيعي اًمغوب، ومـػذي ذيعي اًمغوب  صقدا وـمراسمؾس، ومعفو

ر   ـوك مؾققن ؾمـل ًمٌـوين قمر  يعقـقن ُتاً ا صاور  ا ن وضمف ًمٌـون اًمعر  ذم ظمط

  [اًمـٍم]ُتً اًمؼذالػ  ُتً اًملفديد سموًمؼلؾ واًمذسم   ُتً  ر وب اعمؾقـقوت وقمالموت 

أصحوب اجلالًماي واًمػخوماي   مقا اقولػقن، اعمذقمقرون، اعمخطقومقن، اًمصوملقن،  ؿ يو

 واًمًقودة، وضمف ًمٌـون اًمعر ،  ؿ املداد اًمعرب ذم ًمٌـون ويد ًمٌـون اعمؿدودة دالاًم  مم اًمعرب 

 مقا، يو أصحوب اجلالًمي واًمػخومي واًمًقودة، يعقـقن ذم ذل اًمصؿً واًمؼفر، ومامذا 

 ي ًمٌـون؟ مـ أضمؾ قمروسمي و ؾمالم ًمٌـون؟  ـَّ أكلؿ وموقمؾقن مـ أضمؾ ؾمح 
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 املبحث األول

 الوجود الفلسطيين يف لبنان                            

 ومىقف الطىائف منه

م إثرر ارررب افًربٔرٜ ائيائِٔرٜ ا وػ 8491افقجقد افٍِسىْٔل ذم فبْٚن بدأ ظٚم 

ودرٚ . افتل أظَبٓٚ ؿٔٚم دوفٜ افُٔٚن افهٓٔقين، وتؼيد افٌٚفبٜٔ افًيّك مـ أبْٚء ؾِسرىغ

ـٕٚٝ افَؤٜ ذم بردايتٓٚ اجتعظٔرٜ، ؾَرد رحرٛ أرع افِبْرٕٚٔغ برٚففجسغ افٍِسرىْٔٔغ، 

ن دون قوظْردمٚ مررت افنرٓقر وافسرْ. .وإتيروا ظقدهتؿ إػ ديٚرهؿ بًد أيٚم أو صرٓقر

 ..ظقدة افٍِسىْٔٔغ إػ وضْٓؿ اختٍِٝ ادقاؿػ

ؾٖهؾ افسْٜ وؿٍقا إػ جٕٚٛ افٍِسىْٔٔغ ذم أؾراحٓؿ وأحزاهنؿ، ؿٚتِقا مًٓؿ 

إيائؾ وأصبٚه إيائؾ، ووؿٍقا بقجف ـؾ مـ حٚول تَٔٔد حرـتٓؿ ومًْٓؿ مـ افْنٚط 

 قم مـ ا يٚم.افٍدايل، ومل يتخِقا ظـ ٕكهتؿ ذم ي

وجف افبىريرك ادٚروين إٔىقن ظريوٜ ٕداء إػ  ،م49/9/8491أمٚ افْهٚرى، ؾٍل 

 ادٗمْغ ورجٚل افديـ جٚء ؾٔف:

ًٚ، أمٚم هذه افُٚرثٜ، أن ٍٕتح بٔقتْٚ وديٚرٕٚ الشتَبٚل ضحٚيٚ ) يَع ظذ ظٚتَْٚ أً

ـ ظذ ثَٜ بٖن افًقاضػ وٕحافٌدر إخقإْٚ أبْٚء ؾِسىغ، وختٍٔػ اآلالم افتل يَٚشقهنٚ. 

 ٕٚ إفٔٓؿ شقف تدؾع بُؿ دٗاشٚهتؿ ومًٚمِتٓؿ مًٚمِٜ ا خ  خٔف(.ا خقيٜ افتل تند  
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تف افدئْٜ ػ بًيٚنٚل ارٚيؽ افذي ضٚدٚ صْ  وـذفؽ ـٚن مقؿػ افُٚهـ ادٚروين مٔ

فذي آذان ادستًّغ إػ ائذاظٜ افِبْٕٜٚٔ، ورئس اجلّٓقريٜ افِبْٕٜٚٔ بنٚرة اخلقري ا

  ٟ فدى افٍٚتُٔٚن  أظىك ا وامر فتقؾر افٌذاء وادسُـ وافًْٚيٜ هبؿ دون إبىٚء، ثؿ احت

 فًدم إدإتف إٕنٚء دوفٜ إيائؾ.

ؾٍررل هررذا افًررٚم أبرردى أحررد افُْٓررٜ  ،م8494ؽررر أن ادقؿررػ برردأ يتٌررر مْررذ ظررٚم 

رر  ؾررٔع بًررد شررٍرًا فٍرٕسررٚ ذم ِغ افٔسررقظٔغ ؿَِررف إػ افسررٔد بررقل مررٚرك هْررري افررذي ظ 

ًٚ أؾيررع حرردث ذم تٚراررف، وهررق إؿٚمررٜ افٍِسررىْٔٔغ  فبْررٚن بَقفررف: )ينررٓد فبْررٚن حٚفٔرر

ظذ أرضف( 
(1)

. 

مل يستىع ادقارٕٜ افذيـ ـٚن بٔدهؿ ؿرار ارُؿ ذم فبْٚن افتًٚيش مع هذا افًدد افُبر 

ؼ يتّتع بف اففجسقن ذم دوهؿ مـ ـؾ حادسِّغ، ؾؤَقا ظِٔٓؿ، وجر  مـ افٍِسىْٔٔغ، 

خمتِػ بفد افًٚمل، ؾٓؿ ذم ـثر مـ خمٔعهتؿ يٍتَرون إػ مٔٚه افؼب، وإػ صبُٜ سف 

  ٔ ْٜ وا خرى، وهذا ؾوفً صحل تًّؾ بنُؾ شِٔؿ، وإػ تٔٚر ـٓربٚيل ال يَْىع بغ افٍ

ع ادستقى تراجو %،94ظـ ارتٍٚع ٕسبٜ افبىٚفٜ بغ افٍسٜ افَٚدرة ظذ افًّؾ إػ أـثر مـ 

ًٚ ظذ افقجقد افٍِسىْٔل ذم فبْٚن  افتًِّٔل بغ افىفب.. وبًد مرور أـثر مـ شتغ ظٚم

 دظٚ بًض افسٔٚشٔغ ئصفحٓٚ تهدى ع، وـِتزال أوضٚظٓؿ ظذ حٚهلٚ مـ افسقءال 

، ؾٔوًػ أصحٚب هذه افدظقة غ بٖن هذه افدظقة متٓٔد فِتجْٔسهلؿ ادقارٕٜ زاظّ

أمٚم ضٌط ادقارٕٜ.ويساجًقن ظْٓٚ 
(2)

 

                                                                        

 (. 81، 81ارروب افرسيٜ ذم فبْٚن. آين فقران، وإٔىقان بهبقص، ص )  (8)

 ة ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ ذم فبْٚن[.مٖشٚفٜ، ذم اجلزء ا ول مـ ـتٚبْٚ: ]ؾّهِْٚ افَقل ذم هذه ادسٖ ((4
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  ٔ  ، وفَل  ٚيض بدأ افْنٚط افٍدايل ذم فبْٚنٚت افَرن ادوذم افْهػ افثٚين مـ شبًْٔ

ًٚ مـ  رضف إال ادقارٕٜ بحجٜ ضًػ ، ومل يًٚأع ادسِّغ ظذ خمتِػ ضقايٍٓؿترحٔب

، مـ افْٚحٜٔ افًسُريٜ ، ورضورة افْٖي بٍْسف ظـ افكاع افًريب ائيائعفبْٚن

، وذم ـؾ افٍدائغ وؿقات اجلٔش افِبْٚين ظدة اصتبٚـٚت دامٜٔ بغ 8494د ظٚم وصٓ

، ـع ـٚن رئس ٔد ـرامل يَػ إػ جٕٚٛ افٍدائغمْٓٚ ـٚن رئس افقزراء رص

، ومًْٓؿ مـ بؾ هق افذي يٖمره بردع افٍدائغ، جلّٓقريٜ صٚرل ارِق يْتك فِجٔشا

 داخؾ ا رايض افِبْٕٜٚٔ.افتسِؾ إػ دوفٜ افُٔٚن افهٓٔقين مـ 

فٍدائغ افذيـ تقاؾد ظدد ـبر مـ ابًد و م8411وتٍٚؿؿ افقضع بًد أيِقل ظٚم 

م حدثٝ مقاجٓٚت حٚدة بغ ؿقات مْيّٜ افتحرير 8411، ؾٍل ظٚم جقا مـ ا ردنخر  أ  

بًض هذه ادقاجٓٚت تدخؾ شفح  ، وذمجٜٓ واجلٔش افِبْٚين مـ جٜٓ أخرىمـ 

ٚت مٗدٜ فَقات ادْيّٜ افتل ـٕٚٝ توؿ ظددًا ؽر ؿِٔؾ مـ افىران، ؾقجف رضب

 ادسِّغ افِبْٕٚٔغ. 

، م8414ومٚ زافٝ ا مقر ذم ازديٚد حتك وؿًٝ اررب ا هِٜٔ ذم فبْٚن ظٚم 

ًٚ فَِقات ادٚرؤٕٜ ذم تدمرهٚ بًض ادخٔعت  وتدخؾ اجلٔش افسقري ؾُٚن ؽىًٚء وظقٕ

ممٚ أؾوْٚ ذم ارديٞ ظْف ذم اجلزء ا ول  ،ٚٔٚ وؽرمهوافُرٕت ْٜٔٔ مثؾ تؾ افزظسافٍِسى

مل يُـ ادقؿػ افنًٔل ذم فبْٚن اتِػ ـثرًا ظـ ادقؿػ افسْل و مـ هذا افُتٚب.

  شبٚب ـثرة:

جٝ هذه قِ ر وت  ْٚين حديٞ ظٓد بَّٚومتف فِّستًّر افٍرٕزبمْٓٚ: ـٚن افنًٛ افِ

ًٚ مع ـؾ صًٛ بٚالشتَفلادَٚومٜ  ًٚ ومتًٚضٍ ، وصًٛ هذا صٖٕف ال بد وأن يُقن متقثب
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 يرضخ فْر االشتًعر افٌٚصؿ. 

، وترتٍع أصقات ـثرة ومٗثرة جٓٚو  ر افَقمٜٔ افًربٜٔ ـٕٚٝ ذم أ  ومْٓٚ: أن ادنٚظ

، وبًد أربع شْغ جٚءت ثقرة يقفٔق دة افنًقب افًربٜٔ ذم دوفٜ واحدةتْٚدي بقح

، ويدحر د افًرب، وحيرر ؾِسىغيد افًريب افذي شٔقِح ٚم وبرز دور اف8444َ

واشتّر هذا افدور حتك ظٚم  ،[ٚل ظبد افْٚس ]هُذا طـ افًرب بفا ،االشتًعر

 .م8411، بؾ اشتّر ذم فبْٚن حتك وؾٚة ظبد افْٚس م8491

، وأـثر افنًٜٔ افِبْٕٚٔغ ـٕٚقا ظذ جٓؾ ظئؿ مـ أن أـثر افٍِسىْٔٔغ افسْٜ ومْٓٚ:

يران افنٚه ظذ صًٜٔ فبْٚن مل يُـ إ، ؾ٘ن تٖثر ، ومـ جٜٓ أخرىا مـ جٜٓ، هذْٓؿأمقر دي

ٚل إال ًّ ذم ذفؽ مقشك افهدر ـع  يد، وافراذم بدايٜ شبًْٔٔٚت افَرن ادٚيض فف وجقد ؾ

 رأيْٚ ذم افٍهؾ افثٚين مـ هذا افُتٚب. 

ٚون جيّع بْٔٓؿ يٚم وتًهلذا ؾَد ظٚش افٍِسىْٔٔقن افسْٜ مع افِبْٕٚٔغ افنًٜٔ ذم و

شٔع وأن اب ظِعٕٜٔ ؿقمٜٔ أو اصساـٜٔ الٜ ذم أحز، ويًِّقن شقي  افٍَر وصيػ افًٔش

أي  أـثر ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ ذم جْقب فبْٚن أو ذم ضٚحٜٔ بروت اجلْقبٜٔ أو ذم بًِبؽ.

 ذم مْٚضؼ افنًٜٔ.

وظْدمٚ بدأ افْنٚط  .وؾوًف ظـ ذفؽ ـِف ؾَد تزاوجقا ؾٔع بْٔٓؿ وصٚروا أؿربٚء.

حتٝ رايٜ مْيعت ، ثؿ رايٜ ؾتح، وظِّقا حتٝ صٚرك ؾٔف افنًٜٔ مثِٓؿ مثؾ افسْٜافٍدايل 

ـ  ادْيعت يدؾع أـثر.افٍُريٜ ؿادمٚهٚهتؾِسىْٜٔٔ أخرى، وذفؽ حسٛ 
ـ  م   ، أو حسٛ م 

 ج ظفؿٚتف مع رئس ادجِستق   ،م8411وظْدمٚ اشتَر ظرؾٚت ذم فبْٚن ذم هنٚيٜ ظٚم 

ىقر ، ـٚن هلٚ دور ذم تمقشك افهدر بًّٚهدة تْسٔؼ وتًٚونائشفمل افنًٔل ا ظذ 



 العالقات الفلسطينية الشيعيةالفصل اخلامس: 

 

959 

 
 ، وـٚن فُؾ مـ افرجِغ حسٚبٚتف: افًفؿٚت افٍِسىْٜٔٔ افنًٜٔٔ

ذم مقؿٍف مـ  ؾرئس مْيّٜ افتحرير يٚي ظرؾٚت ـٚن يرى أن مقشك افهدر صٚدق

افىٚيٍٜ افتل يْتّل  ، واليديـ بف يـ افذيبًد ذفؽ افدِ ، وفٔس مًٓع افَؤٜ افٍِسىْٜٔٔ

يُقن ؿرار افىٚيٍٜ بٔده  ، وشقفٜ، ومـ جٜٓ أخرى، ؾٓق ٕجؿ صٚظد، هذا مـ جٓإفٔٓٚ

، ويتخِص ظرؾٚت مـ تْٚؿوٚت رئس ادجِس افْٔٚيب ـٚمؾ ا شًد وؽره مـ بًد حغ

 زظعء افىٚيٍٜ. 

سٚبٚتف ختتِػ ، ؾُٕٚٝ حشفمل افنًٔل ا ظذ مقشك افهدرأمٚ رئس ادجِس ائ

يُسبف صًبٜٔ واشًٜ  ظـ حسٚبٚت ظرؾٚت. ؾَد ـٚن يرى أن حتٚفٍف مع مْيّٜ افتحرير

ذم يقم مـ  ، وهٗالء افذيـ تدرهبؿ وتسِحٓؿ مْيّٜ ؾتح شَْٔوقن ظِٔٓٚداخؾ افىٚيٍٜ

، وفٔس ظرؾٚت وافٍِسىْٔٔقن افسْٜ ـِٓؿ ذم ٕير افهدر وأصحٚبف ا يٚم، ويٍتُقن هبٚ

بًد خراب افبكة - وشْٔتبف ظرؾٚت ...ٍِقن أبدًا ظـ ؿتِٜ ارسغإال ٕقاصٛ ال ات

 ف افٍئع ؾَٔقل بًض ارََٜٔ:سإػ خى -ـع يَقفقن

إٔٚ مـ بؾ  هٚ بٚفسفح...وٕحـ أول مـ مد   بْٚ ظْٚسهٚ..)حرـٜ أمؾ ٕحـ افذيـ در  

ًٚ مًْٚ وضد مـ ينٓر افسفح أشعهٚ أمؾ ،  ن ائمٚم مقشك افهدر ـٚن واؿٍ

ضدٕٚ..(
(1)

 

جمِٜ افتوٚمـ ـٕٚٝ ذم ظٚم  ن مَٚبِتف هذه مع،  إن ظرؾٚت ؿٚل بًض ارََٜٔ ؿِٝ:

 ، وؿبؾ ذفؽ بتسع شْغ ـٚن يًِؿ أن افهدر يَػ إػ جٕٚٛ أظداء ادْيّٜ.م8414

َِٕٝ ظْف وـٚفٜ ا ٕبٚء افٍرٕسٜٔ اهتٚمف دْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ  84/1/8419ؾٍل:

                                                                        

 .4/88/8414مَٚبِٜ صحٍٜٔ فٔٚي ظرؾٚت مع جمِٜ افتوٚمـ بتٚريخ  (8)
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ودظٚ هذه ا ٕيّٜ إػ  ا ٕيّٜ افًربٜٔ وذم ضًِٔتٓٚ افْيٚم افِبْٚين...بٚفًّؾ ظذ ؿِٛ 

ٚ دـ ـٚن وـٕٚٝ هذه افرضبٜ بؾ افىًْٜ افتل وجٓٓ مقاجٜٓ هذا اخلىر افذي هيددهٚ.

د ؾٔف بع أشعه ، ممٚ دظٚ ممثؾ ادْيّٜ ذم افَٚهرة إػ إصدار تكيح يْدِ ه مٗدٜءيًتزهؿ أصدؿٚ

 ، ووؿقؾف إػ جٕٚٛ ادقارٕٜ وافَقات افسقريٜ ادحتِٜ.افٍِسىْٔلًٛ مٗامرة افهدر ظذ افن

ومٚ مـ مًرـٜ خٚضٓٚ جٔش فبْٚن افًريب ومًف افَقات افقضْٜٔ افِبْٕٜٚٔ وجٔش 

، ومـ ا مثِٜ ظذ طٓقرهؿ مُنقؾٜ أمٚم افهدر وصًٔتفإال وجدوا  ،مْيّٜ افتحرير

افٔحٍقذم ظـ مًرـٜ شتخقضٓٚ ذفؽ أن مًِقمٚت دمًّٝ فدى ادٍتل اجلًٍري شِٔعن 

، ؾَّدم هذه ادًِقمٚت فَِقات ٜٔ وافٍِسىْٜٔٔ ذم بًِبؽ واهلرمؾافَقات افقضْٜٔ افِبْٕٚ

ر هبؿ ؾدخِتٓٚ ظذ أصفء افوحٚيٚ افذيـ ؽرّ  ،ثؿ شٚر أمٚمٓٚ إػ بًِبؽ ،افبٚضْٜٔ افسقريٜ

 ، وـٚن ذفؽ بًد دخقل افَقات افبٚضْٜٔ بٖيٚم. صٔخ افسقء شِٔعن افٔحٍقذم

م َِٕٝ وـٚفٜ افهحٚؾٜ افٍرٕسٜٔ أن افهدر دظٚ إػ اجتعع ضؿ 4/1/8419وذم: 

وظددًا مـ أظٔٚن افبَٚع  أشٚؿٍٜ افروم ا رثقذـس وافروم افُٚثقفٔؽ وادقارٕٜ افُٚثقفٔؽ

دف إػ تنُٔؾ حُقمٜ ، وتؿ ظَد هذا االجتعع ]ذم ؿٚظدة ريٚق اجلقيٜ[ افذي هيقاهبٕٚو

 حمِٜٔ ذم ادْىَٜ افتل يسٔىر ظِٔٓٚ افسقريقن.

  ُ إخراج ، ور افهدر دٔثٚق حرـٜ أمؾ، ؾْٚدى بقؿػ افًّؾ افٍدايلثؿ تْ

افٍِسىْٔٔغ مـ جْقب فبْٚن، وضٚفٛ بَقات ضقارئ دوفٜٔ، بؾ ـٚن أول مـ ضٚفٛ 

ٕسبٜ جٔدة مـ هذه افَقات اهلٔسٚت افدوفٜٔ ادختهٜ ذم أن تُقن  إؿْٚع، وٕجح ذم بذفؽ

 ، وـٚن هذا أول وجقد ظسُري ئيران ذم فبْٚن. همـ إيران افنٚ

فىرؾغ ذم ، ؾقؿًٝ اصتبٚـٚت بغ امقاؿػ افهدر وصًٔتف افٍِسىْٔٔغ صدمٝ
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ر افنًٜٔ مىٚفٛ زظّٔٓؿ ، وـر  أمٚــ متًددة مـ فبْٚن، وـٚن أصٓرهٚ ذم مديْٜ صٔدا

ومقاؿػ وٍٕذ صز ادترضريـ مـ تكحيٚت  ٚن...ب٘خراج افٍِسىْٔٔغ مـ جْقب فبْ

ـع -، وؿٚل إٔهٚره وأحرؿقا مْزفف ذم بًِبؽ ، فُْٓؿ مل جيدوهافهدر، ؾحٚوفقا اؽتٔٚفف

ًٚ ذم ، وداجلبٜٓ افنًبٜٔ هل افتل اشتٓدؾتفأن  -رأيْٚ ذم افٍهؾ افثٚين ًٚ آمْ ٚ مل جيد مُٕٚ

، وصٚر يّثِف ذم ـثر مـ دمنؼذفؽ بسبٛ صدة رظبف جلٖ إػ  ؾ إفٔفخّٔ  ، أوفبْٚن

اختٍك مًف ؾٔع بًد أثْٚء زيٚرهتؿ  رات أو ادٍٚوضٚت ٕٚيبف افنٔخ حمّد يًَقب افذيمتادٗ

 م. 8411إػ فٔبٔٚ ذم ظٚم 

ؾِعذا مل يَؾ ظرؾٚت وال مسٚظدوه ارََٜٔ ـِٓٚ؟!. ومٚذا ـٕٚقا يْتيرون بًد ادٗامرة افتل 

  ٕ قه، وافهدر ي  هرٕسجٝ خٔقضٓٚ إيائؾ وافقاليٚت ادتحدة ا مرئُٜ وٍٕذهٚ أشد و

حسٛ ضريَتف؟!. ٍٕذهٚ ، وـؾ مـ هٗالءوصًٔتف، وؿٚدة ادقارٕٜ ذم فبْٚن
(1)

 

ًٚ ظررذ دمررروظنرر ل أـثررر مررـ  سررٜروبًررد مورر ٚر ادخررٔعت افٍِسررىْٜٔٔ ذم ريـ ظٚمرر

ًٚ ظررذ فبْررٚن ال  مْيّررٜ افتحريررر وؿقاهتررٚ مررـ فبْررٚن.. إخررراج، وأـثررر مررـ ثفثررغ ظٚمرر

ووثررٚيؼ ـٕٚررٝ ؿررد أصررٚرت  تررزال افَٔررٚدة افٍِسررىْٜٔٔ صررٚمتٜ ظررذ مررٚ ظْرردهٚ مررـ أيار  

 فبًوٓٚ بنُؾ ظٚبر. 

هلؿ بحٚل  ، ؾف جيقزصدة ارٚجٜ إفٔف ظـ ؿقل ارؼ ظْدوإذا ؿبِقا  ٍٕسٓؿ افسُقت 

، وذم ّٓؿ أن افهدر ـٚن يَػ إػ جٕٚبٓؿ، وافبٚضؾ واضح ذم زظمـ ا حقال ؿقل افبٚضؾ

 ـع أن افبٚضؾ واضح ذم ؿقهلؿ: تف مـ اجلرايؿ افتل ارتُبتٓٚ حرـٜ أمؾ...يتز

مع أن أوراق افهدر  (!!، هل ؿؤٜ افنًٛ افٍِسىْٔل)إن ؿؤٜ اختٍٚء افهدر

                                                                        

 أثبٝ ذفؽ بٚ دفٜ ذم اجلزء ا ول مـ ـتٚيب: ]مٖشٚة ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ [. (8)
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افُثر  م8411وحتك ظٚم  8419، وظٕٚك افنًٛ افٍِسىْٔل مْذ ظٚم ـٕٚٝ مُنقؾٜ

 افُثر مـ آثٚرهٚ اددمرة. 
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 املبحث الثاني

 حركة أمل ومنظمة التحرير

 فلما اشتد ساعده رمانٌ

ن ]ذم افْهػ ا ول مـ ـٚن ؿٚدة حرـٜ ؾتح ظذ خمتِػ مستقيٚهتؿ يتحدثق

ظـ هذا افنٔخ افذي ال ينبٓف صٔخ آخر مـ صٔقخ افسْٜ وافنًٜٔ ب٘ظجٚب  [افسبًْٔٔٚت

ة افًفؿٜ وـٕٚٝ هذه افنٓٚدة تنر إػ ؿق ذم ثَٚؾتف، واهتعمف افنديد بَؤٜ ؾِسىغ..

ؿ ٌ، فُـ مَدارهٚ وٕقظٔتٓٚ ؾَد ظِؿ هبٚ افْٚس ظْدمٚ إٍجر فبْٔٓؿ وبغ مقشك افهدر

ؿتًٔف ومٚيٜ  91، ؾٖوؿع ٜ ؾتح افٍِسىْٜٔٔافبَٚع ختص مْيّموٚد فِدروع وشط ؿٚظدة ذم 

، ؾُٕٚنػ أمر حرـٜ أمؾ افتل بغ افٍِسىْٔٔغيـ افنًٜٔ واددرِ جريح ذم صٍقف ادجْد

صٚء افهدر إبَٚء وجقدهٚ يًا. 
(1)

  

 ، وؿد جٚء ذم مٔثٚؿٓٚ:أمؾ ـٕٚٝ ؿٚيّٜ ؿبؾ ائظفن ظْٓٚؾحرـٜ 

اع افيِؿ، هل ؿِٛ ، فُؾ إٔقتزل دٚرض ادَدشٜ افتل تًرضٝ، وؾِسىغ، ا  -9)

، وأن افقؿقف إػ جٕٚٛ صًبٓٚ افسًل إػ حتريرهٚ أول واجبٚتْٚ ، وأنحرـتْٚ وظَِٓٚ

ًٚ أن افهٓٔقٕٜٔ تنُؾ فتفحؿ مًٓٚ ذف اررـٜ وإيعهنٚوصقن مَٚومتف وا ، خهقص

، وأهنٚ ءاًٚ، وظذ ائٕسٕٜٚٔ ، وظذ افَٔؿ افتل ٕٗمـ هبٚبْٚناخلىر افًٍع وادستَبع ظذ ف

                                                                        

 . إير افٍهؾ افثٚين مـ هذا افُتٚب.8414ـٚن ذفؽ ذم يقم مـ أيٚم صٓر متقز ظٚم  (8)
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ًٚ دا -بتًٚيش افىقايػ ؾٔف-ترى ذم فبْٚن  ًٚ فُٔٚهنٚحتدي ًٚ ؿقي (يًع هلٚ ومْٚؾس

(1)
. 

 د مقشك افهدر أهداف محؾ افسفح ذم ؿقفف: م حد  8414وذم افسٚدس مـ ديسّز 

)إن ظذ أبْٚء افىٚيٍٜ أن حيِّقا افسفح ذم مقاجٜٓ ثفثٜ احتعالت وهل: تهٍٜٔ 

 (.افتَسٔؿ، واحتفل اجلْقبٚومٜ، ادَ

ًٚين افتل وردت واشتّر ؿٚدة حرـٜ أمؾ مـ بًد اختٍٚء افهدر يٗـدون ظذ هذه اد

 ، وذم تكحيٚت زظّٔٓؿ وإمٚمٓؿ مقشك افهدر: ذم دشتقر اررـٜ

شرٖفٝ جريدة افقضـ افُقيتٜٔ حسغ ارسْٔل أمغ ظٚم حرـٜ  81/4/8411ؾٍل 

 ؾٖجٚب:  أمؾ ظـ مقؿٍٓؿ مـ مْيّٜ افتحرير،

-، يراهْقن ظذ صدام جْقيب يْيرون إػ أوضٚع اجلْقب مـ بًٔد)افذيـ 

ىك ، ؾٚجلْقيب ؿد أظافدؿَٜٔ وافًَّٜٔ ظـ حََٜٔ افقضعفًدم تقؾر ادًِقمٚت  -ؾِسىْٔل

ـؾ هذا افًٚمل ، حتك ـٚد أن يُقن افًريب افقحٔد ذم افَؤٜ افٍِسىْٜٔٔ ـؾ مٚ ظْده

وظىٚء اجلْقيب يْىِؼ مـ ؿْٚظتف وتبْٔف فَِؤٜ افٍِسىْٜٔٔ شقاء أـٚن هْٚك  .افًريب

حترير ا رض  ب، ؾٚجلْقيب يًتَد بقجقىْٔل ومَٚومٜ ؾِسىْٜٔٔ أو مل يُـصًٛ ؾِس

وهذا مٚ أـدتف حرـٜ أمؾ مرارًا، بؾ  ،ؾافٍِسىْٜٔٔ ادَدشٜ ـع يًتَد بحتّٜٔ زوال إيائ

ل ادَٚومٜ افٍِسىْٜٔٔ مـ يًتَد ب٘مُٕٜٚٔ ؿٔٚم وضـ ؿقم ، ؾٕ٘ف إذا ـٚن ذمأـثر مـ ذفؽ

، ؾْٕ٘ٚ ال ًٕتَد ذا مٚ تسًك ادحٚؾؾ افدوفٜٔ إفٔف، وهؾِسىْٔل ظذ جزء مـ أرض ؾِسىغ

، ومٓع تًددت اجلٓٚت افتل ترىض بف،  ن أي صِح مع إيائؾ ،هذا افرأيبهقاب 

                                                                        

 م، وٕؼتف ـثر مـ وشٚيؾ ائظفم. 8414صدر هذا ادٔثٚق ذم أوايؾ ظٚم  ((8
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، وضٚدٚ هْٚك  رض افٍِسىْٜٔٔائيائع ظذ افٔس مـ صٖٕف أن يبِدل وصػ افقجقد 

مٓع زايِٜ حتًع، وال يِزم افًرب ادسِّغ أي تقؿٔع  إيائؾٚفٜ تبديؾ افقصػ ؾ٘ن اشتح

 (.ـٕٚٝ أمهٜٔ اجلٜٓ افتل تقؿع

م شٖفٝ صحٍٜٔ افَبس افُقيتٜٔ أمغ ظٚم حرـٜ أمؾ 49/9/8411وذم تٚريخ 

 ٚب بع يع: ، ؾٖجي ظـ مقؿٍف مـ افَؤٜ افٍِسىْٜٔٔاجلديد ٕبٔف بر

ظذ افًْك افذي شْٔوؿ ررـٜ أمؾ، أن حيٍظ )جٚء ذم ادٔثٚق ا شٚد ررـٜ أمؾ: 

، وأن يًتز حترير ا رض وأن يَدس مَٚومٜ افنًٛ افٍِسىْٔل، افنًٛ افٍِسىْٔل

ًٚ ظِٔف ًٚ ووضْٔ ًٚ دئْ  . (افٍِسىْٜٔٔ واجب

 تعقيب:
ن ، وال اجِقيَقفقن مٚ يًٍِقن خفؾف، ويبىْقن َٕٔض مٚ يًِْقن ـدأب افَقم:

صٓر ، ؾّقشك افهدر َٕض ظٓقده ومقاثَٔف بًد بوًٜ أأبدًا مـ افُذب وتٌٔر ادقاؿػ

، وحسغ ارسْٔل افذي ـع رأيْٚ ؾٔع مٙ مـ هذا افٍهؾ، مـ إؿراره هلٚ وتقؿًٔف ظِٔٓٚ

ْٔل م، ـٚن مقؿٍف مـ افقجقد افٍِسى8411تقػ ؿٔٚدة أمؾ بًد اختٍٚء افهدر ظٚم 

طروف ؽٚموٜ مل ينٖ  ، وهلذا ؾَد ختذ ظـ ؿٔٚدة اررـٜ ذمخفف مٚ َِْٕٚ ظْف ؿبؾ ؿِٔؾ

 :[ارروب افرسيٜ] ؿٚل مٗفٍٚ .ظذ فسٚن ؽره ائؾهٚح ظْٓٚ، وجٚء ذـرهٚ

، افتَٔٚه ذم مُتٛ ـٚتٛ مسٗويل مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ)إٔذره اثْٚن مـ 

مٔنٚل أبق جقدة، بقجقب افتخع ظـ مٓٚمف، بسبٛ -ذم جريدة افْٓٚر تٚحٔٚتاالؾت

ًٚ مـ صدة  ظدائتف افنديدة فٍِِسىْٔٔغ، وؿد ـنػ فْٚ أبق جقدة أن ارسْٔل تهبٛ ظرؿ

ؿذيٍٜ واحدة بٚدمٚه مْزفف ذم ظرمقن، أثْٚء  إضفقافتٖثر فُْف رؾض ائذظٚن، ؽر أن 
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ريٚشٜ هذه اررـٜ افسٔٚشٜٔ  هتقػ ٕبٔف بري بًدوجقده ؾٔف ـٕٚٝ ـٚؾٜٔ ئؿْٚظف، و

افًسُريٜ( 
(1)

. 

ؾ وهتقن أمٚم أؾًٚفف افًدائٜ فٍِِسىْٔٔغ ـؾ ِ  أمٚ افَٚيد افثٚفٞ ررـٜ أمؾ ؾٖمره ج  

 مٚ ؾًِف افهدر وارسْٔل مـ ؿبِف، وشٖٔيت ارديٞ ظْف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

  (، مهدر شٚبؼ.499ذم فبْٚن، ص) ارروب افسٔٚشٜٔ(8) 
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 وإسزائًل لتكاطع املصاحل بني أم

مع افًدو افهٓٔقين  [ـٕٚٝ متثؾ افٌٚفبٜٔ افًيّك مـ افنًٜٔافتل ]تًٚون حرـٜ أمؾ 

إفُٔؿ مٚ جٚء واخسظٓٚ خهقمٓؿ،  أشىقرةذم مرحِٜ مـ ادراحؾ، حََٜٔ ثٚبتٜ، وفٔسٝ 

 :ذم هذا افهدد

افَقات  ن( ب8/1/8414ٖذـرت وـٚفٜ رويسز ذم تَرير هلٚ مـ افْبىٜٔ بتٚريخ )

افهٓٔقٕٜٔ افتل احتِٝ افبِدة شّحٝ دْيّٜ أمؾ بٖن حتتٍظ بٚدِٔنٔٚت اخلٚصٜ افتٚبًٜ 

بٖن  ،هلٚ، وبحّؾ أع مٚ فدهيٚ مـ أشِحٜ.. وسح حسـ مهىٍك، وهق أحد ؿٚدة أمؾ

 هذه ا شِحٜ شتستخدم ذم افدؾٚع ظـ إٍٔسْٚ ضد افٍِسىْٔٔغ.

ظددهٚ افهٚدر ذم هنٚيٜ افنٓر افسٚبع مـ ٕؼت جمِٜ ]ا يُقٕقمسٝ[ افزيىٕٜٚٔ ذم 

[ مَٚتؾ مـ ظْٚس أمؾ افنًٜٔٔ إوّٝ إػ ؿقات مِٔٔنٔٚ 4111م بٖن ] 8414ظٚم 

شًد حداد، وتقؿًٝ ادجِٜ أن يْوؿ ظدد أـز مْٓؿ إػ اررس افقضْل افذي ترظٚه 

 إيائؾ ذم جْقب فبْٚن.

 (:41/4/8414تٚريخ )بقشٝ[ ذم ظددهٚ افهٚدر ب وجٚء ذم صحٍٜٔ ]اجلروزافٔؿ

)إٕف ال يْبٌل دمٚهؾ تفؿل مهٚفح أمؾ وإيائؾ، افتل تَقم ظذ أشٚس افرؽبٜ 

ادنسـٜ ذم ارٍٚظ ظذ مْىَٜ جْقب فبْٚن، وجًِٓٚ مْىَٜ آمْٜ خٚفٜٔ مـ أي هجعت 

افَٕٚقن ظذ ِٔؿ أمؾ مّٜٓ ارٍٚظ ظذ ا مـ وضد إيائؾ.. وأن إيائؾ ترددت ذم تس

 بغ ؾِسىغ وفبْٚن، وأن افقؿٝ حٚن  ن تًٓد إيائؾ إػ أمؾ هبذه ادّٜٓ(.اردود 

افًسُريٜ  االشتخبٚرات( َِٕٝ وـٚالت ا ٕبٚء ظـ رئس 9/9/8414وذم )
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 ائيائِٜٔ أهقد بٚراك افتكيح افتٚيل:

)إْٕٚ ظذ ثَٜ تٚمٜ مـ أن ]أمؾ[ شتُقن اجلبٜٓ افقحٔدة ادّْٜٓٔ ذم اجلْقب افِبْٚين، 

وأهنٚ شتّْع رجٚل ادْيعت وافَقى افقضْٜٔ افِبْٕٜٚٔ مـ افتقاجد ذم اجلْقب وافًّؾ 

 ضد ا هداف ائيائِٜٔ(.

  أـد وزير اخلٚرجٜٔ افسقيدي ]بٔر أوبرت[ إٔف َٕؾ رشٚفٜ مرـ ريرٔس حرـرٜ أمرؾ(

ٕبٔف بري إػ افَٔرٚدة ائيائِٔرٜ.. وأضرٚف: إن تبرٚدل افرشرٚيؾ جررى يرقم اجلًّرٜ 

[ إال إٔف رؾض إظىٚء تٍٚصٔؾ أخرى(48/9/8414ٜ ]أي ذم ادٚضٔ
(1)

. 

أشبٚبف، وذم  ذمومل يستىع ؿٚدة حرـٜ أمؾ إُٕٚر هذا افتًٚون، وإن ـٚن ؿد اختٍِقا 

 بٔٚن مقؿٍٓؿ مْف:

  ذم 84/1/8414ؾٍل ًٚ م أفَك زظٔؿ مْيّٜ أمؾ ائشفمٜٔ حسغ ادقشرقي خىٚبر

أمؾ افتل يَقدهٚ بري بٚفتًٚون مع افًدو بًِبؽ بّْٚشبٜ يقم افَدس اهتؿ ؾٔف حرـٜ 

افهٓٔقين
(2)

. 

  افَرقات افهررٓٔقٕٜٔ ادحتِررٜ ذم  إٔنررٖتفوشرسؾ ٕبٔررف برري ظررـ اجلرٔش افنررًٔل افرذي

 اجلْقب افِبْٚين ؾٖجٚب:

)حمٚوالت إٕنٚء جٔقش، وخٚصٜ اجلٔش افنًٔل افذي هق أبًد مٚ يُقن ظـ 

ٜٔ.. وشَْٚوم مٚ يسّك بٚجلٔش ائشفم وظـ افنًٜٔ حتٝ ذريًٜ وجقد افَقات افِبْٕٚ

                                                                        

 (.44/9/8414(، وصحٍٜٔ افقضـ افُقيتٜٔ ) 49/9/8414وـٚفٜ ا ٕبٚء افُقيتٜٔ ) ((8

 ( صحٍٜٔ ٕٔقيقرك تٚيّز افهٚدرة هبذا افتٚريخ.(4
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 افنًٔل، وشَْٚوم ـؾ حمٚوفٜ ئؿٚمٜ ـٕٚتقٕٚت ضٚئٍٜ أو دويفت(.

وصحٍٜٔ فٔزاشٔقن افٍرٕسٜٔ افتل َِٕٝ هذا افتكيح ظـ ٕبٔف بري بتٚريخ 

ؾهٔؾ مـ ؾهٚيؾ أمؾ، وـٚن  افنًٔل اجلْقيبم ـٕٚٝ تًِؿ بٖن اجلٔش 11/9/8414

شٜ واؾٜٔ صٚمِٜ، ومـ بغ مـ ؿٚبِٓؿ زظٔؿ حرـٜ أمؾ مراشِٓٚ ؿد درس هذه ادسٖفٜ درا

 االظساف، ومٚ ـٚن يْتير مـ بري [بري –أمؾ ]ائشفمٜٔ افتل إنَٝ ظـ حرـٜ 

بتًٚوٕف مع افًدو افهٓٔقين شقاء ـٚن ظـ ضريؼ اجلٔش افنًٔل اجلْقيب أو ظـ ضريؼ 

بَْؾ رشٚيؾ بغ بري ٜٔ افسقيدي ؽره، ـع ذـرٕٚ ؾٔع مٙ خز اظساف وزير اخلٚرج

 افُٔٚن افهٓٔقين.و

  ظرـ اجلرٔش افنرًٔل 49/81/8411ذم ًٚ م أجرت جمِٜ ا شبقع افًرريب اشرتىفظ

وؿٚيده حٔدر افدايخ أحد ؿٚدة حرـٜ أمؾ، وُٕتٍل ؾٔع يع بَْؾ افٍَرات افتٚفٜٔ مرـ 

 :االشتىفعهذا 

خِف حٚجز، ـٚن وصِْٚ إػ مًسُر حٔدر افدايخ افذي أؿٔؿ ظْد مد األسبوع العريب:

يقؿػ افسٔٚرات ويدؿؼ ذم اهلقيٚت، وـٕٚٝ ظْٚسه ترتدي افثٔٚب افًسُريٜ وحتّؾ 

يـ مـ ظّره وبًوٓؿ اآلخر أضِؼ أشِحٜ ]افُفصُْٔقف[، بًوٓؿ مل يتجٚوز افًؼ

ل مـ أؾراد اجلٔش افنًٔل وأن إيائؾ هل ههذه افًْٚس  أنرٔتف، ؾٖدرـٝ ظْديذ  

ًٚ وظْ دمٚ صٚهدت ظذ بًد أمتٚر ؿِِٜٔ مـ ادرـز افذي ٕهبٝ ؾٔف افتل تدرهبؿ خهقص

شٝ خٔعت، ]ؾٔف[ ؾخّٜ يتّرـز ؾٔٓٚ ائيائِٔقن بًد أن اختذوهٚ مَرًا هلؿ، وـٚن 

أحد ائيائِٔغ بغ ارغ واآلخر يرؾع مْيٚره ظذ ظْٔٔف وحيدق ذم افقجقه ادبتِٜ بًٍؾ 

ر تٚبع فَِقات افٍرٕسٜٔ ـٚن أحد أؾرادهٚ هق ا مىٚر ادتسٚؿىٜ، وإػ اجلْقب مًسُر آخ
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اآلخر يراؿٛ بّْيٚره اٚظٜ افدايخ وائيائِٔغ.. اؿسبْٚ مـ حٔدر افدايخ، إٕف صٚب 

ٕ   ،أصَر مل يتجٚوز ا ربًغ مـ ظّره ر يِبس افثٔٚب افًسُريٜ، ويوع ذم وشىف ادز

ًٚ. ثؿ يّيض افهحٍل جقزيػ ؾرج ]وهق افذي ؿٚم هبذا  [ االشتىفعبٚفرصٚص مسدش

 ذم حديثف ظـ ثُْٜ اجلٔش افنًٔل، ؾَٔقل:

ؾع افًِؿ افِبْٚين، بْٔع ـٚن أحد افًْٚس يَقم ب٘صفح إحدى افسٔٚرات  ذم وشىٓٚ ر 

هٚ ؿقات ـربفء وؿد ـتٛ ظذ إحدا ،افًسُريٜ ادقجقدة ذم افثُْٜ إػ جٕٚٛ ظدد آخر مْٓٚ

وهل مٖشٚة  ،فْٚ حٔدر ظـ شبٛ افتسّٜٔ ؾَٚل: مقؿًٜ ـربفء هلٚ مدفقالت ـبرة بْيريٖوش

ائمٚم ارسغ افذي اصتٓر بّحٚربٜ افيِؿ، وٕحـ ٕحٚرب افيِؿ، برأيل أن فبْٚن ـِف يّر 

ًٚ،  ن مقؿػ فبْٚن مثؾ مقؿػ ارسغ بُربفء، أظداء ائمٚم ـثرون،  بُربفء حٚفٔ

  صدؿٚء ختِقا ظْف، هُذا فبْٚن، فذفؽ ٕسسصد بٚئمٚم ارسغ وّٕق ظذ خىٚه.وا

ظـ شبٛ محِف افسفح،  -أحد ظسٚـر افدايخ-وشٖل جقزيػ ؾرج خِٔؾ ظٔسٚوي

 ؾٖجٚب: 

إن شبٛ محع افسفح يًقد إػ ادخٚضر افتل تتًرض هلٚ افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ،، وإػ 

 .افتٍتٝ افذي ؿد تتًرض فف ذم ادستَبؾ

 وشٖل افهحٍل ؿٚيد افثُْٜ حٔدر افدايخ: 

هؾ تًتز أن تسّٔتُؿ اجلٔش افنًٔل تًقد إػ أن ظْٚسـؿ هل مـ افىٚيٍٜ 

 افنًٜٔٔ؟!.

ؾٖجٚب افدايخ: ٕحـ ذم مْىَٜ صًٜٔٔ، وأع ظْٚسي ]هؿ أوالد اجلْقب افِبْٚين[ 

ًٚ مـ افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ، فُـ هذا ال يًْل إْٔٚ ضٚئٍقن، بؾ ف ٔس فديْٚ أي بًد أو وهؿ أيو
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ا ـْٚ صًٜٔ مٚذا ًٍٕؾ هؾ ٌٕر هقيتْٚ.. وهؾ ٌٕر ضٚيٍتْٚ ـل ذتٍُر ضٚيٍل، يٚ أخل إ

فْٚس؟!. ٕحـ ال يُّـ أن ٕتخذ ظـ هذه اهلقيٜ وال يُّـ أن ُْٕر بْٖٕٚ إريض بًض 

 مسِّقن.

افهحٍل: مٚ رأيؽ بٚفتًَِٔٚت افسٔٚشٜٔ افتل صدرت وتْدد بٕ٘نٚء اجلٔش افنًٔل 

  اجلْقب؟!.ذم

هنررتؿ بررع ، وال ًّٕررؾ ذم افسٔٚشررٜ وال ]مررش ؿررد افسٔٚشررٔغ[ ٕحررـ افرردايخ: أوالً 

ٚب هررٗالء ، وأظتَررد أن حسرريَررٚل ظْررٚ مررـ افسٔٚشررٔغ، وافتررٚريخ افِبْررٚين شٔحٚشررٛ

أوصرررِقٕٚ إػ هرررذه ارٚفرررٜ ادسديرررٜ، ،  هنرررؿ هرررؿ افرررذيـ افسٔٚشرررٔغ شرررُٔقن ظسرررراً 

ًٚ  ،وفررٔس افنررًٛ افِبْررٚين ح  افٍِسررىْٔٔقن أرضرر
ررْ  واتٍٚؿٔررٜ افَررٚهرة افتررل بّقجبٓررٚ م 

ـ  وّؿًٓٚ؟!.   فبْٕٜٚٔ م 

، وفٔس أوالد اجلْقب وافنعل أو أوالد بروت. إذن فْسك إهنؿ هٗالء افسٔٚشٔقن

ًٚ وـؾ افْٚس تًِؿهذا  افتٚريخ حيٚشٛ افْٚس افتل أخىٖت بحؼ فبْٚن.. ، وارُقمٜ أيو

ذ بدايٜ ا حداث وخوْٚ ادًٚرك ضد ائرهٚب افٍِسىْٔل تًِؿ بْٖٕٚ ٕحّؾ افسفح مْ

 وضد افتجٚوزات افتل ـٕٚٝ حتهؾ ذم اجلْقب. ثؿ يّيض افدايخ ذم حديثف ؾَٔقل:

ؽ ؾ٘هنٚ ]إيائؾ[ ؾتحٝ ، ومع ذففح ؿبؾ دخقل إيائؾ إػ اجلْقبـْٚ ٕحّؾ افس

، مـ اجلْقب وؽرهرهٚب افٍِسىْٔل ، ؾَٚمٝ بٚؿتفع ائيدهٚ فْٚ، وأحبٝ أن تسٚظدٕٚ

ًٚ ظِٔٓٚ. أن ٕرد هلٚ اجلّٔؾوفـ ٕستىٔع   ، وفـ ٕىِٛ مْٓٚ أي رء فُل ال ُٕقن ظبس

 يَقل افدايخ:  ،وظـ ؿٚيد افدوفٜ افتل صًْتٓٚ إيائؾ ذم اجلْقب افرايد شًد حداد

ٕ  وأحٛ أن أؿقل بٖن افرايد شًد حداد هق إٕسٚن فب ، فف ـؾ احسام وتَدير ـّ ُ  رْٚين، و
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،  هنؿ فق ظِّقا ظّؾ حداد دٚ اجلٔش افِبْٚين مثؾ افرايد حداد ـؾ افرواد ذم يٝرويٚ 

 ظًّٔف ائٕسٚن افذي حيّل بِده، وأتسٚءل هؾ يًتز ـٚن بَل ؽريٛ ظذ أرض فبْٚن..

، افًعفٜ تُقن ـ أجؾ محٚيٜ وضْل، ؾْٕ٘ل أول ظّٔؾ مإذا ـٚن هذا هق مٍٓقم افًعفٜ

 ٌِربٚء.  وفسؽ افذيـ بٚظقا وضْٓؿ ف

 افهحٍل: ـٔػ تهػ افًفؿٜ بُْٔؿ وبغ حرـٜ أمؾ افنًٜٔٔ؟!. 

، وأؤمـ ل ادّثؾ افقحٔد فِىٚيٍٜ افنًٜٔٔ، أؤمـ بٖن حرـٜ أمؾ هإٔٚ ـنًٔل افدايخ:

،  ن ائمٚم مقشك افهدر افذي إٔنٖهٚ ٓٚت حرـٜ أمؾ فٔسٝ تقجٓٚت ضٚئٍٜبٖن تقج

، وظذ أيٜ حٚل ؾحرـٜ أمؾ فٔسٝ بحٚجٜ إػ يْك ادحرومغ، أع ادحرومغـٚن 

، إٕع إٔٚ ـنًٔل أحٚول أن أظّز ظـ رأيل ذم سـ شِقك مـ حٔدر افدايخ أو ؽرهح  صٓٚدة 

ًٚ حرـٜ أمؾ افتل هلٚ طروؾٓٚ ذم أ ، وفُـ ظتبل ظذ بًض ن تَػ ادقاؿػ افتل تٍَٓٚ حٚفٔ

محؾ افسفح  ، هقايتْٚقْٕٚ بْٖٕٚ إٔٚس ظٚضِقن ظـ افًّؾادسٗوفغ ؾٔٓٚ افذيـ يهٍ

، وإْٕل آشػ أن يُقٕقا ٕسقا مٚ ؾًِف وافتًٚون مع إيائؾ، وخِؼ ؾتْٜ ذم اجلْقب

ٜ  ْٕٚ أوالد ، وهذا فٔس بّّْ ر افدايخ بٚفذات مـ أجؾ حرـٜ أمؾ، وحٔدافنبٚن هٗالء

بًوْٚ افبًض وٕحسم بًوْٚ افبًض، وا يٚم شتًىل  ، وظِْٔٚ أن ٕسٚظدضٚيٍٜ واحدة

 ، ظًِع بٖن ـؾ صبٚيب هؿ مـ حرـٜ أمؾ. ن حَفـؾ إٕسٚ

ؿٜ أو مْنَقن ظـ أمؾ أو ٚ إْٔٚ مرتز، شٚظٜ يَقفقن ظْ  جيٛ أن تتقؿػ هذه ادٓٚترات

اؾًقن ظـ وضْٓؿ ، ادٓؿ ؿْٚظتْٚ افتل فـ تتٌر ٕحـ أوالد اجلْقب افذيـ يدجٔش صًٔل

 ، وإيعْٕٚ بٖرضْٚ ووضْْٚ ورئسْٚ.وحٔٚهتؿ وأرزاؿٓؿ

 مٚ رأيؽ بٕ٘نٚء ـٕٚتقن صًٔل ذم اجلْقب؟!. افهحٍل:
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رؾع افيِؿ افدايخ: ٕحـ ـٖوالد اجلْقب ال ٕرىض ظـ افدوفٜ بديفً وصًٚرٕٚ 

ًٚ ض أي ـٕٚتقن ظذ ا رض افِبْٕٜٚٔ، وٕرؾواررمٚن ظـ ادقاضْغ ًٚ أو درزي ، إن ـٚن صًٔٔ

 .ًٚ  أو مٚرؤٕ

 تعقيب:
ٚة ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ مٖش]زء ا ول مـ ـتٚيب ف ذم اجلال بد أوالً مـ افتذـر بع أثبت  

 .[ذم فبْٚن

قريٜ إػ ، ظذ دخقل افَقات افسقارٕٜؾَٜ ـؾ مـ أمريُٚ وإيائؾ وادا)إن مق ؿِٝ:

، يًْل أن هْٚك مٍٚوضٚت واتهٚالت جرت ذم اخلٍٚء جًِتٓؿ فبْٚن بًد رؾوٓٚ افَٚضع

ًٚ ال صؽ ؾٔف إػ أن ؿقات افْيٚم افسقري  شتَقم بٚفدور ادىِقب ٕٔٚبٜ يىّسْقن اضّسْٕٚ

ًٚ ، وهذا مٚ ؿٚفف زظعء افْيٚم افهٓٔقين ذم تكحيٚهتؿ االشتٍزازيٜ افتل ذـرٕٚ بًظْٓؿ و

 (. مٙ مـ هذا افُتٚبعمْٓٚ ؾٔ

دف افٔٓقد إن ه) فتكحيٚت ؿقل وزير افدؾٚع ائيائع صًّقن بريز:ومـ هذه ا

شٔىرة  وجيٛ أن ّْٕع وؿقع فبْٚن حتٝ هدف دمنؼ بٚفْسبٜ فِّسٖفٜ افِبْٕٜٚٔ..هق ٍٕس 

 (.مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ

 رابغ رئس افقزراء ائيائع:  إشحٚقوؿقل 

ًٚ يدظقهٚ دْع اجلٔش ا ، ؾٓذا فسقري مـ افتقؽؾ ذم فبْٚن)إن إيائؾ ال دمد شبب

 ِْٚ ظْديذ  شُٔقن بّثٚبٜ تَديؿ مسٚظدة فٍِِسىْٔٔغ،وتدخ   ،اجلٔش هيٚجؿ افٍِسىْٔٔغ

وجيٛ ظِْٔٚ أال ٕزظٟ افَقات افسقريٜ أثْٚء ؿتٚهلٚ فٍِِسىْٔٔغ ؾٓل تَقم بّّٜٓ ال ختٍك 
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ٕتٚيجٓٚ ارسْٜ بٚفْسبٜ فْٚ (

(1)
. 

ع فبْٚن مْع وؿق]و[ إَٕٚذ ادسٔحٔغ]وإذن ؾَد ـٚن هدف ـؾ مـ أمريُٚ وإيائؾ 

تحرير وـثرًا مـ ا حٔٚن يؤٍقن إػ افَوٚء ظذ مْيّٜ اف [حتٝ شٔىرة مْيّٜ افتحرير

، وـع صٓد ل أهؾ افسْٜ ـع أثبٝ واؿع اررب، وارٍِٚء تًْافٍِسىْٜٔٔ ظبٚرة وحٍِٚيٓٚ

 بذفؽ ؿٚدة أهؾ افسْٜ: 

، بْٚن ؿد ٕٚهلؿ مـ افّؤؿ مٚ يٍُل، ومـ افهز مٚ مل يًد حيتّؾ)إن ادسِّغ افسْٜ ذم ف

ًٚ ـٕٚقا ومًٚؿبتٓؿ ( وأهنؿ فـ يسُتقا ظـ حَٓؿ ومىٚفبتٓؿ بُنػ اجلْٚة ادجرمغ أي
(2)

 

، فُٔنػ فْٚ يًا مـ ِبْٕٜٚٔ، ووزير افدؾٚع ؾٔع بًدثؿ يٖيت ؾٔع بًد وزير افداخِٜٔ اف

ٕقا مهٚ افٌربٔغ ـٚءافتل ال تدع جمٚالً فِنؽ بٖن إيائؾ وأمريُٚ وحٍِٚا يار 

 ، وَْٕؾ ؾٔع يع مَتىٍٚت مـ صٓٚدة افٔٚس ادر:يستٓدؾقن أهؾ افسْٜ ذم فبْٚن

 )ادحَؼ: مٚذا ظـ مقؿٍؽ إزاء افقجقد افسقري؟.

 ـ؟ إزاء م   ادر:

، مٚ ـٚن  فبْٚنذم 4119/4114ري خفل ظٚمل ، افقجقد افسقافسقريقن ادحَؼ:

 مقؿٍؽ؟ 

                                                                        

إير اجلزء ا ول مـ ـتٚبْرٚ: )مٖشرٚة ادخرٔعت افٍِسرىْٜٔٔ ذم فبْرٚن(، افبرٚب افثرٚين، االحرتفل  (8)

 ْٚن وأبًٚده. ؾَد ذـرت ادهٚدر افتل َِٕٝ ظْٓٚ.افسقري فِب

ـٚن ذفؽ بًد مَتؾ رئس افقزراء رؾٔؼ ارريري، ووّؿع ظرذ هرذا افبٔرٚن: ادٍترل افًرٚم، ومٍترق  (4)

ادْرٚضؼ، وريررٔس وؿوررٚة ادحررٚـؿ افنررررظٜٔ افسررْٜٔ افًِٔررٚ، وافْررقاب وافررقزراء ورؤشررٚء افررقزارات 

 ري وتداظٔٚتف ظذ أهؾ افسْٜ ذم فبْٚن[. افسٚبَقن. إير ـتٚيب ]اؽتٔٚل ارري
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يًقد إػ  ،ـٕٚٝ رؤيتل واضحٜ جدًا، وشبٛ ؿْٚظتل بٖن وجقدهؿ مٍٔد فِبْٚن ادر:..

أن افقاليٚت ادتحدة وأوروبٚ وافرئس صراك ـٕٚقا يًَْقْٕٚ بٖن هذا افْيٚم هق افوٚمـ 

وبٖن هذا افْيٚم حيٚرب ائرهٚبٔغ  ،افقحٔد فِّتىرؾغ افسْٜ ذم شقريٚ وفبْٚن وذم ادْىَٜ

ؾ مًٓؿ ظذ ، ـْٚ ًُّّْٕف أن حئٚ ذم وجقد ائرهٚبٔغ، وبٖن هذا افْيٚم ال يمسٜ ذم ادسٜ

، بٖهنؿ ـٕٚقا ي ّسقؿقن هذه أفػ إرهٚيب، اآلن يسًْل افَقل مـ وجٜٓ ٕيري 911مٍِٚت 

ممٚرشٜ ائرهٚب  ثؿ يتسٚءل ـٔػ جيّع هذا افْيٚم بغ افٍُرة فدى افًٚمل بٖيه..

 ومُٚؾحٜ ائرهٚب(. 

، وهق افذي ارتُٛ ن مع افْيٚم افسقري ضد أهؾ افسْٜهذا افقزير افٔٚس ادر تًٚو

تداظٔٚتف ظذ اؽتٔٚل ارريري و]جريّٜ افؤْٜ وؽرهٚ وؽرهٚ ممٚ حتدثٝ ظْف ذم ـتٚيب 

ن افِبْٕٜٚٔ. ـؿ وال يزال ضحٚيٚه يًٕٚقن أصد إٔقاع افيِؿ ذم افسجق [أهؾ افسْٜ ذم فبْٚن

ْل صٓٚدة ادرأمتْك أن يَرأ ـؾ مسِؿ ش
(1)

، ثؿ يسٖل ٍٕسف: دٚذا افسْٜ ، ثؿ يُرر ؿراءهتٚ

 دون ؽرهؿ؟!.

ر أوفٔس ذم ادقارٕٜ متىرؾقن وهؿ افذيـ ارتُبقا جمٚزر يْدى هلٚ جبغ ـؾ رجؾ ح  

 وصٚتٔف؟!.، وـٚن مـ أصٓرهٚ جمزرة تؾ افزظس وجمزرة صزا مٓع ـٚن ديْف أيبّ 

، وـتٚيب هذا حٚؾؾ بٚ مثِٜ ظذ ذفؽ مـ تٚرآؿ افَديؿ أوفٔس ذم افنًٜٔ متىرؾقن

 وارديٞ؟!. 

                                                                        

( أؿقال افٔٚس ادر وردت ذم صٓٚدتف أمٚم ظوق افتحَٔرؼ ذم ادحُّرٜ افدوفٔرٜ الؽتٔرٚل ارريرري، (8

مٓٚ ئحرردى تررٚبع رررزب اا شررىٚ ظِٔٓررٚ، وؿررد   فوافنررٓٚدة ييررٜ إال أن جٓررٚز خمررٚبرات يًتَررد إٔرر

 افٍوٚئٚت افِبْٕٜٚٔ ؾْؼهتٚ.
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تبديد وإذا ـٚن مـ ادٗـد بٖن إخراج ؿقات مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ مـ فبْٚن ثؿ 

ر بّـ حدد هذا اهلدف ومـ ٍٕذه: ضٚؿٚت أهؾ افسْٜ هدف ـّ ٕ ذ  ، ؾف بد أن 

وافقاليٚت ادتحدة ا مرئُٜ وؾرٕسٚ وبًض دول أوروبٚ افٌربٜٔ هؿ افذيـ إيائؾ 

، ثؿ ـٚن فرئس وادؼف افًٚم ظذ افتٍْٔذادٍْذ ا لحددوا هذا اهلدف. وشقريٜ افبٚضْٜٔ ه

وصٚرـٝ إيائؾ ذم افتٍْٔذ ذم بًض  ، وافنًٜٔ ظز حرـٜ أمؾ..ادقارٕٜ مـ ادٍْذيـ:

وفقال تًٚون بًض  ،م8414ؾنِٝ ظٚم و ،8411ظٚم ٝادراحؾ فُْٓٚ ؾنِٝ.. ؾنِ

ذيـ ٍّ  مٚ متُْٝ مـ إخراج ؿقات مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ مـ فبْٚن.  ادْ

 ًٕقد بًد هذا االشتىراد إػ ارديٞ ظـ دور أمؾ افنًٜٔٔ ذم هذا افنٖن:

ًٚ أمٚمٓؿ ذم ـؾ  ،ؾ ـٚن أصد خىقرة مـ دور ادقارٕٜدور أم وـٚن اهلدف واضح

 ،، وـٚن أهؾ افسْٜ مـ ؾِسىْٔٔغ وفبْٕٚٔغ ظـ ختىٔىٓؿ ؽٚؾِقنخىقاهتؿخىقة مـ 

وـثر مْٓؿ تدربقا ظذ افسفح ذم مًسُرات  ، هنؿ ـٕٚقا يرؾًقن صًٚر حترير ؾِسىغ

شَٔٚتِقن مًٓؿ ب قن يًتَدون أهنؿ درِ بقا وادتدرّ  ؿقات ادْيّٜ ظذ اختفف ؾهٚيِٓٚ...

ٍِ ، وال يُّـ أن يَٚتغفٔسقا مسِّ أو افًدو افهٓٔقين.. ْ وا ذِقا مع افًدو افهٓٔقين أو ي 

 ، وهْٚ اخلىقرة !!. ادخىىٚت افتل رشّٓٚ افهٓٚيْٜ

فَد تًددت افقشٚيؾ افتل شُِٓٚ رجٚل أمؾ افنًٜٔٔ وإن ـٚن اهلدف واحدًا وؽر 

 ؿٚبؾ فِتًدد: 

، ومـ هٗالء حٔدر ذم اخلْدق افهٓٔقين -ـع يَقفقن- وؿػ جٓٚرًا هنٚراً  فبعضهم

افدايخ ؿٚيد اجلٔش افنًٔل ذم اجلْقب افِبْٚين وأحد ؿٚدة حرـٜ أمؾ افذي َِْٕٚ ؾَرات 

وؾٔٓٚ أثْك ظذ افَقات ائيائِٜٔ وظذ افرايد شًد  ،مَٚبِتف مع جمِٜ ا شبقع افًريب مـ
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ًٚ  صًْتف إيائؾ.. حداد ؿٚيد ؿقات اررس افقضْل افِبْٚين افذي وٕدد ذم مَٚبِتف أيو

، ؿقات مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ.. وممٚ يْبٌل ظدو شًد حداد وإيائؾبًدوه و

 ًٚ ًٚ ومًيؿ أؾراده مـ حرـٜ أمؾافتذـر بف أن حٔدر افدايخ يَقد جٔن ، ؾٓؾ حدث صًٔٔ

 ؟!. غ  هذا ـِف مهٚدؾٜ ومـ ؽر ختىٔط وترتٔٛ شٚبَ

ب ٚن حرو، إبّ اود افداود، وـٚن ؿٚيد حرـٜ أمؾ ذم اجلْقبد :أيوًٚ  ومـ هٗالء

ًٚ اررـٜ ظذ ادخٔعت ذم اجلْقب ، وـٚن ، وؿد تقػ تهٍٜٔ بًض افٍِسىْٔٔغ جسدي

 ، وؿد تؿ اؽتٔٚفف ظذ يد جمٓقل. ي ى ِؼ ظِٔف داود افٔٓقدي

 ،رـررٜ بتَِبٚتررف وتْٚؿوررٚتف وأـٚذيبررفيّثررؾ اخلررط افتررٚرال فِح وبعضهههم ار:ههر:

ذم  ٚت افٌٚفبٔررٜ افًيّررك مررـ افنررًٜٔٔررالء يّثِررقن ذم افْهررػ ا ول مررـ افثعْٕٔوهررٗ

، وؿررد ظِّْررٚ ذم افٍهررِغ افثٚفررٞ وافرابررع اجلرررايؿ افتررل فبْررٚن إن مل َٕررؾ افنررًٜٔ ـِٓررؿ

، ثرررؿ ضرررد أهرررؾ افسرررْٜ ذم برررروت افٌربٔرررٜ. بقهرررٚ ضرررد افٍِسرررىْٔٔغ ذم خمرررٔعهتؿارتُ

، وإػ أن م وحتررك يقمْررٚ هررذا 8411 ؾ مْررذ ظررٚموجرردير بٚفررذـر أن ؿٚيررد حرـررٜ أمرر

 وهق رئس ـذفؽ فِّجِس افْٔٚيب افِبْٚين.  ،ٕبٔف بري ،ينٚء اا

 وهٗالء مـ حٔٞ افنُؾ ؿسعن:  والبعض الثالث:

شقي افذي ـٚن ٕٚيٛ رئس حرـٜ أمؾ ائشفمٜٔ: افتل يتزظّٓٚ حسغ ادق األول:

اجلْقب، ومع ، وفتًٚوهنٚ مع افًدو افهٓٔقين ذم وإنؼ ظْٓٚ  هنٚ أصبحٝ ظِعٕٜٔ ،أمؾ

 ، وحزب افُتٚيٛ وبنر اجلّٔؾ ذم بروت.ادقارٕٜ

 ثؿ ؽّروا مسٚرهؿ ،أشسقه ـٕٚقا ؿٚدة ذم حرـٜ أمؾ ـ، وافذيحزب اا والثاين:

ًٚ. ومـ أبرز هٗالء: حسـ وا دورًا جديدًا أصد ضٚئٍٜفٔٗدّ  ًٚ سؾ ًٚ إيرإٔ ، وفُٔقٕقا حزب
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 ، وإبراهٔؿ ا مغ. ٚج حسغ خِٔؾ، وافْٚيٛ ظع ظعر، وار ٕك اا

، وشٚير أحزاب واٚظٚت افنًٜٔ تزز أشعء وذم ـؾ مـ حرـٜ أمؾ وحزب اا

زب أن هذا افنخص ـٚن مـ مْتسبٔف، ثؿ ، ويُْر ارتنتٓر بغ افْٚس، ثؿ ختتٍل ؾجٖةو

، وال بد مـ وضع ؽتٚففبغ فِبٚحٞ أن جمٓقالً ؿد ا، وؿد يتتىقى صحٍٜٔ هذا افنخص

، وؿد يتبغ فِبٚحٞ أن هذا افذي اختٍك فٔس أـثر مـ لإصٚرات اشتٍٓٚم أمٚم ـِّٜ جمٓق

، أال مٚ أتٍف ائٕسٚن ذم مثؾ هذه دمٝ ثؿ أفَل هبٚ ذم شِٜ ادّٓفتورؿٜ اشتخ

 ادجتًّٚت ادٌَِٜ. 
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 املبحث الثالث

 أضواء على شخصية نبيه بري
م واشتّر يَقدهٚ 8414حرـٜ أمؾ ذم ظٚم  مقشك افهدر افنًٔلأشس افزظٔؿ 

ٛ  ظٚم ويَقد ادجِس ائشفمل افنًٔل ا  ّٔ م، ؾخٍِف افْٚيٛ حسغ 8411ظذ حتك ؽ 

 ال يٍهح ظْٓٚ.  أن م ذم طروف صٚء8411، ثؿ ختذ ظْٓٚ وظـ ؿٔٚدهتٚ ظٚم ارسْٔل

، وال يزال يّسؽ أمؾم ذم ؿٔٚدة حرـٜ 8411ْٔل ظٚم خِػ ٕبٔف بري حسغ ارس

ًٚ، وي ُِٔ ٓٚ مْذ أـثر مـ ثببتفبٔ بع يَدمف ، وهل مَْٚدة راضٜٔ ٍٓٚ حٔٞ ينٚءفثغ ظٚم

، ومل ييٓر ؾٔٓٚ ضقال هذه اددة صٚحٛ رأي يَػ بقجٓف إفٔٓٚ مـ خدمٚت ووطٚيػ

ويَقل فف مل ؾًِٝ ـذا وافهحٔح خفؾف. ـٚن إذا طٓر مثؾ هذا افرجؾ يهبح ظدوًا 

ظٍقًا خٚرج تْئؿ حرـٜ أمؾ، وذـرٕٚ ؾٔع مٙ  ،متجرهي ثؿ جيد ٍٕسف خٚرج فدودًا فز

 ر ي  ، وبًض هذه ا شعء الٕعذج ظذ ذفؽ
 !!.ٕبٔف بري ظـؾ دهًٚء ومُرًا َ 

ْٜٔٔ ظذ رؤوس ار افذي هدم ادخٔعت افٍِسىوافًجٔٛ افٌريٛ أن يهبح هذا اجلزّ 

، ثؿ احتؾ بروت افٌربٜٔ افسْٜٔ ر ؾٔٓٚوارتُٛ أبنع إٔقاع ادجٚز ،اآلمْغ مـ شُٚهنٚ

ًٕؿ افًجٔٛ افٌريٛ أن تهبح هذه ادجٚزر  وؾًؾ ؾٔٓٚ افُثر افُثر مـ افٍيٚيع...

، ؾٓؾ رأيتؿ ذم افدٕٔٚ ، وصتٚن صتٚن مٚ بغ هذا وذاكإػ تقيل ريٚشٜ ادجِس افْٔٚيب فضريَ

ًٚ يَقده شٍٚح جزار؟!. وا صد ًٚ حَ ًٚ مْتخب ًٚ ٕٔٚبٔ ًٚ وؽرابٜ أن يسقس ـِٓٚ جمِس بري  ظجب

ثؿ  ،، ؾٌَِٔف متك ينٚء هق وفٔس ـع ينٚء افدشتقر وأهِفادجِس بًَِٜٔ رئس مِٔٔنٔٚ

ًٚ وٕهػ افًٚميست ، ثؿ يًِـ ذم وؿٝ آخر ظـ جِسٜ خمٚفٍٜ  حُٚم ّر هذا ائؽفق ظٚم

ِّٓٚ ذم صخهف؟!.   افدشتقر. ؾّـ هق هذا افرجؾ افذي اجتًّٝ ادتْٚؿوٚت ج 
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 ًِقن ظذ شرة بري افذاتٜٔ: ى  ؿٚل اد

بري ـٌره مـ صبٚب افنًٜٔ بدأ ذم ؾسة صبٚبف ا وػ يتىِع ٕحق ا حزاب  )...

افًَٚيديٜ افٔسٚريٜ افتل اشتىٚظٝ ذم اخلّسْٔٔٚت وافستْٔٔٚت اشتَىٚب افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ 

دٚ رؾًٝ مـ صًٚرات حتَؼ تىًِٚت هذه افىٚيٍٜ افتل ظٚصٝ صيػ اررمٚن مـ 

تًِٔؿ وادراـز افًِٔٚ ذم افدوفٜ وحك أبْٚؤهٚ ذم ا ظعل افٔدويٜ ادؤْٜ ذم اددن ـًعل اف

أو ذم افَرى ـّزارظغ  رض ؿٚشٜٔ جرداء ظذ افرؽؿ مـ تقاؾر خرات ادٔٚه ادجٚورة 

 افتل ال يهِٓٚ إال بّنٚريع ري مل يرصد هلٚ حُٚم افبفد ا مقال اففزمٜ.

، وذم روت وتَِك ذم مدارشٓٚ افًِؿء ٕبٔف بري مع ظٚيِتف إػ بمـ ؿريٜ ]تبْغ[ جٚو)

افهٍقف افثٕٚقيٜ صّده ا شتٚذ إًٕٚم اجلْدي مًِؿ افٌِٜ افًربٜٔ ـع صرد  ـثرريـ ؽرره إػ 

 هؤ، وظرررف ؾٔررف زمررفؾٕٚوررقى حتررٝ فقايررف االصررساـلًررريب مبررٚدئ حررزب افبًررٞ اف

قار مرٚ برغ محٚشتف وصجٚظتف واؿتحٚمف حَِرٚت ارر ،مْذ ـٚن مْٚسًا فِحزب ،ارزبٔقن

رة ]افثٖر[ ر، أو افبًثٔغ وحرـٜ افَقمٔغ افًرب افتل ـٕٚٝ تهدر ٕنافبًثٔغ وافنٔقظٔغ

ويتزظّٓٚ جقرج حبش ووديرع حرداد وحمسرـ إبرراهٔؿ وحمّرد ـنرع. وهرذه ا حرزاب 

ٚت ]مرـ ٔفسرتْٔٚت وأْٔـٕٚٝ هرل افقحٔردة افترل تسرتَىٛ افنربٚن ادسرِّغ ذم اخلّسر

 [. افَرن ادٚيض

ًٚ ذم افتيٚهرات)وـع ذم ادْٚؿ ٛ ادقاجٜٓ ، ودايًع ذم ادَدمٜ حينٜ، ـٚن بري أيو

، وإن ـٚن ذفؽ ظذ حسٚب فٌٜ شٔبقيف. جٜٓ ويًنؼ اخلىٚبٜ وهق ؾٔٓٚ ممٔزح فِقاويتْىّ 

. وظذ هذا ا شٚس دظّقه وظٚضدوه ورصحقه ٜوؾرس ذفؽ زمفؤه ورؾٚؿف بٚرعش

ًٚ ال حتٚد افىفب اجلٚمًٔغ ضد أع ممثع ا حزاب وذفؽ بًدمٚ اشتىٚع أن يٍقز رئس
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ٚرًا فِبًٞ واخلط افَقمل ، وـٚن إتهٚره إتهرَقق ذم اجلٚمًٜبريٚشٜ جلْٜ ضفب ا

 (.ٔغ ومْٓؿ افنٔقظٔقن وافُتٚيبٔقنْٔ، وُٕسٜ فِٔسٚريغ وافّٔإاٚالً 

ًٚ وإٍُٖت أخب ٚره وتردد أن محٚشف ؿّؾ بًدمٚ واجف ارٔٚة )خترج ٕبٔف بري حمٚمٔ

، ثؿ ؿٔؾ إٕف شٚؾر إػ ه ظـ افْنٚضٚت ارزبٜٔ وافسٔٚشٜٔممٚ أدى إػ ابتًٚد ،افًِّٜٔ

حٔٞ تْزل جٚفٜٔ صًٜٔٔ فبْٕٜٚٔ  افقاليٚت ادتحدة ا مرئُٜ وبٚفتحديد إػ ]ديسويٝ[

وهْٚ تًرف إػ ؾتٚة فبْٕٜٚٔ ، [ تًّؾ ذم ذـٚت صْٚظٜ افسٔٚراتأفًٍٚ  11ـبرة ]حقايل 

ٜ ذم صًٜٔٔ ـٕٚٝ ؿد حهِٝ ظذ اجلْسٜٔ ا مرئُٜ بحُؿ ضقل إؿٚمٜ ظٚيِتٓٚ افثري

أوالد، وبًٍؾ هذا افزواج اشتىٚع ادحٚمل افنٚب  ٜ، وتزوج مْٓٚ وإٔجٛ ثفثافبفد

رئُٜ رددهتٚ جمِٜ ]افْٓٚر افًريب ٖس هبٚ ينٚع حسٛ مهٚدر صحٚؾٜٔ أمتُقيـ ثروة ال ب

 (. قٕٜ مـ بًض ادحىٚت فبٔع افبْزيـوافدويل[ افِبْٕٜٚٔ أهنٚ مُ

ٓٚ أحد أظّدة افسٔٚشٔغ ذم ، وأصبح بحُّأمؾ )ودٚ ترّشخٝ زظٚمٜ بري ظذ حرـٜ

مـ  ، ثؿ تزوجذفؽ ؾىَِٓٚ، وخٚفٍتف زوجتف ذم  تٌٔر إؿٚمتف وَِٕٓٚ إػ بروت، اضىر إػفبْٚن

ًٚ ظٚيِٜ ظٚيص ـريّٜ صٚحٛ دار اآلداب فِْؼ، وهل مـ ، وظْدمٚ إٔجٛ أول أوالده مْٓٚ بْت

 ]مٔس اجلبؾ[ ادجٚورة دسَط رأشف ذم بِدة ]تبْغ[.. ةظّد إػ تسّٔتٓٚ ]مٔس[ ٕسبٜ إػ بِد

ف  ذم وؿٝ مٚ إٔف ـٚن مَرّ ٕبٔف بري يسدد مـ ؿبؾ ظذ بروتوـٚن  ر  ًٚ مـ افرئس ـٚمؾ ، وظ  ب

ظفؿٜ إظجٚب  ، ثؿ ـٕٚٝافزظٔؿ ائؿىٚظل أمحد ا شًدٕجؾ ا شًد افزظٔؿ افنًٔل اجلْقيب 

، وؿد تًّقد بري ظذ مْٚداتف بًبٚرة ]مقالٕٚ[ حتك أصبح ترديد هذه بٚئمٚم مقشك افهدر

 بًض مْتَديف مـ أصدؿٚيف.  ٚافًبٚرة أثْٚء حديٞ بري مع أّي ـٚن ظٚدة يٖخذه ظِٔٓ

 ًٚ يتحذ بف هذا افنٚب مـ إؿدام  دٚ )والؿك هذا ائظجٚب ظْد ائمٚم افهدر دمٚوب
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ًٚ إػ حد افقؿٚحٜ بٚفْسبٜ إػ خهقمف..، وؿّرب ائمٚم بري  ومحٚشٜ وجرأة ؿد تهؾ أحٕٔٚ

ف إػ ادجِس ائشفم ّّ ـيؾ ، وأصبح بري ل افنًٔل ا ظذ ثؿ إػ حرـٜ أمؾمْف وض

 (. ائمٚم ال يٍٚرؿف أبداً 

جبقا  )وذم اررـٜ اشتىٚع أن يُقـٛ حقفف ًٚ مراهَغ ينٚرـقٕف محٚشتف، وأ ظ  صبٕٚ

ٜ فدى ادحٚمل أثريٚء افنًٜٔ مـ ادٌسبغ هذه افهٍٚت افَٔٚدي ، ـع الحظبَقة صخهٔتف

حتَٔؼ  فوأمِقا ؾٔ ،ؿ فف فزيٚرهتؿ ذم بِدان االؽساب، وـثرت دظقاهتافنٚب ؾتَربقا مْف

ًٚ ارُؿ ، ومٚ الفح افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ وافدؾٚع ظْٓٚمهٚرٓؿ ومهٚ حيف هٗالء الحيف أيو

، وبدأ ـؾ ضرف ٜ وؿٔٚدهتٚ وافسقريقن وخمٚبراهتؿافِبْٚين وأجٓزتف وادَٚومٜ افٍِسىْٔٔ

 مـ ا ضراف ا ربًٜ حمٚوفٜ جذبف إفٔف.

ًٚ ظِٔف ضرف مـ ا ضراف ا ربًٜ ييْف فف )وتبقأ بري ؿٔٚدة أمؾ وـؾ ، وأؽدؿقا أً

ؾف ذم بٚدئ ا مر مع ، وبدأ خفمتف هلٚفدظؿ حتك ؿقيٝ حرـتف وزظٚافسفح وا

، وفُـ افٍِسىْٔٔغ  حتتّؾ، ؾَٔؾ إٕف ظذ حؼ  ن دمٚوزات بًوٓؿ الافٍِسىْٔٔغ

 [. افثٚين افِبْٚين ]جٓٚز ادخٚبراتبٖٕف ظّٔؾ فُِّتٛ  هاهتّق

ًٚ ففتٍٚق مع إيائؾ)وؿٔؾ إٕف مل يُـ مًٚ ًٚ متحّس ًٚ إٕف وّشط رض ، وؿٔؾ أيو

وؿٔؾ افُثر ظـ تَِبٚتف  إشفم حتك يَْع اجلّٔؾ ب٘ذاـف ذم ارُؿ..افرئس صٚيٛ 

، وفُْف ـٚن ، ثؿ بفدهتفـٚن دايًع يبحٞ ظـ مهِحٜ ضٚيٍ، وهق يٍرس ذفؽ بٖٕف افسٔٚشٜٔ

دايًع حيٍظ خط افرجًٜ مع اجلّٔع، وال يَىع
(1)

ًٚ مع أحد.. وتردد إٔف   صًرة مًٚويٜ هنٚئ

                                                                        

، 8414صًرة مًٚويٜ، وـؾ صًره مع افٍِسىْٔٔغ بًرد حربرف هلرؿ ذم خمرٔعهتؿ ظرٚم  ( ال، بؾ ؿىع(8

وؿىع هذه افنًرة مرات ومرات مع ؿٚدة ثقرة ا رز، وفُْف مل يَىًٓرٚ مرع وفٔرد جْربفط وأمثٚفرف  
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ومٜ افٍِسىْٜٔٔ ـٚن أحد افَفيؾ افذيـ ٕٚفقا مسٚظدة مٚديٜ ظذ افرؽؿ مـ خفؾف مع ادَٚ

ع يٚي ظرؾٚت ظْد بٚخرة افسحٔؾ ذم بروت.. وشٔٚشتف ـبرة مـ هذه ادَٚومٜ ظْدمٚ ود  

هذه بحٍظ خط افرجًٜ ـٚن أـثر مٚ حيرص ظِٔٓٚ ذم هنجف مع شقريٜ، إػ أن وصؾ 

دمٚ ؿىػ ثعر إتٍٚضٜ افسٚدس مـ فُٔقن رجؾ شقريٜ ا ول، وذم هذه اشتٍٚد ـثرًا ظْ

 إهر. ؾ افوٚحٜٔ اجلْقبٜٔ دٚ ؿٚمٝ أو ـٕٚٝ.(.ب جٔش أمغ اجلِّٔ صبٚط، وافتل فق مل يرض

 وٕبٔف بري يرـٛ ـؾ مرـٛ يقصِف إػ افنٓرة و افزظٚمٜ:

ًٚ ذم اجلٚمًٜ ـٕٚٝ ا ؾُٚر افَقمٜٔ شبِٔف إػ ريٚشٜ احتٚد افىِبٜ،  - ؾًْدمٚ ـٚن ضٚفب

 ادرـٛ، وصٚر مـ ادتًهبغ فِبًثٜٔ وافْٚسيٜ.ؾرـٛ هذا 

ـٕٚٝ افىٚئٍٜ شبِٔف إػ  ،اجلٚمًٜ دخؾ مًسك افسٔٚشٜ بًد خترجف مـ وظْدمٚ -

 ؿٔٚدة حرـٜ أمؾ، ثؿ ريٚشٜ ادجِس افْٔٚيب ؾسِؽ هذا افسبٔؾ.

ؾف يسدد  ،ل مـ تٚبع إػ متبقعوـٕٚٝ ريٚشتف فِّجِس افْٔٚيب تِزمف بٖن يتحق -

أن يبَك افرجؾ افثٚين ذم فبْٚن. فَد ـٚن افرجؾ ا ول ذم افىٚيٍٜ وذم ؿٔٚدهتٚ مـ  ادٓؿو

افًسُريٜ، ثؿ إنؼ ظـ حرـتف أمؾ ٍٕر مـ رمقزهٚ وأشسقا حزب تغ افسٔٚشٜٔ وافقجٓ

اا افٍٚرد ائيراين، وصٚروا مْٚؾسغ فف ذم افسٚحٜ افنًٜٔٔ، ؾدخؾ مًٓؿ ذم ساع 

حقل إػ ؿتٚل مسِح.. وظْدمٚ ؽِبف هٗالء وصؾ مًٓؿ إػ ذس ـٚن ذم بًض ا حٔٚن يت

خفصتف أن تُقن ريٚشٜ ادجِس افْٔٚيب فْبٔف بري، ويُقن ؿرار افىٚيٍٜ اتٍٚق ؽر مًِـ 

                                                                                                                                                                        

  ممـ ـٚن هلؿ حتٚفٍٚت مًٓؿ، ويًرف إمُٕٜٚٔ أن تَِْٛ اخلهقمٜ بْٔف وبْٔٓؿ إػ ود.
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. يَقل افقزير افسٚبؼ حمّدبٔد حزب اا

(1)
 ظبد ارّٔد بٔوقن: 

اهنٔٚر اررـٜ وظدم )وهق ]ٕبٔف بري[ أشٚء إػ حرـٜ أمؾ  ٕف ـٚن افًْك ا شٚس ذم 

دمديد دمٓٚ وحتقيِٓٚ إػ مُتٛ تقطٍٔل، ومل تًد هْٚك حرـٜ هلٚ رأهيٚ ومقؿٍٓٚ افسٔٚد، 

 ؾٚفسٔٚشٜ بٚتٝ ـِٓٚ ظْد حزب اا، وارزب شًٔد هبذا افتَسٔؿ(.

ذم -وذم ادَٚبؾ يريد بًض ؿٚدة حزب اا ؾؽ افتحٚفػ مع ٕبٔف بري  ٕف ال يستحؼ 

ًٚ إذا أؿدمْٚ  ريٚشٜ ادجِس -ٕيرهؿ ًٖ ؾٚدح افْٔٚيب، ؾرد ظِٔٓؿ حسـ ٕك اا: إْٕٚ ٕرتُٛ خى

ستىٔع دخقهلٚ، ويٍٚوض حٔٞ ال ٕؾٚفرجؾ يدخؾ أمٚــ ال  ،ظذ ؾؽ افتحٚفػ مع ٕبٔف بري

 يُّـ أن ٍٕٚوض. هُذا ؿٚفٝ بًض ادهٚدر افَريبٜ مـ ارزب.

ًٚ فُؾ مـروال يبٚيل بري مـ تٌٔر مقاؿٍف، تٌٔ - ويتخذ مْرف  ـٚن حيسـ افيـ بف ًا حمرج

ًٚ ؾَد ـٚن شبِٔف فِنٓرة وافزظٚمٜ ذم افسربًْٔٔٚت مرـ افَررن ادرٚيض  -ـع ؿِْٚ إًٍٓٚ - حٍِٔ

ًٚ ررـرٜ أمرؾ ذم ظرٚم  ًٚ ظٚمر م طرـ 8411ادتٚجرة بٚفَؤٜ افٍِسىْٜٔٔ، وظْدمٚ أصبح أمْٔ

ًٚ  ن ؿٚيد هذه اررـٜ ارِٔ ًٚ بؾ افٍِسىْٔٔقن أهنؿ حََقا إتهٚرًا رايً ًٚ متزمت ٍٜ فٔس صٔخ

هق مثِٓؿ تَدمل ؿقمل، وهق مـ جٓتف راح يىِؼ افتكحيٚت افثقريٜ افتل تْدد ب٘يائؾ 

 وظّفيٓٚ ذم فبْٚن، ؾًْدمٚ شسؾ ظـ مقؿٍف مـ افَؤٜ افٍِسىْٜٔٔ أجٚب:

 )جٚء ذم ادٔثٚق ا شٚد ررـٜ أمؾ: 

سىْٔل، وأن يَّدس ظذ افًْك افذي شْٔوؿ ررـٜ أمؾ، أن حيٍظ افنًٛ افٍِ

                                                                        

د بٔوقن، وزير شٚبؼ ظـ حرـٜ أمؾ، وـٚن ٕبٔرف برري يًتّرد ظِٔرف ذم ـثرر مرـ حمّد ظبد ارّٔ (8)

 اتهٚالتف ومٍٚوضٚتف، وهق مـ أبْٚء افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ.
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ًٚ ظِٔف(. وـٚن هذا افتكيح ذم حديٞ فف  ًٚ ووضْٔ ًٚ دئْ مَٚومٜ افنًٛ افٍِسىْٔل، واجب

 [.49/9/8411مع صحٍٜٔ افَبس افُقيتٜٔ بتٚريخ ]

وظْد االجتٔٚح ائيائع فِبْٚن صًْٝ مْف مْيّٜ افتحرير بىًف، وهق مل يُـ 

 ه ظْد مٌٚدرهتؿ بروت.ءت وزمفـذفؽ، ثؿ ـٚن ذم ضًِٜٔ مـ وّدظقا يٚي ظرؾٚ

 يَْؾ بري ظـ ظرؾٚت:

ًٚ افنًٛ افٍِسىْٔل أمٕٜٚ ذم أظْٚؿْٚ إٔٚ ووفٔد.  )ـٚن يردد بٖٕف شٌٔٚدر بروت تٚرـ

ويَقل: إن هذه ادًرـٜ فٔسٝ افْٓٚيٜ، وادٓؿ متٚبًٜ اجلٓٚد. وهُذا واـبٝ وجْبفط 

 .ظرؾٚت وودظْٚه ظْد افبٚخرة(

م بدأ بري يديل بتكحيٚت مْٚؿوٜ دٚ 8414افتحرير ظٚم  وبًد مٌٚدرة ؿقات مْيّٜ

 ـٚن يديل هبٚ مـ ؿبؾ:

 -آ.ف.ب -م[: )بٚريس11/9/8414ؿٚفٝ صحٍٜٔ افَبس افُقيتٜٔ بتٚريخ ]

اررـٜ افقضْٜٔ وحرـٜ أمؾ ظٚم حرـٜ أمؾ، بٖن افٍِسىْٔٔغ واظسف ٕبٔف بري أمغ 

ن ظذ افٍِسىْٔٔغ تٍٓؿ افقاؿع إٜٔ: خرسوا ادًرـٜ، وؿٚل فهحٍٜٔ ]فٔزاشٔقن[ افٍرٕس

اجلديد، وهؿ موىرون افٔقم فَبقل ـؾ مٚ يٗدي إػ افتهٍٜٔ افْٓٚئٜ فَؤتٓؿ.. ثؿ 

ارتًٍٝ ٕزة صقتف، ؾٓق يرى أن حترير ؾِسىغ مسٖفٜ ظربٜٔ وفٔسٝ فبْٕٜٚٔ، وال جيقز 

اشتخدام اجلْقب هلذا افٌرض، وحرـٜ أمؾ وحدهٚ مسٗوفٜ ظـ حٍظ ا مـ ذم 

جلْقب، وال جيقز تسِؾ افٍِسىْٔٔغ افٍدائغ إػ بروت أو إػ اجلْقب افِبْٚين، ومـ ا

اجلْقب ؾًِٔف أال حيّؾ أشِحٜ، وأن يرتدي ٓؿ زيٚرة أهِف ذم خمٔعت بروت وصٚء مْ
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(مفبس مدٕٜٔ، وحيهؾ ظذ تكيح مـ حرـٜ أمؾ يسّح فف بٚفبَٚء بغ يقمغ وصٓر

(1)
. 

وحرـتف، ؾُٚن مـ جراء ذفؽ ظدواهنؿ افقحق ظذ ثؿ اصتدت تكحيٚت بري  

صزا وصٚتٔف، وـثر مـ ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ، وؿد ؾّهِْٚ افَقل ذم حديثْٚ ظـ هذه 

 افرابع مـ ـتٚبْٚ هذا.ة ذم افٍهِغ افثٚفٞ وٖشٚاد

وهق افسفح افذي يتسِح بف ـثر مـ  ،وأخرًا ؾّـ أهؿ صٍٚت ٕبٔف بري افُذب

فٌدر وخٕٜٔٚ حٍِٚيف وـؾ مـ يتًٚون مًف. و ا مثِٜ ظذ ـذبف ـثرة، افسٔٚشٔغ، ثؿ ا

 ومْٓٚ:

 إُٕٚره أن تُقن حرـٜ أمؾ ضٚئٍٜ، ؾٓق يَقل ذم رده ظذ حمٚوره ؽسٚن ذبؾ: -

)فق ـٕٚٝ حرـٜ أمؾ صًٜٔٔ دٚ ـْٝ ؾٔٓٚ. إهنٚ حرـٜ فبْٕٜٚٔ. اشّٓٚ أؾقاج ادَٚومٜ 

 افِبْٕٜٚٔ، حرـٜ ادحرومغ(.

 ف:ويسٖف -

 هؾ تَٚضٝ أمؾ أمقاالً مـ افرئس ارريري. ؾٔجٔٛ: 

ًٚ.أجبتؽ ظـ هذا افسٗال مـ ٕقاح ظدة. شٚظٜ مـ هْٚ، وشٚظٜ مـ هْٚك.  )إضفؿ

ًٚ ظذ ائضفق مـ أي إٕسٚن مـ خٚرج شقريٜ افتل حهِْٚ مْٓٚ  حرـٜ أمؾ مل تتسِؿ صٔس

 ظذ افسفح(.

م جِقد رئس وزراء فٔبٔٚ: ٕحـ ثؿ يتحدث ظـ احتٍٚل ذم دمنؼ ؿٚل ؾٔف ظبد افسف

                                                                        

 [.41/81/8411إير افَبس افُقيتٜٔ ] (8)
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َٕدم دظًع إػ ادَٚومٜ وحرـٜ أمؾ، وظْدمٚ جٚء دور بري ذم إفَٚء ـِّتف خرج ظـ افْص، 

 وخٚضٛ حٚؾظ ا شد ؿٚيًف ٕتَِك افدظؿ مُْؿ ال مـ ؽرـؿ.

ًٚ ال يدري  ثؿ يتحدث ظـ روايٜ إٍرد هبٚ ـذاب، ؾٔزظؿ أن ظرؾٚت ترك ظْده صْدوؿ

ل، ؾٖظٚده فًرؾٚت دون أن يٍتحف  ن اررـٜ ال تَبؾ أخذ مسٚظدات بري ـؿ بف مـ ادٚ

 أو ٕحق ذفؽ.

وإذا ـٕٚٝ افُذبٜ ـبرة وال تَبؾ افتهديؼ يَقل بري: )فٔس فدي مًِقمٚت مـ هذا 

  افْقع( أو ال أدري إن ـٚن مثؾ هذا ا مر حدث ذم افٍسة افتل شبَٝ ؿٔٚديت ررـٜ أمؾ.

ويًِؿ افَٚيص وافداين أن أحزاب فبْٚن وبٌض افْير ظـ ضقايٍٓٚ تتَِك دظًع مـ 

 اخلٚرج، وال تستىٔع االشتّرار مـ ؽر هذا افدظؿ. 

ويًِؿ افَٚيص وافداين ـذفؽ أن افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ مـ أؾَر افىقايػ، وبٚفتٚيل 

حتدثْٚ ظـ ؾٖحزاهبٚ أصد حٚجٜ فِدظؿ افذي يٖيت بٚفتٖـٔد مـ اخلٚرج، وؾٔع مٙ 

ادسٚظدات افتل ـٚن يتَِٚهٚ افهدر، واشتّرت اررـٜ ذم افبحٞ ظـ مسٚظدات. يَقل 

 ادىِع افًِٔؿ بٖمر حرـٜ أمؾ حمّد ظبد ارّٔد بٔوقن:

)حزب اا وحرـٜ أمؾ أشٚءا إػ افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ  هنع خربٚ ظفؿتٓع مع افىٚيٍٜ 

 ،[ مل يَػ افسْٜ ضد حزب اا4119ز ]افسْٜٔ، ومل يُـ هْٚك مـ مزر.. ؾٍل حرب متق

بًد إتٓٚء اررب بدأ بتقجٔف افتٓؿ بٚفًعفٜ واخلٕٜٔٚ.. وبًد افدوحٜ تراجع ظـ هذه 

اخلٕٜٔٚ، ظٜ شٔٚشٜٔ هبذا ارجؿ بٚفًعفٜ وؿ ضٚيٍٜ بُٚمِٓٚ أو جمّقٓاالهتٚمٚت.. ال أحد يت

رج ؾُٔػ رزب بٚفًُس مًروف افٔقم أن حزب اا وحرـٜ أمؾ يتّّقالن مـ اخلٚ

 يتّّقل مـ اخلٚرج، ومـ ـٚن بٔتف مـ زجٚج ال يرصؼ افْٚس بٚرجٚرة(.



 الشيعة يف لبنان : حركة أمل أمنوذجًا  

 

983 

 
أمٚ ؽدر ٕبٔف بري وخٕٔٚتف فُثر مـ حٍِٚيف وأصدؿٚيف ؾسٖـتٍل بّقؿٍف مـ رؾٔؼ 

 ارريري.

مسٚظداتف افتل  ًٚ ذم، وـٚن شخّٔ ريري يًتز ٕبٔف بري مـ أصدؿٚيفـٚن رؾٔؼ ار

ْٚ مدير ظٚم مٗشسٜ ارريري اخلريٜ مثٚالً ظذ ذفؽ ؾَٚل مٚ ، ورضب فيَدمٓٚ ررـٜ أمؾ

رظد وظبد اا ا مغ وافٍوؾ خفصتف: ذهبْٚ: رؾٔؼ ارريري وحمسـ دفقل وريٚض 

فب ، وجِسْٚ ٕتْٚؿش حقل ظدد افىري ذم مَر إؿٚمتف ذم ادزة بدمنؼ، فزيٚرة ٕبٔف بصِؼ

 بسٗال وجٓف إػ ٕبٔف بري: ، وؿىع دفقل افَْٚش افذيـ شًٔىٔٓؿ ارريري مْحًٚ 

ًٚ افتررل ـررؿ هررق ظرردد ادررْح افتررل حتهررؾ ظِٔٓررٚ حرـررٜ أمررؾ مررـ ادٗشسررٚت أ ًرر

ًٚ، مرررـ اجلزايرررر، ومرررـ شرررقريٜ وؾرٕسرررٚ؟ ؾٖجرررٚب  ،افسرررقؾٔتلٚد حتررر، واالتًىرررل مْحررر

 [ مْحٜ. 841] بري:

 !مْحٜ يٚ ؾوؾ111أظىف  ؾَٚل ارريري:

  افخٜ مسؽ...حبّ وشٔجٚر و افٍوؾ صِؼ:

هل ادُٚؾٖة افتل ؿدمتٓٚ أمؾ فِحريري وفِّدير افًٚم ودٗشستف  أتدرون مٚ

 اخلريٜ؟!.

واؿترررررٚدوه إػ شرررررجـ مرررررـ شرررررجقهنؿ اديِّرررررٜ  م[44/4/8419اظتَِرررررقه ذم ]

ًٚ مرررـ افىٚيٍرررٜ قحنرررٜاد ، وأثْرررٚء اشرررتجقابف شرررٖفف ادحَرررؼ: درررٚذا ال تٖخرررذ ادٗشسرررٜ ضفبررر

 افنًٜٔٔ؟!

، ؾَٔرقل: بًرد شرْتغ ظرذ ذم حديثرفل صرِؼ رال، برؾ ٕٖخذ!!..ويّور ؾٖجٚب صِؼ:



 العالقات الفلسطينية الشيعيةالفصل اخلامس: 

 

989 

 
محٜٔ حٚدث اخلىػ جٚءه ظَؾ

(1)
 ِّ ٛ أوراق أخل حمّردوؿٚل فف: يٚ أشتٚذ ؾوؾ، ـْٝ أؿ

 

، وأضِٛ مْؽ يل بًد ؿراءهتٚ إٔف هق افذي خىٍؽ، وظثرت ظذ ورؿٜ تبغ بًد اشتنٓٚده

وؿِرٝ ، ابتسّٝ فف وؿبِتف ، ظسك رب افسعء أن يٌٍر فف ؾققأن تٌٍر فف هْٚ ظذ ا رض

 !إٔٝ أخل يٚ ظَؾ فف:

وينر شًد  [.صِؼ ذم ـتٚبف ]دمربتل مع ارريريوتٍهٔؾ هذه افَهٜ ذـرهٚ افٍوؾ 

 ارريري إػ خٕٜٔٚ بري  بٔف ذم صٓٚدتف أمٚم ادحَؼ ذم ؿؤٜ اؽتٔٚل أبٔف:

 مع أي أضراف شٔٚشٜٔ ـٚن حيٚول وافدك بْٚء حتٚفػ؟  املحقق:

، وؾتح حقارًا ؾتح وافدي ظفؿٜ مع وفٔد جْبفط، ؿرٕٜ صٓقان ذم حْٔٓٚ احلريري:

، ومل ، أظتَد ذم حْٔٓٚ أن افرئس ٕبٔف بري خٕٚف خٕٜٔٚ ـبرة ومل يًد يثؼ بفمع حزب اا

 ، وفذفؽ ؾتح ؿْقات جديدة مع أمغ ظٚم حزب اا حسـ ٕك اا. يريد افًّؾ مًف

، ورأى إٔرررف ر اا ـثرررراً ري ـرررٚن يثرررؼ بحسرررـ ٕهررروافرررد ويضهههوع سهههعر احلريهههري:

ًٚ مررب٘مُٕٚررف أن يًّررؾ مًررف ر رويًتَررد أن حسررـ ٕهرر ،ر اارع حسررـ ٕهرر، وأن يًَررد اتٍٚؿرر

وذم مقضررع آخررر مررـ افتحَٔررؼ ذـررر  ، وهررذا مررٚ ال أظرؾررف إٔررٚ...رجررؾ يِتررزم بُِّتررف اا

 ، ومْٓؿ:ؾًقن تَٚرير فبنٚر ا شد ضد أبٔفشًد ارريري أشعء افذيـ ـٕٚقا ير

، وٕبٔف بري. إتٓك ، وإمٔؾ رقد، وٕٚس ؿْديؾ، بٚئضٚؾٜ إػ حزب ااافسٔدأؾ 

 ـفم ارريري فِّحَؼ. 

                                                                        

( حمّد محٜٔ صخهٜٔ مّٜٓ ذم حرـرٜ أمرؾ، وـرٚن مرـ أوايرؾ افرذيـ ؿتِرقا أثْرٚء اجتٔرٚح إيائرؾ (8

 افِبْٚين.فِجْقب 
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وبًررررد: هرررررذا هررررق ٕبٔرررررف بررررري جرررررزار ادخررررٔعت افٍِسرررررىْٜٔٔ وهررررذه هرررررل 

وـررررٚن ، قم مررررـ أخىررررر افسٔٚشررررٔغ افِبْررررٕٚٔغتْٚؿوررررٚتف وأالظٔبررررف، وهررررق افٔرررر

  رسـ ٕك اا ذم ادُر واخلداع. وال يزال أشتٚذاً 

 املصادر 

 ـتٚب ]فًْٜ افَك[ فٌسٚن ذبؾ. -8

 افدار افًربٜٔ فًِِقم. افٍوؾ صِؼ، ـتٚب ]دمربتل مع ارريري[ -4

تَرير ـتبف افهحٍل افِبْٚين إبراهٔؿ افزجٚوي ذم جمِٜ افتوٚمـ افهٚدرة ذم  -1

 .[م41/1/8414] فْدن. افًدد تٚريخ

مع افقزير افسٚبؼ حمّد ظبد ارّٔد  مَٚبِٜ صحٍٜٔ أجرهتٚ جمِٜ ا شبقع افًريب -9

 م4/4/4188بٔوقن تٚريخ 

صٓٚدة شًد ارريري ذم ؿؤٜ ؿتؾ أبٔف أمٚم حمَؼ ادحُّٜ افدوفٜٔ اخلٚصٜ  -4

 بِبْٚن وأذاظتٓٚ ؾوٚئٜ اجلديد افِبْٕٜٚٔ.

ًٚ افًدد  م[.11/9/8414صحٍٜٔ افَبس افُقيتٜٔ افًدد ] -9 وأيو

 م[.49/9/8411]

 م[.81/1/8419تٚيّز ]ٕٔقيقرك  -1

 م[.11/9/8414فٔزاشٔقن افٍرٕسٜٔ ] -1
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 املبحث الزابع

 العالقات الفلسطينية اإليرانية 
 ممٚ مر مًْٚ مـ ؾهقل ـتٚبْٚ هذا ٕخِص إػ تَرير افْتٚيٟ افتٚفٜٔ: 

، ـٕٚقا ذم اررب أخرىحرـٜ أمؾ افنًٜٔٔ وحٍِٔٓٚ افْيٚم افبٚضْل افسقري وأضراف  -8

ًٚ قاء ـٕٚقا ؾِسىْٔٔغ أو فبْٕٚٔغيستٓدؾقن أهؾ افسْٜ ذم فبْٚن شا هِٜٔ  ، ويٍْذّون خمىى

 خبٔثًٚ ٕسجٝ خٔقضف ـؾ مـ افقاليٚت ادتحدة ا مرئُٜ وإيائؾ. 

، ثؿ أصبح حزب اا أصد ذم ربط حرـٜ أمؾ ب٘يران اخلّْٔل ٕجح مقشك افهدر -4

ًٚ ووالء ئيران فًفؿٜ وـٕٚٝ هذه ا حـ إيران ذم فبْٚن..حتك أن أحد ؿٚدهتؿ ؿٚل: ٕ ،تًهب

، ثؿ اظساهٚ بًض افٍتقر إػ أن جٚء افهدر ؾٖظٚد ربط ؿد ترشخٝ ذم افًٓد افهٍقي

 ، ذم افَرن ادٚيض: رحٚفٜ ائٕجِٔزي فقرإس أوفٍٕٔٚٝجٚء ذم مٍُرة اف افٍرع بٖصِف.

صديدًا  حَداً يُْقن  [ذ افنًٜٔ ذم فبْٚنافذي يىِؼ ظ االشؿ)إن ادتٚوفٜ ]وهق 

، ؾٓؿ يتًٚضقن ياً مع وظذ افرؽؿ مـ واليٓؿ افًِْل هلٚ، وظًَّٔٚ فِحُقمٜ افسـٜٔ

، ـٖهنٚ حمط رحٚل ديٕٚتٓؿ ومًَؾ ديْٓؿ( ٍرس، حٔٞ يْيرون إػ بفد افٍرساف
(1)

 

، وا مْٜٔ تدرك ريٜ، وافًسُافسٔٚشٜٔ مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ ممثِٜ بٖجٓزهتٚ: -1

                                                                        

(8) Fouad Ajami,the Vanished,Cornell University press New york1986 p.56 - 

  .روب افرسيٜ ذم فبْٚن[ظـ ـتٚب ]ار
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، وؿد َِْٕٚ مٚ ؾٔف افٍُٚيٜ ـٔػ إَِٛ افهدر وصًٔتف أـثر مـ أيٜ جٜٓ أخرىذه ارََٜٔ ه

 ظِٔٓؿ ، وـٔػ محِقا افسفح ضدهؿ. 

 ، أنهٚ مرة واحدةوِسىْٜٔٔ حتذر مـ ظدؾّـ ادٍسض إذا ـٕٚٝ مْيّٜ افتحرير افٍ

  حغ ـٕٚٝ حتسبف صديًَٚ ، ذمًْٜ ٕجفء،  ٕف ضًْٓٚ ضحتذر مـ هذا افًدو اجلديد مرتغ

ًٚ أصبح ظدواً  ، ومل تْتير مْف افٌدر. ؾٓؾ ؾّٓٝ ادْيّٜ أنوحًٍِٔٚ  ، مٚ ـٕٚٝ تيْف صديَ

 وصٚرت تتًٚمؾ مًف ظذ هذا ا شٚس؟.

فٔسٝ شقاء ؾٚفٍهٚيؾ افٔسٚريٜ مْٓٚ ـٕٚٝ ظفؿتٓٚ بحرـٜ أمؾ شٔسٜ وازدادت 

، ووصِٝ ا مقر م8419فسقريٜ إػ فبْٚن ظٚم شقءاً بًد دخقل افَقات افبٚضْٜٔ ا

بْٔٓع إػ حد مىٚردة مقشك افهدر وحمٚوفٜ اؽتٔٚفف ذم مْزفف ببًِبؽ ـع ذـرٕٚ ذفؽ 

 مـ ؿبؾ. 

أمٚ حرـٜ ؾتح ؾَد اشتّرت ذم تًٚوهنٚ مع افهدر وصًٔتف رؽؿ أن هذا افتًٚون ـٚن 

َد واخلٚرج ؾ ، وبسبٛ تًدد ا ظداء ذم افداخؾخِِف مقاجٓٚت ذم بًض مْٚضؼ فبْٚنيت

ًٚ تثْل ظذ افهدر وصًٔتف، بؾ ـٕٚؾتح افهّٝ ظـ أمقر ـثرة ثرتآ ، وهذا مْٓٚ ٝ أحٕٔٚ

 تؤِؾ وخداع. 

ًٚ  زت  ج  فُـ افقء افذي ظ   ظـ ؾّٓف أن حرـٜ ؾتح اظتزت ادًٚرضٜ ائيرإٜٔ صٔس

ٓٚ وـٖن واشتّرت ذم افتًٚون مً ،آخر ال ظفؿٜ فف بٚفهدر وحرـٜ أمؾ وصًٜٔ فبْٚن

ًٚ مل يُـ ، مع أن ادًِقمٚت افتل فدهيٚ تٗـد أن بًض هذه ا ؿدام مـ بًض وأول هذه صٔس

حرـٜ أمؾ مقشك افهدر وادًٚرضٚن ائيرإٔٚن ظبٚس زاين افذي  واٗإٔنا دفٜ أن افذيـ 

، ومهىٍك صّران افذي أصبح ؾٔع ع بًد شٍرًا ئيران ذم بٚـستٚنظْٔف ٕيٚم اخلّْٔل ؾٔ
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ن هذا وصّرا ، وؿتؾ ذم اررب افًراؿٜٔ ائيرإٜٔ.ُقمٜ فِثقرةيرًا فِدؾٚع ذم أول حبًد وز

ّف ذم رابىٜ افىِبٜ ادسِّغ افنًٜٔٔ ذم افقاليٚت ، وٕي  م8499اشتَىٛ ٕبٔف بري ظٚم 

 ادتحدة ا مرئُٜ. 

، وادٓؿ هْٚ أن تًٚون ؾتح افٍتحٚوي[ افتذاـل] هذا افٌبٚء أوال أريد افقؿقف ظْد 

ب قن افٍِسىْٔٔقن ؾخقريـ 8419توٚظػ مع ظٚم  مع ادًٚرضٜ ائيرإٜٔ م، وـٚن اددر 

وفق جٚء مـ ! بىفهبؿ افذيـ شُٔقٕقن ؽدًا ضفيع حترير ؾِسىغ وؾتح بٔٝ ادَدس..

بـ افًٚص، وصفح  ود ظّر بـ اخلىٚب، وظّريَقل هلؿ ؾِسىغ هلٚ أهِٓٚ مـ أحٍٚ

قا مـ ْ، وإُٕؿ فـ دمافتٍٚؤل أهِٓٚ، ؾف تبٚفٌقا ذم، وهٗالء فٔسقا مـ افديـ ا يقيب

، وهذا هق ؿٚيد هذه افثقرة فُٚن مهره افرضب أو افىرد، ـٔػ ال .افنقك افًْٛ.

، وهذه هل رشٚفتف فًرؾٚت دمزم بذفؽ ؾِعذا اخلّْٔل يرؾع صًٚر حترير ؾِسىغ ائمٚم

 افنؽ وافريبٜ؟.

بٚدٚل ، وـٕٚٝ ا خرة متدهؿ ؾتحـٚن افٍقج يتخرج إثر افٍقج ذم مًسُرات 

وـٕٚٝ افًِّٔٚت افٍدائٜ ا وػ ضد ٕيٚم  وافسفح وتسٓؾ هلؿ شبٔؾ افًقدة إػ إيران..

افنٚه حمّد رضٚ هبِقي بٖمقال ؾتح وشفحٓٚ، وٕنٖت بغ افىرؾغ روابط وثَٜٔ ظذ 

ظقن أهنؿ أظوٚء ذم تْئؿ ؾتح، مستقى افَٚدة وافَقاظد، وـٚن بًض ائيرإٔغ يد  

ِ   يعنّقن ا   ويَس  ، وهؿ مْٓٚ ذم مَٚم افتِّٔذ مـ ا شتٚذ. بَقن أوؾٔٚء فٍتحٔيٜ أهنؿ شادٌ

ظفؿتف بف  ، ؾًززاا روح اا اخلّْٔل صرٖن ـبروـٚن ظرؾٚت يدرك إٔف شُٔقن آليٜ 

وـٚن مـ برٕٚجمف إذا زار بٌداد أن يزوره ويتحدث إفٔف ويستّع  ،مْذ أوايؾ افسبًْٔٔٚت

، ومـ دظؿ افَؤٜ افٍِسىْٜٔٔ، وـٕٚٝ افرشٚيؾ بْٔٓع ال تَْىعًسقفٜ ذم إػ وظقده اد
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، افسًل رؾ فٌز اختٍٚء مقشك افهدرهذه افرشٚيؾ ادْنقرة ضِٛ  ْٔل مـ ظرؾٚت 

، قشك افهدر هل ؿؤٜ مْيّٜ افتحريرورد ظِٔف ظرؾٚت برشٚفٜ يٗـد ؾٔٓٚ أن ؿؤٜ م

فٍِسىْٜٔٔ وـٚن ذفؽ ّف فَِؤٜ ا، وينٔد بدظْٚء ظذ افهدرذم افث -ـًٚدتف-وؾٔٓٚ يبٚفغ 

، وحتذيره ارُٚم ٕٜٔٚ افهدر دْيّٜ افتحرير وفٍتح، وؿد مّر مًْٚ خم8411ذم ظٚم 

ِح  افًرب مـ مٗامرات ادْيّٜ وظِّٓٚ ادستّر مـ أجؾ ائضٚحٜ هبؿ..  ْٔل  ؾ  وظْدمٚ ر 

 ، أرشؾ ظرؾٚت فف مـ حيرشف.مـ افًراق وأؿٚم ذم ؾرٕسٚ
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 الفلسطًين من الثىرة اإليزانًةاملىقف 

 مىسم قطاف الثمار

م حتقفٝ شعء ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ ذم بروت وضقاحٔٓٚ إػ ـتِٜ 88/4/8414ذم 

ًٚ بْجٚح افثقرة ائيرإٜٔ، وشَقط ٕيٚم حمّد رضرٚ هبِرقي. فَرد  مـ افْران ادِتٓبٜ ابتٓٚج

رح ظٚرم، وـٕٚقا يرون مـ وراء ـٚن افٍِسىْٔٔقن افذيـ يىَِقن هذه افْران افُثٍٜٔ ذم ؾ

ظعمٜ اخلّْٔل ؾِسىغ وهل ذم أهبٟ صقرة تٍرتح ذراظٔٓرٚ هلرؿ وتَرقل: ارّرد ا افرذي 

 وأفػ صُر وحتٜٔ فِثقرة ائشفمٜٔ ائيرإٜٔ.  أزاح ظْل ـٚبقس افهٓٚيْٜ،

ّْٔل افدٕٔٚ تبتسؿ هلؿ بًد ـرب ظئؿ ضٚفرٝ مدترف، ؾٓرذه اخلن مـ وراء ظعمٜ و  وير  

وهذه افبِدان افًربٜٔ تىِٛ مْٓؿ افتقشط ظْد  أمؾ افنًٜٔٔ تًتذر ظـ أخىٚيٓٚ...حرـٜ 

 ضِبتٓؿ ئصفح مٚ أؾسده ٕيٚم افنٚه.

ْٔل وهيْسف بْجٚح افثقرة، ؾٖصدر أمره  أّس ظرؾٚت أن يُقن أول مـ يزور صديَف 

ٕٔرٜ مل يُرـ إيسٝ[ افِبْٚ لبٚشتسجٚر ضٚيرة فٔتقجف ظذ متْٓٚ إػ ضٓران، فُـ ذـٜ ]ادٔد

فدهيٚ ضٚيرة واحدة ؽر منٌقفٜ، ؾتقجف ظذ رأس وؾد ـبر إػ دمنؼ، وؾٔٓٚ متُـ مُتبف 

 مـ اشتسجٚر ضٚيرة. 

ًٚ بٚفتحِٔؼ ؾقق إيران واهلبقط ذم ضٓران، إالّ أن ضٓرران  حٚوفٝ افىٚيرة أن تٖخذ إذٕ

هبرقط ضرٚيرة  ـٕٚٝ ؿد أؽَِٝ جمٚهلٚ اجلقي، وأوؿٍٝ اتهٚل برج ادراؿبٜ بٚفىٚيرات بًد

 فذفؽ تًذر بنُؾ مىِؼ أخذ ائذن بٚفتحِٔؼ واهلبقط ذم ضٓران.  اخلّْٔل.
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دمنرؼ هيرز ب فوـٚن خفهلرٚ ظرؾرٚت ذم مُتبر دامٝ ظدة شٚظٚت، االتهٚلحمٚوالت 

شٚؿف ـًٚدتف ظْدمٚ يستٌرق ذم افتٍُر أو يُقن ظذ وصؽ ائؿردام ظرذ خىرقة هٚمرٜ أو 

ًٚ وأمرر  ف ال جدوى، ؾّىرٚر ضٓرران مٌِرؼ،وظْدمٚ ظِؿ إٔ ظذ جمٚزؾٜ خىرة.. ٛ  واؿٍر هر

 بٚفتقجف إػ مىٚر دمنؼ.

وذم ؿٚظٜ افؼف ذم ادىٚر جرى َٕٚش بغ مدير افىران ادردين وؿبىرٚن افىرٚيرة مرـ 

ًٚ  وبررغ ظرؾررٚت ومراؾَٔررف مررـ جٓررٜ أخرررى. جٓررٜ، ؾّرردير افىررران ادرردين ـررٚن متّسررُ

ودون إؿررار  دون إذن مسربؼ مرـ مىرٚر ضٓرران،بٚفَقإغ افتل ال تسّح فىٚيرة أن تَِرع 

إٔرٚ أحتّرؾ  وبًرد ذفرؽ افَْرٚش ؿرٚل ظرؾرٚت: خط ضراهنٚ مع افدول افتل تًز أجقاءهٚ.

 ادسٗوفٜٔ فَِْع ؾقرًا فَِْع ؾقرًا.

 ومل مترض وبًرد شرٚظٚت دخِرٝ ادجرٚل اجلرقي ائيرراين، وبٚفًٍؾ أؿًِٝ افىرٚيرة،

وراحرٝ  بىٚيرة افرئس. 84-مـ ضراز أف دؿٚيؼ مًدودة حتك أحٚضٝ ضٚيرات مَٚتِٜ

وظْردمٚ  متٔؾ بٖجْحتٓٚ ذم إصٚرة تًْل أن ادَٚتفت تىِٛ مـ افىٚيرة اهلبرقط افٍرقري..

ّٛ ظرؾٚت ظـ مًَرده واؿرسب مرـ افْٚؾرذة  أضَِٝ ادَٚتفت ضَِٚت حتذيريٜ ذم اهلقاء ه

وـرٚن ادَهرقد  إٔغ،ٜ وراح حيل هبٚ افىٔرٚريـ ائيررافتل تىؾ ظذ ادَٚتفت وخِع ارى  

ويبرردو أن  أن يًرررف افىٔررٚرون أن هررذه افىررٚيرة افتجٚريررٜ تَررؾ افرررئس يررٚي ظرؾررٚت،

 افىٔٚريـ خٚضبقا مرـزهؿ ا ريض وأبٌِقه ادًِقمٚت.

،ًٚ ومرررـ اجلٕٚرررٛ ا يّرررـ  وبَٔرررٝ ادَرررٚتفت حترررٔط بٚفىرررٚيرة صرررًقدًا وهبقضررر

فىٔررٚرون أجْحررٜ ضررٚيراهتؿ وبًررد دؿررٚيؼ شررٚد ؾٔٓررٚ افتررقتر وافسؿررٛ حرررك ا ر،روا يسرر

ؾَرررد أبٌِرررقا ؿٔرررٚدة افثرررقرة ائيرإٔرررٜ بقصرررقل افررررئس يرررٚي  برررع يًْرررل افسحٔرررٛ.
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دون إذن مسرربؼ ؾرحبررٝ ؿٔررٚدة افثررقرة ائيرإٔررٜ بررٖول  ظرؾررٚت ؾجررٖة  جررقاء إيررران،

 زظٔؿ يهؾ أجقاءهٚ.

يَسبقن وراحقا  هبىٝ افىٚيرة، وـٚن ظدد مـ افَٔٚديغ ذم افثقرة ائيرإٜٔ ؿد وصِقا،

وحترك ادقـٛ  ؾتًٕٚؼ اجلّٔع، مـ بٚب افىٚيرة افذي ؾتح فٔىؾ مْف افرئس يٚي ظرؾٚت،

.ًٚ ؾخهص ؿٚدة افثقرة  ؾقرًا ٕحق اددرشٜ افُبرة افتل ـٚن ئَؿ ؾٔٓٚ آيٜ اا اخلّْٔل مٗؿت

ًٚ فِرئس ظرؾٚت وافقؾد ادراؾؼ فف.. ًٚ واشً ن وبًد افسحٔٛ راحقا يسٖفق ائيرإٜٔ جْٚح

ثؿ أحرضوا فؤقؾٓؿ افىًٚم  ظـ أوضٚع افثقرة افٍِسىْٜٔٔ وا رايض ادحتِٜ..

 وـٚن ا مر أبًد مـ إحوٚر افىًٚم فقؾد مل يٖـؾ مْذ شٚظٚت. راب،روافن

 .[افًٔش وادِح] ـٕٚٝ تِؽ منٚرـٜ

بُِّررٜ ذم أذن افَٔررٚدات  ر أحررد افًِررعء افنرربٚب، وأي   رٜ حورروبًررد ٕهررػ شررٚظ

 ْٔل. وضِبقا مـ ظرؾٚت أن يتٍوؾ فِتقجف إػ مَر  ؾْٓوقا ؾقرًا، ائيرإٜٔ،

تْٚوال ؾٔٓٚ أوضٚع افنًٛ افٍِسىْٔل وـٍٚحف  ْٔل شٚظٜ ـٚمِٜ، أمٙ ظرؾٚت مع 

ًٚ مـ  ومستَبؾ إيران، وأـد اخلّْٔل أن إيران افثقرة فـ تدخر جٓدًا وال مٚالً وال شفح

ب٘ذن اا شْٔتك  ْٔل: وؿبؾ افقداع ؿٚل  أجؾ ٕكة افنًٛ افٍِسىْٔل وـٍٚحف افًٚدل،

وتقجف ظرؾٚت وافقؾد ادراؾؼ فف بًد وداع  ر افنًٛ ائيراين..رافنًٛ افٍِسىْٔل ـع إته

وهُذا حيل بقصػ أول زظٔؿ يزور ضٓران بًد ٕجٚح افثقرة ، ْٔل إػ ادىٚر ظٚيداً 
(1)

. 

                                                                        

 افْرٚذ: ]يرٚي ظرؾرٚت[، ذم ـتٚبرف هذه افروايٜ ذـرهٚ بسٚم أبق ذيػ مستنٚر يرٚي ظرؾرٚت، (8)

 افريس فُِتٛ وافْنرر. ريٚض
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تف أو مل يٍّٓقا مًْك ى  ظرؾٚت وح  ٚل فًَمٚذا فق مل يْتبف افىٔٚرون ائيرإٔقن  تًَٔٛ:

ًٚ أو يرقمغ دون أن  هذه اررـرٜ ورضبرقا افىرٚيرة؟، ومرٚذا حيردث فرق إتيرر ظرؾرٚت يقمر

 يًِرض ٍٕسف وافقؾد ادراؾؼ فف فِّقت؟.

ال ؾرق ذم ذفؽ بغ يّغ ويسٚر  افٍِسىْٔٔقن ـِٓؿ ـٕٚقا ظذ حٚل ـحٚل ظرؾٚت،

ال ، شُِؿظذ ر   ٚءهؿ مـ يْهحٓؿ ويَقل هلؿ:وفق ج أو بغ افًِعٕٔغ وائشفمٔغ..

ؾٓٗالء افذيـ تبكون مبٚهٟ افدٕٔٚ وزيْتٓٚ مـ خفل ثقرهتؿ أصد  ّْقا ذا ورم،ستست

ًٚ مـ صًٜٔ أمؾ افذيـ ـٚن مْٓؿ مٚ ـٚن ظْدمٚ دخِٝ افَقات افبٚضْٜٔ افسقريٜ فبْٚن  فٗم

ًٚ  م،8419ظٚم  فق جٚءهؿ  ..ارسغوابْف  ، وإٔتؿ ذم ٕير هٗالء ٕقاصٛ تُرهقن ظِٔ

 فْٚفقا مْف بٖيدهيؿ أو ظذ ا ؿؾ بٖفسْتٓؿ. مـ يَقل هلؿ مثؾ هذا افَقل،

ًٚ فًِررب،روافَقم يِٓثرقن وراء ياب خرٚدع، وـِرع شرًّقا تهر ومتر ا يٚم، ًٚ مًٚدير  رحي

 تٓٚ،وال ترزال افثرقرة ذم برداي وفٔس هلٚ صٍٜ رشّٜٔ، هذه اجلٜٓ مـ بَٚيٚ ترـٜ افنٚه، يَٚل هلؿ:

وترساـؿ افنربٓٚت  ويرددوهنرٚ ـٚفببٌرٚوات.. ؾتخدر مثؾ هذه ا ؿٚويؾ ؿٚدة مْيّٜ افتحريرر،

 ومل تًد تزيرات اآليٚت وادراجع مَبقفٜ، ؾُرهٓؿ فًِررب واضرح برّغ، بًوٓٚ ؾقق بًض،

وبٚضْٜٔ افتًٚمؾ مع ـرؾ مرـ  وٕنٚضٓؿ افدايٛ مـ أجؾ تهدير افثقرة حََٜٔ ال يًسهيٚ صؽ،

فًْررد إػ  .وإيائررؾ ال جيِٓٓررٚ جٓررٚز ادخررٚبرات افٍِسررىْٔلادتحرردة ا مرئُررٜ افقاليررٚت 

 وفرتُـ بردايتْٚ مرـ ضٓرران. وفْتبّغ مـ خففف ـٔػ تىقرت ا حداث وافَْٚظرٚت، افسٔٚق،

ع ؿبفتف افنٓرة ظذ وجقه ؿٚدة افثقرة ائيرإٜٔ:  ؿٚل ظرؾٚت بًد أن وز 

ًٚ فِنرًٛ  ًٚ ؾرْحـ ًٕترز  ائيرراين ؾَرط..)إن ثقرة إيران فٔسٝ مُِر إهنرٚ ثقرتْرٚ أيور

ائمٚم اخلّْٔل ثٚيرٕٚ ومرصدٕٚ ا ول افذي يَِل بيِف فٔس ظرذ إيرران ؾحسرٛ برؾ ظرذ 
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ا مٚــ ادَدشٜ وادسجد ا ؿل ذم افَدس(

(1)
. 

 ِِ ًٚ،اافٍِسررىْٔٔغ أوالً و نِقائيرإٔررقن مررـ جٓررتٓؿ ظرؾررقا ـٔررػ يورر  فًرررب ثٕٚٔرر

 ،دظٚيٜ إظفمٜٔ جٚرؾٜ ال يًٚرضٓٚ ويُنػ زيٍٓٚ إال أوفق افًرزم مرـ افرجرٚل نويُسبق

 ؾٚختذوا ائجراءات افتٚفٜٔ:

ؽروا اشؿ افنٚرع افذي يقجد ؾٔف مُتٛ افبًثٜ افدبِقمٚشٜٔ ائيائِٜٔ،  -

 ؾٖضَِقا ظِٔف اشؿ صٚرع مْيّٜ افتحرير.

ا بتسِّٔف إػ مْيّٜ ثؿ ؿٚمق رؾًقا صقرة ـبرة فًرؾٚت ظذ ادبْك ائيائع، -

ًٚ ـٚمفً. ًٚ دبِقمٚشٔ  افتحرير ومْحقهٚ اظساؾ

-  ًٚ ّْٔٝ مْيّٜ افتحرير هٚين ارسـ أحد ادستنٚريـ افسٔٚشٔغ فًرؾٚت رئس ظ

ثؿ صٚر هٚين ارسـ يهدر افتكيح تِق اآلخر افذي ينٔد ؾٔف  فُِّتٛ.

 ومْٓٚ ؿقفف ذم إحدى ادًٚهدات: ،بٚخلّْٔل وثقرتف

وبًد ؽد  ؾِسىغ()ؽدًا ترـٔٚ 
(2)

. 

وذم ادَٚبؾ ؿٚم افٍِسىْٔٔقن بتدريٛ أظداد ـبرة مـ ائيرإٔغ افذيـ صُِقا  -

 ٕقاة اررس افثقري وضبٚضف وؿٚدتف.

                                                                        

ؿٚفف مرـ  وهذا افذي ؿٚفف ظرؾٚت فِخّْٔل، م[48/4/8414افًربٜٔ:]ظـ افهحػ  (افٌٚرديٚن (8

 ؿبؾ فُٚشسو.

 م(.89/1/8414وـٚالت ا ٕبٚء: ) (4)
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ـٕٚٝ ـؾ مـ مْيّٜ افتحرير وافْيٚم افسقري ؽىٚء فدخقل ظؼة آالف متىقع  -

 مراحؾ ظـ دخِقا ظذ إيراين رؽؿ إٔػ ارُقمٜ افِبْٕٜٚٔ بحجٜ حمٚربٜ إيائؾ.

ضريؼ اردود افسقريٜ وـٚن ظذ رأشٓؿ افنٔخ حمّد ادْتيري افذي ؿٚل ذم 

 مٗمتر صحٍل ظَده ذم جٚمع اجلٚمًٜ افًربٜٔ ببروت:

 )ؿررٕٚ افَٔٚم هبذه افزيٚرة افٔقم فِّنٚرـٜ ذم احتٍٚل ذـرى تٖشٔس حرـٜ ؾتح،

ٚدْٚضِقن ائيرإٔقن ؾ فًّْز بذفؽ ظـ توٚمْْٚ ائشفمل ا ممل مع إخقإْٚ ؾٔٓٚ.

 ،وبًض رجٚفْٚ ؿد شبَقين إػ فبْٚن ؿٚدمقن فَِتٚل ضد افهٓٔقٕٜٔ واالشتًعر.

ًٚ، حتك بدون تٖصرة إذا اؿتٙ ا مر. ؾْحـ ال  وبًوٓؿ اآلخر شٔهِقن الحَ

ٕحسم افَقإغ افدوفٜٔ افتل وضًٓٚ ادستًّرون(
(1)

. 

فُٔقٕقا رشرؾ تهردير افثرقرة هٗالء افرجٚل افذيـ حتدث ظْٓؿ مْتيري جٚءوا 

وشرتثبٝ ا حرداث ادتتٚفٔرٜ أن ائيررإٔغ  وفٔس فَتٚل إيائؾ ـع زظرؿ، إػ فبْٚن،

 ـٕٚقا اىىقن فُٔقن فبْٚن اجلّٓقريٜ ائشفمٜٔ افثٕٜٚٔ بًد إيران.

م ـٕٚٝ مْيّٜ افتحرير ترى 8411ظْدمٚ ٕنبٝ اررب بغ افًراق وإيران ظٚم  -

دأ اررب  هداف منبقهٜ، وهلذا ؾَرد شرٚءت افًفؿرٚت برغ أن افًراق هق افذي ب

وشقف يْدم افَٚدة افٍِسرىْٔٔقن بًرد حرغ ظرذ  ادْيّٜ وافًراق إػ درجٜ افًداوة،

                                                                        

8))–– ٜظـ ـترٚب اررروب افرسيرر[

 ذم فبْٚن[.
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 إحٔٚزهؿ ئيران.

ًٚ ذم ساظٓررٚ مررع مهرر - ر ودول رـررٚن إحٔررٚز آررقر افٍِسررىْٔٔغ إػ إيررران واضررح

،ًٚ وتىٔح  إيران دول اخلِٟٔ فتًٔد هلؿ ؾِسىغ،ـٚن بًوٓؿ يتّْك أن حتتؾ  اخلِٟٔ أيو

]ذم ـؾ مرـ فبْرٚن  وحتُؿ بغ افْٚس بٚفَسط، ثؿ جٚء افٔقم افذي ؾًِقا ؾٔٓؿ بٚفيٚدغ،

 وؿِٔؾ مْٓؿ مـ يتًظ. مٚ مل تًٍِف إيائؾ، وافًراق[

 خًبة األمل الفلسطًنًة

  ْٔل فًرؾٚت ذم أول فَٚء بْٔٓع ذم ضٓران:ؿٚل  -

ائشفمٜٔ فـ تًِٛ فًبٜ ذضل اخلِٟٔ، افرذي ـرٚن يًِبرف صرٚه  إن إيران افثقرة

عن تٖـٔدًا فذفؽ، إيران، وأهنٚ ظذ اشتًداد فِبحٞ  وأهنٚ شحبٝ ؿقاهتٚ مـ شِىْٜ ظ 

 وافًٚيدة فإلمرٚرات افًربٔرٜ ادتحردة، ذم ؿؤٜ اجلزر افثفث ذم ظرض مؤؼ هرمز،

ضٚر ظرؾرٚت  اشتَفل تِؽ افدوفٜ.م ؾقر إظفن 8418وـٚن افنٚه ؿد اؽتهبٓٚ ظٚم 

ًٚ بع شًّف مـ  ْٔل،  فرف وَٕرؾ إفٔرف مرٚ ؿٚفرف وؿٚم بزيٚرة فِنٔخ زايرد آل هنٔرٚن، ؾرح

 ثؿ إتَؾ إػ دول ظربٜٔ أخرى فٔسقق ؾٔٓٚ أؿقال  ْٔل. حٚـؿ إيران اجلديد..

ريح ؽريٛ روبًد أيٚم ؿِِٜٔ خرج آيٜ اا صٚدق روحٚين ادَرب مـ  ْٔل بته

إن  رحيٚت رشّٜٔ تَقل:رثؿ خرجٝ ته إن افبحريـ جزء مـ إيران. ؾٔف:يَقل 

رحيٚت روحٚين خرجٝ روؿبؾ أن هتدأ زوبًٜ ته ..روحٚين فٔس رجفً مسٗوالً 

وٓٚ ـٕٚٝ تَِْف إذاظٜ تكحيٚت أخرى تْدد بحُٚم افًراق ودول اخلِٟٔ وبً

 فتَِٔؾ مـ صٖهنٚ،وإن حٚوفقا ا ، وـٕٚٝ هذه خٔبٜ أمؾ افٍِسىْٔٔغ ا وػ،ا حقاز
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 واشتّروا ذم افتٖـٔد ظذ ثَتٓؿ بْيٚم اآليٚت.

ووشىٝ أمريُٚ مْيّٜ افتحرير بىريَرٜ  ثؿ جٚءت أزمٜ افرهٚيـ ا مرئُٜ، ...

وـٕٚرٝ ؾرصرٜ ذهبٔرٜ ختردم  حتدث ظْٓٚ بسٚم أبق ذيػ ذم ـتٚبرف ]يرٚي ظرؾرٚت[،

 وال ترض بدوفٜ اآليٚت. مْيّٜ افتحرير،

وـرٚن رشرقل  ًِّٔٚت ارربٜٔ أبق افقفٔد إػ ضٓرران،افد أرشؾ يٚي ظرؾٚت ؿٚي

ًٚ مـ ٕجٚحف ذم هذه ادّٜٓ، وظِّٔرٜ احرتفل  ؾحُٚم إيران اجلدد ضفبف، ظرؾٚت واثَ

ًٚ. افسٍٚرة ا مرئُٜ، فُـ افىِبٜ  وأي بًثتٓٚ افدبِقمٚشٜٔ فـ ختدم ؿؤٜ إيران دوفٔ

، وـررٚن وؿتٓررٚ وزيرررًا صرردر لطررٚهر، وظٚتبررف أبررق ارسررـ بْرر ؿررٚبِقا أشررتٚذهؿ بجٍررٚء

حغ ـٕٚرٝ تتقؿرع  ٚء، ذمىفِخٚرجٜٔ بٚفْٔٚبٜ  ن افٍِسىْٔٔغ يَدمقن إٍٔسٓؿ ـقش

افثررقرة أن يُقٕررقا إػ جٕٚبٓررٚ ضررد افقاليررٚت ادتحرردة ا مرئُررٜ، ورؾررض اخلّْٔررل 

ضٓرران  ثؿ ؽٚدر ومل يٖبف فٌوبٓؿ، ؾهٚرحٓؿ أبق افقفٔد بخىقرة مقؿٍٓؿ، اشتَبٚفف،

ومررع ذفررؽ ؾَررد دمٚهررؾ  ،وـٕٚررٝ هررذه خٔبررٜ أمررؾ افٍِسررىْٔٔغ افثٕٚٔررٜ إػ بررروت.

حتك أن هٚين ارسرـ  ،افٍِسىْٔٔقن هٔٚج ائيرإٔغ وؽوبٓؿ واشتّروا ذم ٕهحٓؿ

افذي جٚء إػ تقٕس فُٔقن ظذ مَربٜ مـ افَّٜ افًربٔرٜ  ،أبِغ افقؾد ائيراين ادراؿٛ

مرـ أزمرٜ افرهرٚيـ ظرذ افررؽؿ  أن افًرب مستٚءون ،م8414افتل ظَدت هْٚك ظٚم 

ًٚ مراظٚة فنًقر ائيرإٔغ.  مـ أهنؿ مل يديْقهٚ ظِْ

ـررٚن ظرؾررٚت ظوررقًا ذم جلْررٜ افقشررٚضٜ ائشررفمٜٔ ادْبثَررٜ ظررـ مْيّررٜ ادررٗمتر -

ثررؿ ذم حمٚوفررٜ أخرررى جررّرب  ائشررفمل، وذهررٛ مررع افقؾررد إػ ضٓررران مرررارًا،

ومرع   ـؾ مـ افًراق وإيرران،افٍِسىْٔٔقن حيٓؿ مرة أخرى، وتَدمقا بّبٚدرة ظذ
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وشرٚرظٝ إػ وؿرػ  ؾَرد أؽوربٝ إيرران، أن ادبٚدرة ال تْتَص مـ افنٖن ائيرراين،

واختٍررك ظِررؿ افثررقرة افٍِسررىْٜٔٔ مررـ افنررقارع،  ا ٕٚصررٔد وا ؽررٚين افٍِسررىْٜٔٔ،

 واختٍٝ مًف صقر ظرؾٚت.

يائع حتدث افًراؿٔقن ومًٓؿ أجٓزة إظفم دول اخلِٟٔ افًريب ظـ افسفح ائ-

وـرٚن افٍِسرىْٔٔقن ال يهرّدؿقن أو ال يريردون أن يهرّدؿقا هرذه  ادتدؾؼ ظذ إيران،

دوفرٜ إشرفمٜٔ، وآيرٚت  لء مـ افٌبٚء افسٔٚد:روـٕٚقا يسٖفقن إٍٔسٓؿ بن ا خبٚر،

 ودظقة إػ حترير ؾِسىغ مـ افٔٓقد ثؿ تًٚون مع افٔٓقد ذم اخلٍٚء ال يِتَٔٚن؟!. اا،

ٚؾر ظذ وجرقد تًرٚون وٍِسىْٔٔغ ، وفُـ ا دفٜ أخذت تتود افبدأت افنُقك ترا

 وبًض هذه ا دفٜ ؿّدمٓٚ هلؿ افسقؾٔٚت. إيراين ذم افتسِٔح وؽره،

وـٕٚررٝ مسررٖفٜ حرـررٜ أمررؾ آخررر خٔبررٚت ا مررؾ وافرجررٚء افررذي ـررٚن يْتيررره  -

وأمردهٚ بُرؾ مرٚ يُّْٓرٚ مرـ  ؾٓرؿ مرـ درّب حرـرٜ أمرؾ، افٍِسىْٔٔقن مرـ إيرران،

وظْدمٚ خذفتٓؿ هرذه اررـرٜ ووؿٍرٝ ذم صرػ ؿرقات افٌرزو  ظذ ؿدمٔٓٚ.افقؿقف 

رؿ   ؾّٓقا مـ ائيرإٔغ إٔف ال ظفؿٜ هلرؿ تْئّٔرٜ بحرـرٜ أمرؾ، افبٚضْل افسقري،  ٓ ؾ 

إهنرؿ ال يثَرقن بٚفهردر  بًض افٍِسىْٔٔغ مـ بًض ائيررإٔغ ذم حرديٞ هرٚمس:

فُْٓؿ اـتنٍقا  جٓٚت منبقهٜ.وـٕٚٝ فف دايًع اتهٚالت مع   ٕف مـ ظّفء افنٚه،

اـتنررٍقا أن آيررٚت ؿررؿ وضٓررران هررؿ رأس افتْيررٔؿ افنررًٔل ذم فبْررٚن  ذفررؽ. خررفف

وهؿ افذيـ زرظقا ذم ٍٕقس أبْٚء  وافًراق وذم ـؾ مُٚن يستقضْف أبْٚء هذه افىٚيٍٜ،

ومٚ ـرٚن  مرؾ أن  ووجقب افتًٚون مع افنٔىٚن ضدهؿ، أمؾ ـراهٜٔ افٍِسىْٔٔغ،

ومرع  ومع افَقات ادسِحٜ ادٚرؤٕٜ، ؾتًٚوٕٝ مع افهٓٚيْٜ، اآليٚت،تتجٚهؾ أوامر 

 ، ـع رأيْٚ ذم افهٍحٚت افَِِٜٔ ادٚضٜٔ.ؿقات افٌزو افبٚضْل افسقري
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ؾٚض ـٔؾ افٍِسىْٔٔغ ظْدمٚ ؿٚد ضفب اآليٚت ميرٚهرات صرٚخبٜ ذم ضٓرران 

يز ررؾ أزمرٜ يىٚفبقن بسَقط اخلٚيـ يٚي ظرؾٚت افذي أيد مبٚدرة ؾٓد بـ ظبد افًز

ًٚ فًِٓررد[رافنرر  ـٕٚررٝ ظِْٔررٜ، رق ا وشررط. ؾّبررٚدرة ادِررؽ افسررًقدي ]وـررٚن وفٔرر

بٔررْع افتًررٚون وافتْسررٔؼ بررغ إيررران اآليررٚت  ،ورؾوررتٓٚ وال تررزال ترؾوررٓٚ إيائررؾ

بقجرقده  ٕرف جيرري ذم  االظرسافوتررؾض إيرران  وإيائؾ جيري ظذ ؿدم وشرٚق،

ًٚ، ُٔػ يُقنؾ أوـٚر افبٚضْٔغ اخلٍٜٔ.. ًٚ؟!. هذا خٚيْ ًٚ ظٍٍٔ  وهذا ذيٍ

 بردؤوافُرْٓؿ  حرص افٍِسىْٔٔقن ظذ اشتّرار افًفؿرٚت بٔرْٓؿ وبرغ إيرران،

 ؿٚل أحدهؿ: يتحدثقن بع ـٕٚقا يرؾوقن افبقح بف.

 )مـ افهًٛ ؾٓؿ اآليٚت ذم ؿؿ وضٓران وافتًٚمؾ مًٓؿ(.

 وؿٚل آخر:

ؾبْٔٓؿ وبْْٔرٚ   ضٓران وؿؿ،)ال يُّـ افتًٚمؾ مع هٗالء ائيرإٔغ ادتحُّغ ذم

ؿرٜ ب٘ؿٚمرٜ ظف حتك يُرقن ئيرران ثرقرة حََٔٔرٜ ترٗمـ شْغ ضقيِٜ ال بد أن تىقى،

 (.صحٜٔ وشِّٜٔ وصٚدؿٜ مع افًرب

وؿٚل خٚفد ارسـ وهق أحد ـبٚر ادسٗوفغ ذم مْيّرٜ افتحريرر وظورق افِجْرٜ 

 ادرـزيٜ دْيّٜ ؾتح:

فَد حذرٕٚ ائيرإٔغ مـ افتٍُر  :وأضٚف )إن افًفؿٚت مع إيران فٔسٝ ضٔبٜ،

ثؿ أبدى ظتبرف ادريرر ظرذ اآليرٚت  بتهدير ثقرهتؿ أو خِؼ ادنٚـؾ جلراهنؿ افًرب،

روا ظرؾٚت وحرمقه مـ اجلْٜ  ٕف أيد مؼوع ا مر ؾٓرد ٍّ  وحجٟ ائشفم افذيـ ـ
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(ؿبؾ افذهٚب إػ ؿّٜ ؾٚس افًربٜٔ

(1)
. 

ًٖ  تًَٔٛ: ًٚ ظْدمٚ أظىٝ هٗالء ـؾ رء:ارتُبٝ مْيّٜ افتحرير خى مـ  ؾٚدح

ثؿ خرجٝ بًد أـثر مـ  ثؿ مُْتٓؿ مـ االضفع ظذ أيارهٚ، مٚل وتدريٛ وخزة،

وافذي أظرؾف وجقد مرـز دراشٚت  ظؼ شْغ هبذه افْتٚيٟ افتل ذـرٕٚ بًوٓٚ.

 ويِّؽ إمُٕٚٚت واشًٜ، وهق مـ مٗشسٚت مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ، ؾِسىْٔل،

 ٍسض أن تُِػ ؿٔٚدة ادْيّٜ افَٚيّغ ظذ هذا ادرـز بٚدّٜٓ افتٚفٜٔ:وـٚن مـ اد

  ْٔل،ئيرإٜٔ افتل يَقدهٚ آيٜ اا ٕحـ مَبِقن ظذ تًٚون وثٔؼ مع ادًٚرضٜ ا

وبًد أن ّذف اا  وٕريد مُْؿ دراشٜ تٚريخ افٍرس مع افًرب ؿبؾ ائشفم،

ع بًَٚيد ومٚ هل صِٜ هذا افتنّٔ  بْٔٓؿ،ع ّٔ ر افتنرهبذه ا مٕٜٚ، ودٚذا إتنافًرب 

وائجٚبٜ ظذ افسٗال  وٕريد مُْؿ دراشٜ مٗفٍٚت  ْٔل، افٍرس ؿبؾ ائشفم،

أم رؿؿ مـ أرؿٚمٓؿ -ـع يَقفقن-هؾ هق رء جديد ذم افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ افتٚيل:

شٔع وٕحـ ٕرى أن هق حجؿ ظفؿٚهتؿ بنًٜٔ فبْٚن ال وأخرًا مٚ افَديّٜ اجلديدة،

ًٚ بغ أبْٚء افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ  هلؿ هٗالء ائيرإٔقن هؿ مـ  ، ثؿ ي َٚل  فْٚ:ؾٔفوجقدًا ؿقي

 ؾُٔػ ذفؽ؟!. أصقل فبْٕٜٚٔ،

ًٕؿ إن مْيّٜ ـبرة مثرؾ مْيّرٜ افتحريرر ال برد أن تبْرل تًٚوهنرٚ مرع ادًٚرضرٜ 

ائيرإٜٔ ظذ دراشٜ مقضقظٜٔ ي َّدمٓٚ مرـزهؿ ادختص هبذه ادقضقظٚت، ؾ٘ن ؿٔرؾ 

مثررؾ هررذه افدراشررٚت رضوريررٜ فًِِررعين وؽررر افًِررعين،  ؿِررٝ: ،ن ادْيّررٜ ظِعٕٔررٜإ

 وفْٔير مـ صٚء إػ مراـز افدراشٚت افٌربٜٔ.

                                                                        

 م، وهق تَرير مٓؿ، ثؿ ـتٚيب]وجٚء دور ادجقس[. 84/8/8414جمِٜ افقضـ افًريب،افًدد ( 8)
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ل مـ يزور أمٚ أن ي ًِرض ظرؾٚت وـبٚر ؿٚدة ادْيّٜ إٍٔسٓؿ فِّقت فُٔقٕقا أو

افتًٚمرؾ مرع ال يُّـ  وأمٚ أن يَقل مسٗول ؾِسىْٔل ـبر:  ْٔل بًد ٕجٚح ثقرتف.

ؾبٔررْٓؿ وبْْٔررٚ شررْغ ضقيِررٜ ال بررد أن  هررٗالء ائيرررإٔغ ادتحُّررغ ذم ضٓررران وؿررؿ،

 ؾٓذا ظّؾ مـ ال حيسم ٍٕسف وال ؿؤتف. تىقى!!.
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 املبحث اخلامس

 شق فتح 

 من املتآمز ومن املنفذ؟

ؾرتح هر رشٚفٜ جقابٜٔ إػ افِجْٜ ادرـزيٜ ررـٜ 8144حمرم  41 ْٔل ذم أرشؾ 

ؿ يًدهؿ بٖن تُقن افثقرة ائيرإٜٔ ث ينُرهؿ ظذ مٚ ؿدمقه مـ ظقن ويىِٛ ادزيد،

ّٜٔ هلؿ خمِهٜ فِٔد افتل مدت إػ افثقرة ائيرإٜٔ مـ ائخقة ذم حرـٜ ؾتح.  وؾ

ًٚ  ؾٓؾ بر  اخلّْٔل بقظده ررـٜ ؾتح،  وهؾ رد ضفب اخلّْٔل وأرـٚن ٕيٚمف صرٔس

 مقا إفٔٓؿ:مـ اجلّٔؾ فِذيـ احتوْقهؿ، وؿد

 افسفح وافتدريٛ ذم أصد شٚظٚت افؤؼ افتل ـٕٚٝ متر هبؿ؟!.ادٚل و

ومررٚ  ؿِْررٚ ذم افهررٍحٚت افَِِٔررٜ ادٚضررٜٔ بررٖهنؿ ـررٕٚقا أـثررر ؽرردرًا مررـ افررذيٚب،

ًٚ فِثرررقرة  ـرررٕٚقا يَبِرررقن مرررـ ؾرررتح ثرررؿ مرررـ مْيّرررٜ افتحريرررر إال أن يُقٕرررقا تٚبًررر

ٛ مْررف وفررٔس مررـ حَٓررؿ أن ويٍْررذ مررٚ ي ىِرر ي سررتخدم ظْررد ارٚجررٜ، ائيرإٔررٜ،

 ؾٚفترررٚبع رء وافقشرررٔط رء آخرررر، يُقٕرررقا وشرررىٚء ذم أي أمرررر مرررـ ا مرررقر،

ًٚ بٔقًؾٔررٚي ظرؾررٚت ؿٚيررد ادْيّررٜ ـررٚن ظْررد هررٗالء افنرر ًٚ وؾٔرر غ افبررٚضْٔغ خمِهرر

ًٚ هلرررؿ أصررربح ذم  وبىرررًف ال يسرررٚوم وال يرررسدد، وظْررردمٚ رؾرررض أن يُرررقن تٚبًررر

ًٚ وـٚؾرًا.  ٕيرهؿ خٚيْ

ًٚ مـ أشبٚب خرروج ؿرقات مْيّرٜ افتحريرر مرـ  قنائيرإٔ ـٚن وحٍِٚؤهؿ شبب
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ثؿ صٚروا فبْٚن،

 
وحٍِٚؤهؿ هيٚاقن ؿٔٚدة ؾتح  هنٚ ختٚذفٝ ذم ادًرـٜ وواؾَٝ ظذ 

مًٚرض دقاؿػ  ،ووجدوا بٌٔتٓؿ ظْد جْٚح مـ أجْحٜ ؾتح ؿرار اخلروج مـ فبْٚن،

 افَٔٚدة وظذ رأشٓٚ يٚي ظرؾٚت، وهذا اجلْٚح ؿسعن:

م، ومـ أهرؿ 8411برزت مٔقفف افٔسٚريٜ بًد أحداث أيِقل ظٚم  :افَسؿ ا ول

 وأبق داود ]حمّد داود ظقدة[، وٕٚجل ظِقش، ومٚجد أبق ذار، أبق صٚفح، رمقزه:

 ومْرر صرٍٔؼ. ]ؿدري[، وشّٔح ـقيؽ وحمّد أبق مٔزر، ]أبق ٕوٚل[، وصزي افبْٚ

مـ إيهرٚل أبرق صرٚفح إػ ظورقيٜ و ومتُـ مـ افتُتؾ بًد ادٗمتر افثٚفٞ ررـٜ ؾتح

، وا ظورٚء ار إػ أمٕٚرٜ ي ادجِرس افثرقريوإيهٚل مٚجد أبق ذ افِجْٜ ادرـزيٜ،

 إػ ظوقيٜ هذا ادجِس. -بٚشتثْٚء مْر صٍٔؼ- ادذـقرة أشعؤهؿ

ومرْٓؿ مرـ صرٚر مرـ  ثؿ تىقرت يسٚريتٓؿ، ؾّْٓؿ مـ صرٚر شرقؾٔٚيت افْزظرٜ،

مـ ادمرف ادمٚهرٚت أخررى، فُرـ هرذه االدمٚهرٚت ـِٓرٚ ومْٓؿ  ل تقٕغ،رأتبٚع مٚوتس

 ـٕٚٝ ضّـ إضٚر حرـٜ ؾتح.

أبرق خٚفرد  ]أبرق جمردي[، افًَٔرد حمّرد افبردر افًَٔرد أبرق مقشرك، :افَسؿ افثٚين

افرايد حمّقد ظٔسك]أبق  ]أبق رظد[، ادَدم زيٚد ظريَٚت ادَدم زيٚد افهٌر، افًِّٜ،

الء ـرٚن يىٚفرٛ ب٘صرفحٚت دون وأـثرر هرٗ رات افوربٚط..رومًٓرؿ ظنر ظٔسك[،

 افتٍُر بٚالٕنَٚق ظـ ؾتح. 

ويبحٞ ظـ ا ظذار افتل ال  وفُـ ّٕر صٚفح ]أبق صٚفح[ ـٚن يبٔٝ أمرًا آخر،

ع ا ٕهٚر داخؾ اررـٜ، تستىٔع ؿٔٚدة ؾتح افقؾٚء هبٚ ـِٓٚ، ّّ  وارٍِٚء خٚرجٓٚ، وجي

افقؾد افٍِسرىْٔل افرذي وـنػ ظـ ٕقايٚه ذم ؿّٜ ؾٚس افثٕٜٚٔ ظْدمٚ ظٚرض مقؿػ 
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واخترٚر افًرقدة  وفدى إتٓٚء ادٗمتر إٍهؾ ظـ افقؾد افٍِسىْٔل، ـٚن أحد أظوٚيف،

ثؿ أدػ بحديٞ  إػ دمنؼ بٚفىٚيرة ٍٕسٓٚ افتل أؿِٝ افرئس افسقري حٚؾظ ا شد،

واهتّف  ؿٚل ؾٔف إن ظرؾٚت ال يّثؾ افنًٛ افٍِسىْٔل، افٍرٕسٜٔ، فهحٍٜٔ ]فقمقٕد[

 ؿرارات ادجِس افقضْل افٍِسىْٔل وأهداف وبرامٟ افثقرة. بٚخلروج ظـ

 ظْدمٚ اشتٌؾ تٍٚؿؿ اخلفف بغ ؿٔٚدة ؾتح مرـ جٓرٜ، وـنػ ظـ ٕقايٚه مرة أخرى،

ؾَٚم بزيرٚرة إػ إيرران مرـ دون ظِرؿ افَٔرٚدة افٍِسرىْٜٔٔ،  وشقريٜ وفٔبٔٚ مـ جٜٓ أخرى،

ًٚ ظذ افًرراق، ًٚ ظٍْٔ افنرًٛ افٍِسرىْٔل زظرؿ ذم وحرقل مرـ يّثرؾ  وصـ خفهلٚ هجقم

 حديٞ صحٍل إٔف هق افذي يّثؾ افنًٛ افٍِسىْٔل وفٔس ظرؾٚت.

ثرؿ أدرـرٝ خىرقرة  ،االشرتخٍٚفل مرـ رـٕٚٝ ؿٔٚدة ؾتح تْير إػ هذا افتحرك بنر

ؾتحرـٝ وهل ترؾع صرًٚر ظردم اشرتخدام افسرفح وتردظق إػ  ادقؿػ ذم وؿٝ متٖخر،

 يْررقون ارررؾ افًسررُري وال رء ؽررره،وفُررـ أبررق صررٚفح ومررـ وراءه ـررٕٚقا  ارررقار،

مراـررز هلررؿ ذم  واٗوإٔنرر ؾتّرـررزت ؿررقاهتؿ ذم افبَررٚع، وأخررذوا يسررتًدون فِّقاجٓررٜ،

 ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ ذم ـؾ مـ بًِبؽ وصعل فبْٚن.

وخٚضبرف ظرؾرٚت  وجٓٝ ؿٔٚدة ؾتح هتديدات فًَِٔد مًّر افَذاذم بَىع فسٕٚف،

وـذفؽ صدرت ظـ خِٔرؾ افرقزير  ٕنٚء، ؾَٚل: فسٝ إال ِّٕٜ ٕستىٔع شحَٓٚ متك

إصٚرة رشّٜٔ إػ تقرط خمٚبرات دوفرٜ ظربٔرٜ بحرـرٜ افتّررد. جرٚء ذفرؽ ذم حرديٞ 

 أمٚ افتقرط ائيراين وهق ا صؾ ؾٚـتٍقا بٚفتِّٔح دون افتكيح. ]افتٚيّز[ افِْدٕٜٔ،

ؾِؿ جيدوا إال ؿرار َٕؾ  سغ  بحٞ ادتّردون ظـ شبٛ مَْع ئظفن متردهؿ،

ًٚ إػ تررقٕس،ضررٚب وحررددوا شررٚظٜ افهررٍر ذم  روظٓؿ،ر ن هررذا افَرررار هيرردد منرر ى
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 وـٕٚقا ؿد أخزوا حٍِٚءهؿ بذفؽ. م،81/4/8411

وذم افٔقم افثٚفٞ مـ افتّرد أرشرِٝ فٔبٔرٚ افَرذاذم ضرٚيرتغ حمِّترغ بٚ شرِحٜ 

ًٚ بّبِرغ ثفثرٜ مفيرغ دوالر  وافًتٚد إػ دمنؼ، وشِّٝ أحد رمقز ادتّررديـ صرُٔ

بٚئضٚؾٜ إػ إصدار تًِٔعت فِقاء فٔبل يرابط ظذ اردود افسقريٜ افِبْٕٜٚٔ بردخقل 

مْٚضؼ افَرقات ادتّرردة دسرٚظدهتٚ ذم حرٚل تًرضرٓٚ ذم  واالٕتنٚرا رايض افِبْٕٜٚٔ 

 هلجقم مـ ؿبؾ ؿقات ؾتح.

وظَرد شِسرِٜ  وذم افقؿٝ ٍٕسف ؿٚم وزير خٚرجٜٔ إيران بزيٚرة ييٜ إػ دمنؼ،

ٚهتٚ حتٝ تكف ٔوأظرب فف ظـ أن إيران توع أع إمُٕٚ اجتعظٚت مع أبق صٚفح،

ًٚ ؿدره  سٜ مفيغ دورافتّرد، وأحو  الرًا شِّٓٚ  حد رمقز افتّرد.ر مًف مبٌِ

وافَٔررٚدة  افهرٚظَٜ، أمرٚ ادرْيعت افٍِسرىْٜٔٔ افترل ؿٚتِرٝ مرع ادتّررديـ ؾٓرل:

وجبٜٓ افْوٚل افًٚمٜ،
(1)

. 

 جٚء ذم افبفؽٚت افًسُريٜ افهٚدرة ظـ حرـٜ ؾتح مٚ يع:

ل ظرذ خمّٔرل رِٜ ؿهٍٓؿ افقحنرٔ)ـثّػ افسقريقن وافِٔبٔقن مع افًْٚس افًّ

 د وافبداوي مسٚء هذا افٔقم(.هنر افبٚر

 وذم بفغ ظسُري آخر:

م تتررٚبع افَررقات 4/88/8411)مْررذ افسررٚظٜ اخلٚمسررٜ مررـ صرربٚح هررذا افٔررقم 

خمٔعتْرٚ ومقاؿًْرٚ ذم هنرر  ظردواهنٚ ظرذافسقريٜ وافِٔبٜٔ ومًٓٚ ادجّقظرٚت افًِّٔرٜ 

                                                                        

 هر.8911صًبٚن/44-44م ادقاؾؼ 8411حزيران/81-9تٚريخ  811: افًدد جمِٜ ]ادجِٜ[ (8)
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بٚفَهػ ظِْٔٚ مـ مْىَٜ  ؿافثَِٜٔ ورااٚهت ؿهتٚافبٚرد وافبداوي وتربؾ وتَقم مدؾًٔ

زؽرتٚ وافُقرة وظُٚر ومٍرق محص. دمري حمٚوفٜ تَدم ظذ  قافُقرة وأؿْقن وذ

مهرٚدر  إشرُٚتحمقر مرـبتٚ، وتَرقم ؿقاتْرٚ بٚفتًٚمرؾ مًٓرٚ بُٚؾرٜ ا شرِحٜ، وترؿ 

افْران بجٕٚٛ ادرـز افسقري(
(1)

 

 افَرقات عومًٓروافنٚهد ذم هذيـ افبفؽغ أن اجلٜٓ ادًتديٜ هل شقريٜ وفٔبٔرٚ 

ادْنَٜ ظـ ؾتح، وؿقات افهٚظَٜ وافَٔٚدة افًٚمٜ ]أمحرد جزيرؾ[، أمرٚ ادترامر ا ول 

ول،  هنرٚ وجٓرٝ رضبرٜ ؿٚتِرٜ فَِّٚومرٜ افٍِسرىْٜٔٔ،  ؾٓق إيرران، وهرل افررابح ا

وجٚءت بَّٚومٜ بٚضْٔرٜ ضٚئٍرٜ تسرتخدمٓٚ مرـ أجرؾ مهرٚفح ختردم إيرران، وفرٔس 

ؾٓؿ هٗالء افذيـ إنَقا ظـ حرـٜ ؾرتح، ؾَرد ـرٚن ـثرر ؾِسىغ. أمٚ اخلٚي ا ول 

ـٕٚٝ مٌَِٜ  ًٚ حرـتٓؿ شتُقن افبديؾ فَِّٚومٜ، وشتٍتح هلؿ أبقابجيزمقن بٖن مْٓؿ 

ذم ـؾ مـ فبْٚن وشقريٜ، ثؿ وجدوا إٍٔسٓؿ ال يستىًٔقن دخرقل فبْرٚن اجلْرقيب إال 

تل ئَّقن ؾٔٓٚ ؾُٕٚٝ ب٘ذن مـ حرـٜ أمؾ أو مـ حزب اا ؾٔع بًد، أمٚ ذم شقريٜ اف

أجٓزة ا مـ تىٚردهؿ وتُبٝ إٍٔٚشٓؿ مـ صدة ادراؿبٜ، ويهردق ؾرٔٓؿ افَرقل: ال 

ًٚ ؿىع وال طٓرًا أبَك.  أرض

أمٚ يٚي ظرؾٚت افذي ـٚن يتَِك افرضبٜ تِق ا خرى مـ إيران وتقابًٓٚ ذم فبْٚن، 

وـٚن يَٚبؾ ذفؽ ـِف بهّٝ وصرز، وإن اضرىر إػ اررديٞ، ؾٔتجْرٛ ذـرر مراجرع 

افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ، ؾ٘ذا ـٚن حديثف ظـ حرـٜ أمؾ ال بد مـ أن يّتدح مقشك افهدر، مع 

                                                                        

( صٚدر ظـ افَٔرٚدة افًٚمرٜ 44/8411(، وبفغ ظسُري رؿؿ )48/11بفغ ظسُري رؿؿ )ع( 8)

 . حرـٜ افتحرير افقضْل افٍِسىْٔل. ؾتح، افُقيٝ. 4/88/8411ْٜٔ تٚريخ فَقات افثقرة افٍِسىٔ
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ؽ صٖٕف إذا حتدث ظـ إيران، ؾف يذـر اشؿ  ْٔرل إٔف يًِؿ جٔدًا إٔف رأس افبفء، وـذف

إال بٚفتَدير وافثْٚء، ثؿ يوٍل ظِٔف مـ ا فَٚب وا وصٚف افتل ال يسرتحَٓٚ، وثبرٝ 

 هبٚ. ًٚ ؾٔع بًد أن ظرؾٚت ٍٕسف مل يُـ مَتًْ

ًٚ، رظرؾٚت هرذا بًرد مًٕٚرٚة مرع افَرقم اشرتّرت أـثرر مرـ  سرٜ وظر ؼيـ ظٚمر

ـّٝ بًوٓٚ ؾقق بًض. ٍٕذ صزه، وؿٚل ذم ا شىر اوـٕٚٝ ـَىع افِٔؾ اديِؿ تر

 افَِِٜٔ افتٚفٜٔ مٚ ـٚن يَقل خفؾف أمًف ذم ائصفح:

ًٚ مرع افًررب ومرع  )صدمْل هذا افتقجف ادًٚدي فًِروبٜ، وافرذي أوجرد تْٚؿور

ًٚ وؿقف إيران مقؿرػ ادتٍررج مرـ حررب  جران إيران مـ دون مزر، وصدمْل أيو

تهٍٜٔ افتل تًرضٝ هلٚ أثْٚء حهرٚر ضررابِس، وؿبرؾ ذفرؽ ادخٔعت، ومـ حمٚوفٜ اف

ـِررف يهرردمْل ذم افثررقرة ائيرإٔررٜ إسار ؿٚدهتررٚ ظررذ االشررتّرار ذم افَتررٚل ضررد 

افًراق..(
(1 )

  

تكيح ظرؾٚت دجِٜ افتوٚمـ وإن ـٚن ؿد جٚء متٖخرًا ؾٓرق هنٚيرٜ دمربرٜ مريررة 

ذم حسرـ طرْٓؿ برر٘يران  واٗأخىرأظِرـ ذم ختٚمٓرٚ افرزظٔؿ افٍِسرىْٔل إٔرف ومْيّترف 

ذم دظّٓرؿ ررـرٜ أمرؾ افنرًٜٔٔ ذم فبْرٚن افترل ؿردمقا هلرٚ ادرٚل  واٗأخىرـرع  افثقرة،

ويسررتٌرب أصررد االشررتٌراب مررـ ظررداوة اخلّْٔررل وثررقاره  وافسررفح وافترردريٛ...

ثرؿ ينرر إػ دورهرؿ  وإسارهؿ ظذ تهدير ثقرهتؿ فدول اجلرقار وفًِرٚمل، افًرب،

 وذم حهٚر ضرابِس. ادخٔعت،ادنبقه ذم حرب 

                                                                        

جٚء هذا افَرقل ذم مَٚبِرٜ أجرهترٚ جمِرٜ ]افتورٚمـ[ افترل ـٕٚرٝ تهردر ذم فْردن مرع ظرؾرٚت ذم  8))

 .4/88/8414ظددهٚ افهٚدر بتٚريخ 
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وهرؾ يرتًظ ائخرقان ادسرِّقن مرـ  ؾٓؾ تتًظ حرـٜ محٚس مـ دمربٜ ظرؾٚت،

 وراء محٚس أم يُررون اخلىٖ ٍٕسف؟!.
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 املبحث السادس

 دور إيران وحزب اهلل                                    

 يف حزب املخًمات

اخلّْٔرررل بٖهنرررٚ افترررل أوؿٍرررٝ هرررذه ارررررب، ووضرررًٝ حررردًا زظّرررٝ إيرررران 

 م،8414فسررٍؽ افرردمٚء بررغ حرـررٜ أمررؾ افنررًٜٔٔ وافٍِسررىْٔٔغ ذم خمررٔعهتؿ ذم ظررٚم 

وإذا جررٚء مررـ  أو أهررؾ ا هررقاء مررـ أهررؾ افسررْٜ هررذه ادَقفررٜ، وصررّدق ]افرردراويش[

ًٚ وتذـرًا. مـ افَْد وافتجريح،قابؾ يُْرهٚ أمىروه ب  وأصبًقه وظي

أن أصبحٝ هرذه ادسرٖفٜ ذم ذمرٜ افترٚريخ، وتِتٓرٚ أحرداث مريررة صرٌِتْٚ  وبًد

ذم  ؾْٕ٘رٚ ذم هرذه افدراشرٜ شرْبّغ حََٔرٜ ادقؿرػ ائيرراين وتٚبًرف ]حرزب اا[ ظْٓٚ،

 أمٚ ادهٚدر افتل اظتّدت ظِٔٓٚ ؾٓل: فبْٚن،

 بًض مٚ ـتبتف خفل تٌىٔتل هلذه ا حداث ذم حْٔٓٚ. -8

 وهل جريدة افْيٚم افرشّٜٔ. ائيرإٜٔ، جريدة ـٔٓٚن -4

دٗفٍف افًّٔرد ممردوح [ ؿهٜ اررب ظذ ادخٔعت ذم فبْٚن، دوصٜمٌ]ـتٚب  -1

 ٕقؾؾ ؿٚيد ؿقات افثقرة افٍِسىْٜٔٔ ذم فبْٚن، وهق مـ أهؿ ادهٚدر  ٕف ـتٚب مٔداين،

وـرٚن حيسرـ افيرـ بنرٔقخ  مقاؿػ أرع ا ضرراف بّقضرقظٜٔ، ؾٔف ظرض ادٗفػ

ًٚ ذم ظرضرف  ويٖخذ أؿقاهلؿ ظذ طٚهرهٚ، اا، حزب ومـ جٜٓ أخرى ؾَد ـٚن سحير
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 وهل مْٚؿوٜ دٚ يَقفقن ذم افًِـ.  ؿقال افسٔٚشٔغ ذم ؽرؾٓؿ ادٌَِٜ،

 وأذـّر بع ؿِتف ذم افهٍحٚت افَِِٜٔ ادٚضٜٔ:

 افثَرؾ ذم ادَٚومرٜ افٍِسرىْٜٔٔ، شتٓدؾٝ حرـٜ ؾرتح  هنرٚ متثرؾ مرـرزإن إيران ا

وهلرذا ؾَرد فًبرٝ دورًا خىررًا ذم حرـرٜ  وافَوٚء ظِٔٓرٚ ؿورٚء ظرذ ادَٚومرٜ ـِٓرٚ،

وأبرق خٚفرد  افترل ؿٚدهرٚ ـرؾ مرـ ّٕرر صرٚفح ]أبرق صرٚفح[ وأبرق مقشرك، االٕنَٚق

 ممٚ دؾع يٚي ظرؾٚت إػ افَقل: افًِّٜ،

ًٚ وؿقف افثقرة ائيرإٜٔ مقؿػ ادتٍرج مرـ حررب ادخرٔعت  )... وصدمْل أيو

وهذا وؽرره وؽرره  فٜ افتهٍٜٔ افتل تًرضٝ هلٚ أثْٚء حهٚر ضرابِس..(،ومـ حمٚو

وْٕتَرؾ إػ  يًْل أن هذا افْيٚم ادٚـر ادراوغ ال يْقي خرًا فٍِِسىْٔٔغ وال فًِرب.

 ظرض ادقاؿػ:

 اجلاىب الفلسطوني:

يَقل ممثؾ ظرؾٚت ذم فبْٚن: أبق ظعر حذّرٕٚ مـ خديًٜ شقريٜ يُرقن حرزب  -أ

 إن افسقريغ ضد دخقل حزب اا إػ مٌدوصرٜ، [ بق ظعر]ٕحـ ؿِْٚ  هنٚ.ٚاا حه

وأدجلْٚهٚ فف وؿِْٚ إن افسقريغ ضرد أي دور  ي ؿرقة إؿِّٔٔرٜ ذم فبْرٚن برع ذم ذفرؽ 

ومقؿرػ اٚظرٜ افسرٍٚرة ائيرإٔرٜ ذم  منرٚآؿ،وذحْٚ فف مقاؿػ افنرًٜٔ و إيران،

ؽ ارهرٚر ظرـ ادخرٔعت وإدخرٚل وحدثْٚه ظـ جٓقدهؿ بٚدمرٚه ؾر بروت ودمنؼ،

افسرقريقن  ،ال ختىسقا :ؿٚل أبق ظعر ـؾ حديثْٚ وبٚفرؽؿ مـ افتّقيـ وا دويٜ إفٔٓٚ.

 وفُرـ تقؿٔرٝ دخرقهلؿ ؽرر مًررروف. فٔسرقا ضرد دخرقل حرزب اا إػ مٌدوصرٜ،

 وأضٚف ممثؾ ظرؾٚت ظهٚم شٚمل:
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ًٚ، حتِٔؾ أبق ظٚمر صحٔح ومًِقمٚتف دؿَٜٔ، مـ ترقٕس يترٚبع  هذا رجؾ فٔس بسٔى

ويرٚ  أدق افتٍٚصٔؾ وتهِف ادًِقمٚت مـ ظدة ادمٚهٚت، وبًوٓٚ تهِف ؿبؾ أن يهِْٚ.

 أبق ظع مـ يِّؽ ادًِقمٚت يِّؽ افَدرة ظذ افتحِٔؾ افهحٔح.

وارررررب افررردايرة بسرررببٓٚ  وصرررػ أبرررق جٓرررٚد إٔرررٚس أمرررؾ بٚرنٚصرررغ، -ب

 رة شررِّٜٔ،وهررق وصررػ دؿٔررؼ يًررّز ظررـ ؾىرر بحرررب ادسررِّغ ضررد ارنٚصررغ،

وهررق بٚفتٖـٔررد فررٔس ؿررٚسًا ظررذ  ضررفع جٔررد ظررذ أحررداث تٚراْررٚ ائشررفمل،او

 أمؾ دون حزب اا وصًٜٔ إيران.

ؾَرد ؿرٚل اٚضرٛ  ،أمٚ يٚي ظبد ربف ا مغ افًٚم ادسرٚظد فِجبٓرٜ افديَّراضٔرٜ

 صٔقخ افنًٜٔ وؿٚدة حزب اا:

مرٚ  اظترزوهؿ مرٚ صرستؿ، )اظتزوا أبْٚء ادخٔؿ وبْٚتف ٕهٚرى يستجرون بُؿ،

ًٚ مرٚ ئَٕرٚذ  أشتحٍُِؿ بٚا وبديْف أن ًٍِٕف ٕحـ جٚهزون. تريدون أن تًٍِقا صٔس

ر افًِعء ظٚجزون ظـ تٍُر ادجرم ٕبٔف رهؾ إٔتؿ يٚ مًن أضٍٚفْٚ وظرضْٚ وذؾْٚ.

هؾ إٔتؿ يٚ ممثع ائمٚم اخلّْٔل ؿٚبِقن بٖن َٕقل إْٕٚ اشتجرٕٚ  ود.وود داوودا بري،

 وأضٚف: (ومل يتُّـ مـ محٚيتْٚ.. ٛ،ٔيستج ٚم ادسِّغ ومل ب٘م

اخلٍِٔررٜ ظّرر بررـ اخلىررٚب أظىررك  )خرذوا مٌدوصررٜ وأظىقٕررٚ ا مرٚن دخٔعتْررٚ.

ا مٚن فِْهٚرى ذم افَدس يقم ؾتحٓٚ، ضٚفبٓؿ بٚجلزيٜ وأظىٚهؿ ا مٚن وا مـ ظذ 

اجلزيٜ ظذ ٕسرٚء ؾِسرىغ وإذا أردتؿ  أظىقٕٚ ا مٚن دخٔعتْٚ، أمفـٓؿ وأظراضٓؿ،

 وأضٍٚهلٚ وصٓدايٓٚ ؾْحـ جٚهزون فدؾع اجلزيٜ فُؿ وفِبىؾ ٕبٔف بري(.

 ؾُٚن ممٚ ؿٚفف: ثؿ حتدث ممثؾ ظرؾٚت ذم فبْٚن ظهٚم شٚمل بًد يٚي ظبد ربف،
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د و)إٔٚ ـًسُري ال أشتىٔع حتّؾ شَقط أحرد ادخرٔعت ظرذ يرد افٔٓرقدي داو

ال  ال تِقمقٕٚ ظرذ مرٚ شرَٔع مرـ جمرٚزر، هاهنٔٚرفرصٔديٜ أو اوذم حٚل شَقط  د،وداو

وأـرد أن  تِقمقٕٚ إن تقرط بًض افٍِسىْٔٔغ ذم دم افنًٜٔ مرـ أبْرٚء حرٚرة صرٔدا..

شَقط أحد ادخٔعت ووؿقع جمٚزر ؾٔف شٔٗديٚن إػ جمٚزر ذم حٚرة
(1)

صٔدا وال أحرد 

وشرّك  ٜ.وال بِردة افٌٚزير يوّـ بَٚء افقضع مسرٔىرًا ظِٔرف ذم حمرٔط حرٚرة صرٔدا،

ثؿ درٚذا افهرّٝ  حتًع شتَع جمٚزر ضقيِٜ ظريوٜ. وؿٚل: ظهٚم ؿرى صًٜٔٔ أخرى.

وتسرٚءل هرؾ  د؟،ود داووظذ افتًبسٜ افىٚئٍٜ ارٚؿدة افترل يَرقم هبرٚ ٕبٔرف برري وداو

 وأضٚف: وأجٚب بٖن ـف... ؟قن هؿ افذيـ ؿتِقا ائمٚم ارسغافٍِسىْٔٔ

ُؿ إٔٚ فدي تًِٔعت مـ ا خ افَٚيد أبق ظعر بًّؾ ـؾ رء مـ أجؾ ٍٔإٔٚ ال أخ

ٕحـ ٍٕٓؿ صًقبٜ افتحرك بٚفْسبٜ فُؿ ذم بروت بسبٛ  أي مـ ادخٔعت، اهنٔٚرمْع 

ر شْٔؼ رذم اجلْقب ال وجقد فِسقريغ. افىريؼ مـ جس ،مـ افسٔىرة افسقريٜ هْٚك

افرصٔديٜ ـِٓٚ مقاضْقن مسِّقن مـ وادْىَٜ افهْٚظٜٔ ذم ضٚحٜٔ صٔدا اجلْقبٜٔ حتك 

د ًٕتَد أهنٚ ود داووؾتقى مُْؿ ضد ٕبٔف بري وداو أتبٚظُؿ ب٘مُُٕٚؿ افتٖثر ظِٔٓؿ،

 مـ حقفف(. بف ـٚؾٜٔ فٍض ادحٔىغ

ٚ إػ أهنؿ ل افٍِسىْٔٔقن ذم تكحيٚهتؿ افتل ينرون مـ خفهلرويّو -ج

ؾّْٓؿ مـ يُتٍل بٚفتِّٔح  وفٔس حرـٜ أمؾ وحدهٚ، ٜ ـِٓٚ،يقاجٓقن ضٚيٍٜ افنًٔ

 يَقل ممدوح ٕقؾؾ:  ن مْهبف يًّْف مـ افتكيح.

                                                                        

 وهل حٚرة صًٜٔٔ تَع ذق صٔدا. 8))
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()فسْٚ ٕحـ مـ ؿتؾ ارسغ بـ ظع

(1)
. 

 يَْؾ ممدوح ٕقؾؾ ظـ أيب حئك أحد وجٓٚء خمٔؿ ظغ ارِقة ؿقفف:

 مـ مٌدوصٜ. االٕسحٚباجلبٜٓ ؿررت  هؾ صحٔح أن

 ؾٖجٚب ممدوح:

وبررودة مٌدوصرٜ ذم افهرٔػ  افهٍٜٔٔ هْٚك، مل ٕهًد دٌدوصٜ فُل ْٕزل مْٓٚ،

 حِقة.

إن ـؾ  وأضٚف: هذه هل ا صٚفٜ. وٕحـ ٕرـٛ افسٔٚرات: ظِؼ أبق حئك،

وأمًرـ ذم  أهؾ ظغ ارِقة حئرقُٕؿ، وحئرقن ؿٔرٚدة اجلبٓرٜ افنربٚب افنرجًٚن،

 افتَريظ:

فق ـره ادتٚوفٜ تكتٚجْٚ ح وؿٔٚدة ادْيّٜ ظذ رأشْٚ، إٔتؿ ؾِسىْٔٔقن أصفء،
(2)

، 

 وا صَٚء افسقريقن ومًٓؿ جبٜٓ افرؾض ـِٓٚ.

 يَْؾ ممدوح ظـ ؿقات مٌدوصٜ افٍِسىْٜٔٔ ؿقهلؿ فف:

 وؿررقاهتؿ هتٚاْررٚ مررع ؿررقات أمررؾ، إٔررٝ جررٚفس مًٓررؿ ]أي مررع ؿٔررٚدة حررزب اا[

ـررع َٕررؾ ظررـ  وأضررٚف افتْهررٝ اففشررُِل يٗـررد منررٚرـٜ حررزب اا ذم اهلجررقم،

 إن حرررزب اا ينرررٚرك ذم اهلجرررقم... افنررربٚب ذم مٌدوصرررٜ يَقفرررقن: حٚرشرررف ؿقفرررف:

                                                                        

، 144، 191 صرٍحٚتف: ممردوح ٕقؾرؾ. ذم فبْرٚن،ؿهٜ ارررب ظرذ ادخرٔعت  مٌدوصٜ،ـتٚب:  (8)

499 ،488 ،484 ،481. 

 ويىِؼ ظذ افنًٜٔ ذم بفد افنٚم اشؿ ادتٚوفٜ. ،891]مٌدوصٜ[. مهدر شٚبؼ، ص: ـتٚب 4))
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 وافزؿٔٚت افقاردة ظذ اجلٓٚز ـِٓٚ تَقل: إن هذا اهلجقم هق مـ حزب اا.

وافده مًروف شًد افذي جرى  مهىٍك شًد: ؿٚيد افتْئؿ افنًبل افْٚسي.

ك ورث مهىٍ م، وهق زظٔؿ صٔدا،8414ذم شٚحٜ افْجّٜ ذم صٔدا ظٚم  اؽتٔٚفف

ًٚ بغ حرـٜ أمؾ وحزب اا. ؾٍل  افزظٚمٜ ظـ أبٔف. وـٚن ال يرى ذم هذه ادسٖفٜ ؾرؿ

ـبر بغ تْئّف وبًض ؿٔٚدات مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٜٔٔ ؿٚل اٚضٛ ؿٚيد  اجتعع

 افَقات افٍِسىْٜٔٔ ذم فبْٚن:

حزب اا ال يَؾ خىقرة ظُِٔؿ وظِْٔٚ  )إٔٝ تبحٞ ذم االدمٚه افٌِط يٚ ممدوح.

اضرحقا إسحٚب افىرؾغ  وال جيقز أن يُقن حزب اا هق ادخرج. ظذ اددى افبًٔد،

 واضِبقا ؿقات مـ اررـٜ افقضْٜٔ بَٔٚدة افتْئؿ افْٚسي. ادتحٚربغ مـ مٌدوصٜ،

اضرحقا تسِٔؿ مٌدوصٜ فِجٔش افِبْٚين ظذ أن ختتٚر صٔدا ظْٚس افَقة وؿٔٚدهتٚ(
(1)

.  

ؿررٚدة اجلبٓررٜ افديَّراضٔررٜ يِّخررص مقؿٍررف ومقؿررػ وؿررٚل أبررق فررٔذ وهررق أحررد 

 مهىٍك شًد وظددًا مـ ادحٚرضيـ:

ًٚ أبْٚء ائمرٚم ظرع، وأبْرٚء ائمرٚم ال ر)إن ٕٚس حزب اا يته رؾقن بٚظتبٚرهؿ أً

ًٚ  ٕف حمرم ظِٔٓؿ هذا افهْػ مـ افَتٚل . وأضٚف رمزي إػ مٚ (يَٚتِقن بًوٓؿ بًو

إن حزب اا يًِٛ فًبٜ مزدوجٜ وشرخٜ،  ادٗـدة تَقل: إن ادًِقمٚت ) ؿٚفف أبق فٔذ:

مررع أهررٚيل افَرررى افسرربًٜ تَررقل إن مَٚتِٔررف صررٚمدون ذم مٌدوصررٜ وهررؿ افررذيـ مًْررقا 

]اجلبٓرٜ افديَّراضٔرٜ[ ومرع ؾرتح  ومًْٚ افٍِسىْٔٔغ مـ افتَدم بٚدمٚه افٌٚزيٜ وظَْقن،

 خ إػ ادخرٔعت.يَقفقن إهنؿ ضد ٕبٔرف برري وضرد افسرقريغ ويًردون ب٘رشرٚل منرٚي

                                                                        

 .114و   111 ]مٌدوصٜ[. مهدر شٚبؼ، ص: ـتٚب 8))
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والؤهرٚ  ،واظتز رمزي أن حزب اا أخىر مـ أمؾ بُثرر ظرذ افٍِسرىْٔٔغ  ٕرف ؿرقة

بٚدسٜ( مسٜ والؤهٚ ئيران ؽر فبْٚين وؽر ظريب،
(1)

. 

ًٚ، وفٔد جْبفط: ًٚ وثٚفث ثؿ زظٔؿ ارزب  زظٔؿ افدروز افسٔٚد أوالً وثٕٚٔ

مـ أحزاب ختدم أمـ وأضعع افىٚيٍٜ افدرزيٜ  دّ ثؿ زظٔؿ مٚ جي افتَدمل االصساـل،

وفٖٔذن يل افَٚرئ افُريؿ افتقشع بًض افقء ذم َٕؾ مٚ ؿٚفف ذم ؽرف مٌَِٜ مع 

ؿ مًف أثْٚء احتفل مٌدوصٜ ٚهتؿٔٚدة مْيّٜ افتحرير أو مٚ ؾّٓف هٗالء مْف ذم اجتعظ

 م.8419ذم ظٚم 

ا مرئُرررقن  ـرررل.: )ائخرررقان ذم شرررقريٜ فررردهيؿ تٍرررقيض أمرطيَرررقل جْررربف -

ؽىسقهؿ ذم ادستَْع افِبْٚين وؿرٚفقا هلرؿ افًبرقا ظرذ راحرتُؿ وفُرـ ضرّـ حردود 

ًٚ( ادًِٛ ادحدد، وأصقل افًِبٜ ادرشقمٜ شٍِ
(2)

. 

يٌرهيررٚ  وؿررٚل جْرربفط: )إن ٕجررٚح حرـررٜ أمررؾ ذم مًرـتٓررٚ مررع افٍِسررىْٔٔغ، -

افسرقريقن يًِبرقن  وؿرد تهرؾ إػ ادخترٚرة... وينجًٓٚ ظذ َٕؾ ادًرـٜ فِجبؾ،

افًِٛ بٚدحرمٚت افقضْٜٔ وافَقمٔرٜ، حيررق ذم  بٚدحرمٚت وؿد حترؿٓؿ ذم افْٓٚيٜ.

 .ي َتؾوؿديًع ؿٚفقا مـ يْٚم ظذ حد افسٔػ بٚفسٔػ  افْٓٚيٜ أمٓر اففظبغ،

ويسررتخدمقن اآلن افقرؿررٜ افنررًٜٔٔ ضررد  يًِبررقن بٚفقرؿررٜ افىٚئٍررٜ ذم فبْررٚن،

شقريٜ فـ  ًِّقن ظذ تَقيٜ افتٔٚر افنًٔل واشتْٓٚضف..افٍِسىْٔٔغ وافِبْٕٚٔغ وي

                                                                        

 .119 و 111 مهدر شٚبؼ، افهٍحٚت: مٌدوصٜ، 8))

]مٖشٚة ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ ذم فبْٚن[، وـذفؽ مرٚ سح  ا ول مـ ـتٚيب وهذا مٚ أثبتف ذم اجلزء (4)

 بف إفٔٚس ادر وزير افداخِٜٔ ا شبؼ.
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 تْجق مـ افْٚر إذا اشتّرت ذم افًِٛ بٚفىٚئٍٜ..(.

ًٚ ذم اجلْررقب، - مٍٔررد  وظررـ حررزب اا يَررقل: )إن حررزب اا برردأ يتحرررك خهقصرر

أن  ]افُٚتٛ ممدوح[ وٕهح وفُـ بَٔيٜ وحذر صديديـ. افتًٚضل ائجيٚيب مًف،

  ٕف ال يّثؾ خىراً مبٚذاً ظِْٔٚ أو ظُِٔؿ، هذا ارزب،ٕستٍٔد ٕحـ مـ مقؿػ 

 الحًَٚ ال ًٕرف ـٔػ يتىقر مقؿٍف(. ثؿ اشتدرك:

وـررٕٚقا  ٕررٚؿش اجلٕٚررٛ افٍِسررىْٔل مررع وفٔررد جْرربفط مسررٖفٜ احررتفل مٌدوصررٜ، -

ثرؿ خرتؿ حديثرف  وؾًًف ٕٚؿش اخلىرٜ برٚهتعم وأظىرٚهؿ مقاؾَترف، متٖـديـ تٖئده هلٚ،

 مًٓؿ بٚفَقل:

وشقف أؿرقل هرذا متردد ؾِسرىْٔل  ذا ٕجحتؿ شٖهٚاُؿ ذم ائظفم بًْػ،)إ

خررٚرج ادخررٔعت ومررٗذ خىررر ظررذ افًررقدة بٚ وضررٚع إػ مررٚ ـٕٚررٝ ظِٔررف ؿبررؾ 

م، أمٚ إذا ؾنِتؿ وؾنِٝ افًِّٔرٜ ؾسرٖداؾع ظرُْؿ بُرؾ ؿرقيت وشرقف أزج 8414

صرًٚر إن وشقف أرؾرع  إمُٕٚٚت ارزب وافىٚيٍٜ ذم افدؾٚع ظُْؿ وظـ ادخٔعت،

وشرٖحترك دمرٚه جبٓرٜ  مٚ جيري ضد ادخٔعت يدؾع ـؾ حر ؾِسىْٔل إػ االٕتحٚر،

 ادقضقع(. فِِّّٜائَٕٚذ 

وإٔرف  وأشٓٛ جْبفط ذم حديٞ فف مع اجلٕٚٛ افٍِسىْٔل ظـ ادخٚبرات افسرقريٜ، -

ال يستىٔع أن يتحدث مع صديَف جقرج حبش ذم أي صرٖن شرٔٚد خرٚص وفرق ـرٚن 

ؾُؾ رء ذم دمنؼ ؿٚبؾ ففخساق، أمٚ ؿٚدة ا حزاب افسٔٚشرٜٔ  َِٜ،ذفؽ ذم ؽرؾٜ مٌ

ذم فبْرٚن ؾٔتسرٚبَقن ذم ـتٚبرٜ افتَرٚرير فِجْررال ظرع دوبرٚ أو درـ هرق أؿرؾ مْرف رتبررٜ ذم 

وهق ذم ـؾ مٚ ذـر يزر تْٚؿوٚتف ومْٓٚ هجقمف افنديد ظذ يٚي  ادخٚبرات افسقريٜ..
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 مًٓؿ أوثؼ افًفؿٚت. ئَؿ ع هق ذم افرسبْٔ ظرؾٚت وزمفيف ذم مْيّٜ افتحرير،

فنبٓٚت اذم فبْٚن ؿٚل ممدوح ٕقؾؾ مٍْدًا وذم فَٚء مٌِؼ فَٔٚدة اجلبٜٓ افديَّراضٜٔ  -

 افتل يثرهٚ زمفؤه ضده ومْٓٚ ظفؿتف بقفٔد جْبفط:

 ل فررأي وفٔررد جْربفط وصردؿف ذم افًفؿرٜ مًْررٚ،ر)وأـردت احسامرل افنخهر

صررحٔح أن ارررزب افتَرردمل فررف مهررِحٜ ذم محٚيررٜ  ادخررٔعت.وحرصرف ظررذ شررفمٜ 

وفرف مهرِحٜ  ووفٔد فف مهِحٜ ذم محٚيٜ ضٚيٍتف مـ اهلّْٜٔ افنرًٜٔٔ، ارزب ورئسف،

ًٚ فْٚ مهِحٜ ذم ذفؽ، شرٔع وأن هرذا افبًبرع ال ذم إضًٚف ٕبٔف بري. وفُـ ٕحـ أيو

دخٔعت وفرٔس ظرذ ٕبٔف يتّرجؾ ظذ ٕسٚء وصٔقخ وأضٍٚل ا بدأ بْٚ وفٔس بٚفدروز.

برؾ هرق  ادًرـٜ ضد ٕبٔف برري،ء وفٔد مل يىِٛ مْٚ بد منٚيخ وٕسٚء افىٚيٍٜ افدرزيٜ.

افذي بدأ ادًرـٜ ضد أهِْٚ بتنجٔع شقري(
(1)

. 

أـتٍل بتسجٔؾ ادِحقطتغ رحيٚت ومقاؿػ وفٔد جْبفط روذم افتًَٔٛ ظذ ته

 غ:افتٚفٔت

ؾٓق يَّدم مهِحتف  جْبفط افٔقم،هق وفٔد  وفٔد جْبفط ا مس، ا وػ:

ويديل بتكحيٚت صٚرخٜ ذم افًِـ ثؿ  ومهِحٜ ضٚيٍتف وحزبف ظذ ـؾ مهِحٜ،

إتبٓقا شٖؿقل ظُْؿ ؽدًا ـذا وـذا. ويَقل  ويَقل رٍِٚيف: ر،ريًّؾ بخفؾٓٚ ذم افس

 ]مٌدوصٜ[: يَقل مٗفػ ـتٚب إتبٓقا شٖؿقل ظُْؿ ؽدًا ـذا وـذا. رٍِٚيف:

)افبٚضْٜٔ ظْد وفٔد جْبفط فٔسٝ وفٔدة ؿْٚظٚتف افدئْٜ أو بسبٛ إتعيف فِىٚيٍٜ 

                                                                        

 .411، 844، 49 ]مٌدوصٜ[. ممدوح ٕقؾؾ، صٍحٚت: ـتٚب 8))
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ًٚ  بؾ هل جزء مـ افًِبٜ افسٔٚشٜٔ ذم فبْرٚن، افدرزيٜ، ًٚ ؽٚفٔر ومرـ ال يتَْٓرٚ يردؾع ثّْر

شرٜ متُٚمِرٜ ؾ ادقاؿرػ مدرافبٚضْٜٔ وادراوؽٜ ويظرٜ تبردي .االؽتٔٚليهؾ إػ حد 

إػ أن   افِبْررٕٚٔغ مررـ مقارٕرٜ ودروز وصررًٜٔ وشررْٜ..يْتّرل إفٔٓررٚ مًيررؿ افسٔٚشرٔغ

 يَقل: ؾٚفكاحٜ وافقضقح ذم ارٔٚة افسٔٚشرٜٔ افِبْٕٚٔرٜ يسرٚويٚن افسرذاجٜ وافبِرف،

حٔٚتؽ وا هداف افتل يسرًك ائٕسرٚن فتحََٔٓرٚ تْتٓرل بسرٔٚرة  وثّـ ذفؽ بٚهظ.

أو تُتٔؾ ؿقى ـبرة ضدك وضد مقؿٍؽ( أو بىَِٚت ـٚتؿ صقت، مٍخخٜ،
(1)

. 

مرع حٍِٔرف  إذا ـٚن وفٔد جْبفط مع مهِحٜ ضٚيٍتف، ؾَد ـٚن بٚ مس يَٚتؾ افثٕٜٚٔ:

ٕبٔف بري ؾهٚيؾ ٕٚسيٜ حمسقبٜ ظرذ أهرؾ افسرْٜ، وهرق افٔرقم يردظؿ بىريَرٜ أو برٖخرى 

 وال ٕدري ؽداً اجلٜٓ افتل يدظّٓٚ؟!. ادْيعت افٍِسىْٜٔٔ افتل تَٚتؾ أمؾ وصًٔتٓٚ،

أمٚ أهرؾ افسرْٜ  ٗـد بٖن ادقارٕٜ هؿ اخلهؿ ا فد فِدروز،إال أن وؿٚيع افتٚريخ ت

وفَٔرأ مـ صٚء دور ا مر ظبد افَرٚدر اجلزايرري  ؾَد ـٕٚقا رشؾ شفم بغ افىرؾغ،

وتَديؿ  ودور أهؾ دمنؼ ذم وأد ٕٚر افٍتْٜ بغ افدروز وادقارٕٜ، م،8191ذم ؾتْٜ ظٚم

 ـٚؾٜ إٔقاع افدظؿ فِدروز.

وظذ ضرقء  وـٚن افدروز ذم ساع دايؿ مع ـؾ مـ جراهنؿ ادتٚوفٜ وافْهريغ..

 هذه افقؿٚيع افتٚرأٜ ٕستىٔع أن ٕتٍٓؿ خٍٚيٚ ا حداث افتل تنٓدهٚ بفد افنٚم.

 ـًٚدهتؿ ذم ـؾ مسٖفٜ مّٜٓ تتهؾ بٚفنٖٕغ افًريب وائشرفمل، اجلٕٚٛ ائيراين:

مرـ يًرسض ظرذ مقؿرػ مرـ هرذه ادقاؿرػ، وإذا جٚءهؿ  يهدرون مقاؿػ متْٚؿوٜ،

وفرٔس درٚ يَقفرف  ريح ال يًرد مرـ ادراجرع افرشرّٜٔ،رهذا افذي أصدر هذا افتهر ؿٚفقا:
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 وإفُٔؿ أمثِٜ ظذ ذفؽ: ويهدق افدمهٚء مـ أبْٚء أمتْٚ مَقفتٓؿ، ،ؿّٜٔ

ؾٍل فبْٚن ـٕٚٝ تراؾرؼ ادجرٚزر افترل ترتُبٓرٚ حرـرٜ أمرؾ ضرد أبْرٚء ادخرٔعت 

اجتعظٚت بغ افٍِسىْٔٔغ ووؾد صًٔل يوؿ ؿٔرٚدة حرزب اا، وصرٔقخ افٍِسىْٜٔٔ 

 وؾد َٕؾ فْٚ ممدوح ٕقؾؾ مٚ حيسـ االشتدالل بف: افىٚيٍٜ وصخهٔٚت إيرإٜٔ.

ـٚن ا مغ افًٚم ادسٚظد فِجبٜٓ افنًبٜٔ يٚي ظبد ربف يتحدث بًٍٕٚٚل صديد ظع  -

ر )بُرك وـٕٚٝ ـِعترف مرٗثرة جرداً  يَِٚه افٍِسىْٔٔقن، ٓرٚ ظردد مرـ ادنرٚيخ ً  ـ وؿ  م 

ًٚ ـبٚر افسـ مْٓؿ. وؿد هتػ أحدهؿ مـ صدة افترٖثر أن ـٍرك يرٚ أخرل برٚا  خهقص

 ظِٔؽ ـٍك(!

 !وال أدري مـ أيـ يٖتقن بٚفدمقع افٌزيرة افبُٚء صًْٜ ظْد افَقم، ؿِٝ:

 )بًد ذفؽ حتّدث افنٔخ ظبٚس ادقشرقي بٚشرؿ حرزب اا، يَقل ممدوح ٕقؾؾ: -

 ًٚ ـّ هجقم ًٚ ظذ ٕبٔف برري وأرع أرـرٚن ؿٔرٚدة حرـرٜ أمرؾ، وص ًٚ وظٍْٔ وأدان  سحي

 ومّحؾ ادسٗوفٜٔ فسقريٜ افتل تدظؿ وتنجع برري ظرذ اجلريّرٜ. حهٚر ادخٔعت،

وؿرررٚل: شرررفحْٚ مسرررتٓدف ـرررع شرررفحُؿ وظررررض افتًرررٚون برررغ حرررزب اا 

وممثرؾ  ،وإخقاين افًِعء افقؿٝ وؿٝ ظّؾ، وأهنك حديثف بٚفَقل: وافٍِسىْٔٔغ..

اجلّٓقريٜ ائشفمٜٔ شبَقين ذم ارديٞ، وٕحـ ذم حرزب اا ٕقاؾرؼ ظرذ ـرؾ مرٚ 

وهرذا وظرد  رٕٚ اا ظذ افَقم افيٚدغ،روشْٔه وادٓؿ صٍٚء افْٔٚت ؾٔع بْْٔٚ، ؿٔؾ.

 أال إن حزب اا هؿ افٌٚفبقن(. ؿٚل: يمـ اا افذ

 وذم جقاب ظذ أحد ا شسِٜ ؿٚل مقشقي:

ٕبٔرف  وأضرٚف: مقؿػ ادتٍرج يٍَدٕٚ تٖثرٕٚ ذم افًديد مرـ افَررى، )إن بَٚءٕٚ ذم
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حيررض  واشتٖذن افًِرعء بر٘ضفق هرذا ارُرؿ ظِٔرف[ ]وـرر ـِّٜ ـٚؾر، بري افُٚؾر

إْٕٚ متقاضسقن مًُؿ ظذ ذبح افىٚيٍٜ افنًٜٔٔ( ويَقل: ضدٕٚ،
(1)

. 

ادقشقي ـرٚذب وممٚ شٖٔيت ارديٞ ظْف أن ظبٚس  يتبّغ فْٚ ممٚ شبؼ ذـره، ؿِٝ:

وإذا ـٕٚٝ حرـٜ أمؾ إيرإٜٔ صًٜٔٔ مـ أفٍٓٚ إػ يٚيٓٚ، ؾُذفؽ حزب  ذم ـؾ مٚ ؿٚفف،

وال  وفُؾ مْٓٚ دوره، واخلفف بٔرْٓع مرـ ؿبٔرؾ افتْرٚؾس، اا، ؾٓع مـ رحؿ واحد،

 يزال ـذفؽ.

 ن:اوافذي أراده ادقشقي وافقؾد ادراؾؼ فف ذم فَٚيٓؿ مع افقؾد افٍِسىْٔل أمر

وهذا يتٔح هلؿ محٚيٜ افَررى  افتٍٚوض ظذ دخقل مٌدوصٜ مـ ؽر ؿتٚل، ل:األو

ًٚ  رهتٚ حرـٜ أمؾ،روحيَؼ هلؿ مُٚشٛ اٜ خس افنًٜٔٔ ذم ذق صٔدا، وؿد ؿٚفقا صٔس

 وحتَؼ هلؿ ذفؽ. ،مـ هذا فِقؾد افٍِسىْٔل

صٓٚدة مزورة تثبٝ بٖن افٍِسرىْٔٔغ ضِبرقا مرـ اخلّْٔرل افتردخؾ رعيرٜ  الثاين:

ًٚ، ؾًْدمٚ ؿٚل يٚي ظبد ربف بًٍٕٚٚل: وحتَؼ ادخٔعت ووؿػ ادجٚزر.  هلؿ ذفؽ أيو

ًٚ مررـ أبْررٚء ادخررٔعت إػ افسررٔد ائمررٚم اخلّْٔررل  ًٚ مقجٓرر )إن فررديْٚ ٕررداء رشررّٔ

ًٚ، ؾٓؿ يتّْقن ظِٔف افتدخؾ وإرشٚل مـ يّثِف مـ افًِعء فٔدخِقا ادخٔعت،  صخهٔ

 َْذوا مٚ يُّـ إَٕٚذه(.وئَّقا ؾٔٓٚ ويًّْقا ادجٚزر وي

ػ أبق أمحد رئس افقؾد ائيرراين هرذه افُِّرٜ، وضِرٛ ٕسرخٜ مرـ افرشرٚفٜ  َّ تِ

 وأضٚف: ووظد بٖٕف شرشِٓٚ إفٔف. ادقجٜٓ إػ ائمٚم اخلّْٔل،

                                                                        

 .489، 484، 488ب ]مٌدوصٜ[. مهدر شٚبؼ، صٍحٚت: ـتٚ 8))



 العالقات الفلسطينية الشيعيةالفصل اخلامس: 

 

433 

 
)ٕريررد اشتٔوررٚح مررقؿٍُؿ مررـ دور اجلّٓقريررٜ ائشررفمٜٔ وترردخِٓٚ مررـ افزاويررٜ 

فِجّٓقريررٜ ائشررفمٜٔ ذم مًٚجلررٜ حرررب وشررٖل ظررع إذا ـْررٚ ٕريررد دورًا  افسٔٚشررٜٔ.

ًٚ ذم افهرحٚؾٜ ووشرٚيؾ ائظرفم  ادخٔعت؟ ًٚ رشّٔ وإذا ـْتؿ تريدون ذفؽ أظِْقا مقؿٍ

ؾٓذا يسٚظدٕٚ ذم ارديٞ مع افسقريغ ومع ٕبٔف بري( ا خرى. أرشِقا فْٚ مذـرة،
(1)

. 

فًرٚمل أيـ ـٚن أبرق أمحرد واخلّْٔرل وحرزب اا مرـ هرذه ارررب افترل حتردث ظْٓرٚ ا

، وحَررؼ االٕتٓررٚءودررٚذا مل يررٖت هررذا افتحرررك إال بًررد أن أوصررُٝ اررررب ظررذ  بررٖيه،

وأيرـ ـرٚن  ل بجْٚزة افَتٔؾ.رومثؾ إيران اخلّْٔل ـّثؾ افَٚتؾ افذي يّن ادًتدي مبتٌٚه،

وؿررر  أبق أمحد واخلّْٔرل ظْردمٚ ظَرد اجرتعع ارٚهري ذم مسرجد خمرٔؿ بررج افزاجْرٜ،

ىرط وافُرفب وارّرر إن وجردت، ووجٓرقا برؿٔرٚت إػ صرٔقخ ا هٚيل أـرؾ ررؿ افَ

وأن  افسْٜ وافنرًٜٔ وافردروز يىِبرقن مرْٓؿ إصردار ؾترقى رشرّٜٔ وظِْٔرٜ هبرذا افنرٖن،

يتقجٓقا مع ٍٕر مـ ادنٚيخ وافًِعء وادٗمْغ إػ ادخٔؿ فروا برٖظْٔٓؿ ا ضٍرٚل افرضرع 

ًٚ بًردمٚ جرػ ارِٔرٛ ذم وينرٚهدوا   صردور ا مٓرٚت،افذيـ ينٚرؾقن ظذ ادقت جقظ

بؾ وأيـ أبرق أمحرد واخلّْٔرل مرـ  حجؿ اداد وافدمٚر افذي رؼ بٚفْٚس وممتُِٚهتؿ؟!.

 ظِّٜٔ ائبٚدة افتل تًرض هلٚ أهؾ ادخٔعت وافتل حتدثْٚ ظْٓٚ ؾٔع مٙ مـ هذا افبحٞ.

 وْٕتَرؾ إػ اررديٞ ظرـ فْدع أبٚ أمحد وافرشٚفٜ افتل أخذهٚ مـ أهؾ ادخٔعت،

ؾنٓر افًسؾ بغ مْيّٜ افتحرير وإيران إتٓك ذم هنٚيٜ ظٚم  ادقؿػ افرشّل ائيراين.

م ظْدمٚ تبّغ فِخّْٔل أن ؿٚيد مْيّٜ افتحرير افٍِسرىْٔل يرٚي ظرؾرٚت فرـ 8411

وهلررذا ؾَررد برردأت إيررران  يُررقن ورؿررٜ يسررتخدمٓٚ ـررٍٔع ينررٚء وذم أي وؿررٝ ينررٚء.
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وـٚن مـ أهؿ هذه افرضبٚت صؼ  ّْيّٜ،هٚ يقجٓقن افرضبٜ تِق ا خرى فِؤوحٍِٚ

وافَسرؿ ادْنرؼ  ]وؾتح ـع هق مًروف مرـز افثَؾ ذم مْيّرٜ افتحريرر[ مْيّٜ ؾتح،

 وصرٚر اشرؿ ]ادْترقج[ ثؿ صؼ ارٍِٚء مْيّٜ افتحرير، ،االٕتٍٚضٜصٚر يسّك بٍتح 

ّّ  ،[جبٓررٜ ائَٕررٚذ افٍِسررىْٜٔٔ]افسررقري ائيررراين  مْيّررٜ  لثررؿ أصرربحٝ إيررران تسرر

افسقري إٕجٚز مل  -وهذا افذي ؾًِف ارِٔػ ائيراين افتحرير ارََٜٔٔ ]افًرؾٚتٔقن[.

 حتِؿ بف ـؾ مـ إيائؾ وافقاليٚت ادتحدة ا مرئُٜ.

وممٚ جيدر ذـره أن ظقدة افسفح افٍِسىْٔل ـٚن شبٛ اررب افيٚدٜ افتل صْتٓٚ 

ٓذه ال يُّـ أن تُقن ـؾ مـ وحرب ـ أمؾ ومـ وراءهٚ ظذ ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ،

شقريٜ
(1)

وإيران ذم مْٖى ظْٓرٚ، وؾرٔع يرع بًرض افنرقاهد افترل وردت ذم صرحٍٜٔ  

 افْيٚم ائيراين افرشّٜٔ ]ـٔٓٚن[:

د إمٚم اًرٜ ضٓرران وحجرٜ ائشرفم وادسرِّغ افسرٔد ظرع اخلرٚمْسل بٚفتحرـرٚت  - ٕد 

َٚدة افٍِسىْٔٔغ، وهؿ مُّْٓرقن ادنبقهٜ افتل يَقم هبٚ بًض ادٖجقريـ ممـ يسّقن بٚف

 وحّذر هٗالء ؿٚيفً: ،ذم ادِذات ذم اخلٚرج، وحيٚوفقن إجيٚد االضىرابٚت ذم فبْٚن

إن ٍٕس هٗالء ادٖجقريـ يَقمقن افٔقم بخِؼ افٍقىض واالضىرابٚت ذم فبْرٚن 

 مـ خفل حتريؽ افٍِسىْٔٔغ ذم ادخٔعت.

م أي بًد ثفثٜ صرٓقر مرـ 9/84/8419ؾَرات مـ هذه اخلىبٜ ذم  َِٕٝ ـٔٓٚن

ذاك االجتعع افذي بُك ؾٔف صرٔقخ افىٚيٍرٜ افنرًٜٔٔ ظرذ مرٚ أصرٚب أبْرٚء ؾِسرىغ ذم 
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خمٔعهتؿ، ومّحِقا مسٗوفٜٔ هذه افُٚرثٜ فِّجرم ٕبٔف بري ـع وصرٍف بًورٓؿ، وفُِرٚؾر 

ظبٚس ادقشرقي، وـرؾ هرذا خرداع  -ٕبٔف بري ـع أؾتك ا مغ افًٚم ا شبؼ رزب اا

ًٚ جلّٓقريرٜ  وتؤِؾ يْسخف مرٚ ؿٚفرف خرٚمْسل ذم خىبترف اآلٍٕرٜ افرذـر  ٕرف ـرٚن رئسر

 إيران، وإمٚم اًٜ ضٓران، ومقضع ثَٜ اخلّْٔل ومرصدًا فِثقرة مـ بًد مقتف.

ؾ مسٗوفٜٔ حرب ادخٔعت درـ شرعهؿ بٚدرٖجقريـ ادنربقهغ مرـ  ّّ خٚمْسل حي

تحرير، ومل يقجف أي اهتٚم أو َٕد فِجزار ٕبٔف بري ومسرٚظديف مرـ ؿرٚدة ؿٚدة مْيّٜ اف

حرـٜ أمؾ افنًٜٔٔ، وهق هبذا ادقؿػ ادْحٚز مْسرجؿ مرع مقؿرػ بِرده وؿٔٚدترف مرـ 

 مْيّٜ افتحرير افٍِسىْٔل ومـ افًرب أاع.

دوصررٜ بٚفتْسرٔؼ مررع افٍِسرىْٔٔغ، وبًررد أن ؿقيررٝ ٌوحرزب اا بًررد دخقفرف م

ًٚ يىٚفٛ ؾٔف افَقات افٍِسىْٜٔٔ بٌّرٚدرة ا رايض  ، وهرذا افِبْٕٚٔرٜصقـتف أصدر بٕٔٚ

ًٚ خرفف مرٚ تتربجح برف إيرران وتقابًٓرٚ ذم  مٚ تْنده إيائؾ وحٍِٚؤهٚ، وهرذا أيور

 ضٓرران افبفد افًربٜٔ. إٕف مرـ ؽرر صرؽ ؾورٔحٜ، وهلرذا حرٚول اررزب وشرٚدتف ذم

رت صرحٍٜٔ ـٔٓرٚن ذم ظرددهٚ ترٚريخ رامتهٚص افَّْٜ ؾٖصردروا تقضرٔحٚت. ٕنر

ًٚ مْٓٚ:9/84/8419  م صٔس

)افَقات افٍِسىْٜٔٔ افتل دظٚهٚ حرزب اا افِبْرٚين ذم بٔرٚن أخرر فرف إػ مٌرٚدرة 

افْرٚر ووؿرػ  إضفقا رايض افِبْٕٜٚٔ هل ؾَط افَقات افتل ال تبدو مستًدة فقؿػ 

ومرـ  خٔعت وافتل تديـ بٚفقالء ا ظّرك فزظٚمرٜ ظرؾرٚت اخلٕٔٚٔرٜ..ٕزيػ حرب اد

رورة رهْٚ ؾبٔٚن حزب اا ال يْىرقي ظرذ أي تٌٔرر جرقهري ذم مقاؿٍرف بٚفْسربٜ فور

مسٕٚدة ـؾ ا جْحٜ افٍِسىْٜٔٔ افتل مل تتخؾ  ظـ إيعهنٚ بٚفٍُٚح ادسِح ذم مقاجٓرٜ 
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قظ ذم مقاؿػ ؿٔٚدة ظرؾرٚت وافٍهرٚيؾ إيائؾ افٌٚصبٜ، بؾ إن افتٌٔر افُبر ادِح

ّٔؾ وافَقى ادسٔحٜٔ افترل تًرٚدي ضّقحرٚت  افتٚبًٜ فف بتْسَٔٓٚ ادبٚذ مع أمغ اجلّ

ًٚ افىِٛ مْٓٚ  ظرـ ا رايض  االبتًرٚدادسِّغ افِبْٕٚٔغ ادؼوظٜ هق افذي يزر حٚفٔ

 افِبْٕٜٚٔ وترك افِبْٕٚٔغ ـٚؾٜ يَررون مهرهؿ بٍٖٕسٓؿ(.

ّٔؾ ثؿ مرع ؿِٝ: إن اف َقم ؾَدوا ارٔٚء واخلجؾ. ؾّـ افذي تًٚون مع بنر اجلّ

ّٔؾ؟!، إٕف وـع أثبتْٚ ذم هذه افسِسِٜ: مقشك افهدر وٕبٔف بري ومـ  .أخٔف أمغ اجلّ

ثّرات هذا افتًٚون ادنبقه إوعم افِقاء افسٚدس افِبْٚين إػ حرـٜ أمؾ ذم احتفهلٚ 

فبروت افٌربٜٔ ثؿ ذم حرهبٚ ضد ادخٔعت افٍِسىْٜٔٔ، ويبَك ضِبٓؿ إخراج افَقات 

 مًروؾٜ ال ختدم ديْْٚ وال أوضْٕٚٚ. تافٍِسىْٜٔٔ مـ فبْٚن هق ضِٛ مـ ادم خمىىٚ

ئَٕٚذ افٍِسىْٜٔٔ مرـ حررب ادخرٔعت. فَرد رأى اجلْرد وشٚءهؿ مقؿػ جبٜٓ ا

مررـ ؿررقات جبٓررٜ ائَٕررٚذ أن ادسررتٓدف ذم هررذه اررررب هررؿ اآلمْررقن مررـ شررُٚن 

ادخٔعت، وأن افٍيٚيع افترل ترتُرٛ أصرد هرقالً مرـ افٍيرٚيع افترل ارتُبتٓرٚ ؿرقات 

ء حزب افُتٚيٛ وافَقات ائيائِٜٔ، هذا مـ جٜٓ، ومـ جٜٓ أخرى ؾَد بدأ هٗال

اجلْد يسسدون افقظل افذي ؾَدوه مْذ أـثر مـ ثفثرٜ أظرقام! ؾٔرٚي ظرؾرٚت فرٔس 

هبذا افسقء، وارِػ ائيراين افسقري فٔس أـثر مـ ياب حيسبف افيّان مًٚء، وهلذا 

ًٚ ظـ ٕسٚيٓؿ وأضٍٚهلؿ، ؾٌوربٝ إيرران  ؾَد خٚض ـثر مْٓؿ ؽعر هذه اررب دؾٚظ

رتف ـٔٓرٚن ذم ظرددهٚ رهرذا افتٓديرد مرٚ ٕنر وهددت وتقظدت شقريٜ افبٚضْٜٔ، ومرـ

 : [فتسًّْٚ جبٜٓ ائَٕٚذ] حتٝ ظْقان م،44/88/8419

ًٚ أظّرك بخرط  ).. ثؿ فْٚ ـِّٜ مع افُقادر وافَٔٚدات افٍِسىْٜٔٔ افتل ال تٗمـ إيعٕ
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ظرؾررٚت، وتررتحٍظ ظررذ مسررٚومٚتف.. ظررذ هررذه افَٔررٚدات ادًْٔررٜ ارريهررٜ ظررذ إبَررٚء 

فنرًقب، وذم ضرّر ادرقاضـ افِبْرٚين ادتخْردق أمرٚم ؿرقات ؿؤتٓؿ حٔرٜ ذم ضرّر ا

االحتفل ائيائع، ظِٔٓٚ أن تقجرف ٕٚرهرٚ وـِّتٓرٚ ضرد ؿٔرٚدة ظرؾرٚت افترل تٌترْؿ 

ؾرصٜ االؿتتٚل افدمقي ذم ادخٔعت، وتسًره ظز تٌذيترف ادسرتّرة بٚفسرفح وا ؾرراد 

ّٔؾ وادِٔنٔٚ ادسٔحٜٔ افتل ضؼ ادخٔعت بدظؿ مـ أمغ اجلٚافذيـ جيري صحْٓؿ إػ مْ

 ؾسة ضقيِٜ تٍُرل فَِورٚء ظرذ ػهلٚ مهٚفح مًروؾٜ ذم إبَٚء ؿتٚل ادخٔعت متقاصًف إ

 مهؿ ادتَٚتِغ وضٚؿٚهتؿ افتل يِزم حندهٚ ضد افًدو ائيائع ادنسك.

ًٚ أن تبردي افَٔرٚدات افٍِسرىْٜٔٔ ذم جبٓرٜ ائَٕرٚذ  وهلذا يُقن مـ ادرؾقض متٚم

ظرؾرٚت الشرتدراجٓؿ واشرتٌفهلؿ بْحرق  رشرّف مٔؾ فِسَقط ذم ادىٛ افذيأدٕك 

مٕٚتٓؿ، وشررؾع مرـ رصرٔد هرذا افرمرز اخلٔرٚين ذم ظرٚمل أشٔزء جدًا إػ شًّتٓؿ و

ادسٚومٚت وافهِح مع افهٓٚيْٜ(
(1)

 

ٓٚ وحٍِٚ  قل: ؾ٘ن إيران وتقاًب هٚ اختزفقا حرـٜ ؾتح ومْيّٜ افتحرير ءؿهٚرى اَف

ٜ وافنًٛ  ٕٚ غ بٚخلٔ قن[، ووصٍقا افًرؾٚٔت هىِح جديد أشّقه ]افًرؾٚٔت ْٔل ّب افٍِسى

 ٜ ٕٔب ٚ  ئصٌٚلوافتامر، واؾتًٚل مًٚرك جٚ ِٓٔ ٚس ظـ ادًرـٜ افُزى افتل جيٛ أن دمتّع ظ اْف

ع، ـ    ا مٜ مـ أجؾ حترير ؾِسىغ مـ االحتفل ائيأي ٕٚقا أول مـ ذ غـ  ر مع أن افًرؾٚٔت

ٓٚد، وـٚن ظرؾٚت أول مـ تسِؾ إػ ؾِسىغ، وأضِؼ افرصٚصٜ ا وػ ا مٜ بقجقب اجل

ٓٔقين.  ظذ افًدو افه

                                                                        

، 9/84/8419، 44/88/8419، 1/88/8419ـٔٓررررررٚن، إيررررررر ا ظررررررداد تررررررٚريخ:  (8)

1/4/8411 . 
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وظرؾٚت ـٚن أول مـ أحسـ افيـ هبٗالء، ؾدرهبؿ ذم مًسُراتف، وشٚظدهؿ ذم 

إٍرد  أشِقبتٖشٔس حرـٜ أمؾ، وـٕٚقا يثْقن ظِٔف ويًسؾقن بٍوِف ظِٔٓؿ، وهذا 

 بف افبٚضْٔقن ظـ شٚير خِؼ اا.

إػ ارررديٞ ظرـر افرردبِقمٚد ائيررراين ]أبررق أمحررد[ وافرشررٚفٜ افتررل محِٓررٚ إػ  ًٕررقد

 اخلّْٔل مـ شُٚن ادخٔعت يىٚفبقٕف بٚفًّؾ مـ أجؾ وؿػ افًدوان ظِٔٓؿ.

ر ودظرؿ رجٚءت هذه افرشٚفٜ بًد أن اشتٍْذ افًدوان أؽراضف حترٝ شرّع وبهر

ٔس بًد ذفرؽ إال تٖديرٜ دور وف افَٔٚدة ائيرإٜٔ وتقابًٓٚ مـ حزب اا وصًٜٔ فبْٚن،

وظذ افٍقر بدأت افَٔرٚدة ائيرإٔرٜ أول ؾهرقل افروايرٜ ؾٖرشرِٝ  افقشٔط ارٔٚدي.

ر افقضرع ظْرد وصرقفف إػ برروت، س  تردار   وؾدًا بريٚشٜ آيٜ اا جْتل، أضررًا  ع  ووض 

ومل تُرـ وشرٚضتف ذم  فَّع افٍتْٜ وخَْٓٚ ذم مٓدهٚ )وهرذه روايرٜ صرحٍٜٔ ـٔٓرٚن(،

وذرف دمرقع افتعشرٔح  ل بجْٚزة افَتٔؾ،رادن وجٚء دور وإٕع ذم هنٚيتٓٚ، ٜ،مٓد افٍتْ

  افسٔد ظٔسك افىبٚضبٚيل، ثؿ واصؾ ادّٜٓ ممثؾ اجلّٓقريٜ ائشفمٜٔ ذم إيران ظِٔف..

 ]أي أهؾ افسْٜ[. وافنٔخ حمّد افًٚرذم ممثؾ اررـٜ ائشفمٜٔ

ًٚ يَدمف، رذمٚودٚذا افنٔخ حمّد افً وهرق مرـ ـرٚن صرٚهدًا ظرذ  افذي ال يِّؽ صٔس

 ومل يستىع أن يَرّدم هلرؿ أرؽٍرٜ مرـ اخلبرز يسردون هبرٚ رمَٓرؿ، حهٚر خمٔؿ افرصٔديٜ،

ورأى بًْٔٔرف أن ؿرقات حرـرٜ أمرؾ  ظْدمٚ ـٕٚقا يَتٚتقن ا ظنٚب مـ صردة جرقظٓؿ،

بهرردق وأجرررت مًررف افهررحػ مَررٚبفت حترردث ؾٔٓررٚ  ؽىرٚء فًرردوان افىٚيٍررٜ ـِٓررٚ،

ـٚن افًٚرذم يًِرؿ حرؼ افًِرؿ أن  وساحٜ ظـ ارهٚر افيٚمل ادٍروض ظذ ادخٔعت.

زمررفءه افنررًٜٔ ذم دمّررع ظِررعء فبْررٚن فررق اظتهررّقا داخررؾ هررذه ادخررٔعت افبٚيسررٜ دررٚ 
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ؾُٔررػ فررق صررٚرك ذم هررذا  اشررتىٚظٝ ؿررقات أمررؾ أن تىِررؼ ظِررٔٓؿ رصٚصررٜ واحرردة.

 االظتهٚم بًض آيٚت ومراجع ؿؿ وضٓران؟!.

 وذم هذا افقؿٝ بٚفذات؟!. دٚذا افنٔخ افًٚرذم، ًٕقد إػ افسٗال ٍٕسف:

وهرذا افتجّرع خِرٔط مرـ  افنٔخ حمّد افًٚرذم ظوق ٕٚصط ذم دمّع ظِرعء فبْرٚن،

وافٌٚفبٔرٜ افًيّرك مرـ دظرٚة وظِرعء أهرؾ افسرْٜ  ومـ افسْٜ ادٗيديـ ئيرران، افنًٜٔ،

وحرـررٜ  اجلعظررٜ ائشررفمٜٔ، هررٗالء:ومررـ أبرررز  ـررٕٚقا مررـ ادٍتررقٕغ بْيررٚم اآليررٚت،

أمرغ ظرٚم اجلعظرٜ ائشرفمٜٔ إٓرذاك  ومـ أصٓر افدظٚة وافنٔقخ: افتقحٔد ائشفمل،

فًررٚرذما وحمّررد وريررٔس حرـررٜ افتقحٔررد ائشررفمل شررًٔد صررًبٚن، ؾتحررل يُررـ،
(1)

، 

                                                                        

ؿرٚل ظرع  مرع افنرٔخ حمّرد افًرٚرذم،[ م81/4/8411-9تٚريخ  افًدد،] مَٚبِٜ دجِٜ ادجِٜذم  (8)

مـ بٔرقت  %91ـٔػ أصٍٓٚ وـٔػ أظّز ظع رأيٝ؟ صٚهده ذم خمٔؿ افرصٔديٜ )مـ افْٚحٜٔ افتّقئْٜ:

: ادخٔؿ ظذ ا رض مدمرة، ًٚ! ال يُّـ تهقر مًْك أن أؿقل فؽ   إٔرٚ ال تدخِغ بٔقهتؿ ؾف دمد مِحر

وبًرد ظردة أيرٚم مرـ  بؾ أؿرقل فرؽ  إٕرؽ ال دمرديـ حترك ادِرح. أتُِؿ ظـ افرز وافسُر أو افىحغ،

 افردردار وشرقاهٚ.وافُزبررة و افًِرٝ، اهلْردبٚء، دخقيل ادخٔؿ وا هٚيل ال يٖـِقن شقى ارنٚيش:

وؿبررؾ أيررٚم مررـ مٌررٚدريت ادخررٔؿ ـٕٚررٝ هررذه ادزروظررٚت ؿررد  يررٖـِقن افٍجررؾ وافبهررؾ وافِّٔررقن.

وذم ادردة ا خرررة ـرؿ مرـ افنررٓداء وا يى  شرتُِٓٝ مرـ داخررؾ ادخرٔؿ ومرـ ادْررٚضؼ افَريبرٜ.ا

 واجلرحك شَىقا ذم حمٚوفٜ ارهقل ظذ بًض مْٓٚ.

مرة ـْٝ أمتنك ؿرب مَزة ادخٔؿ، ؾهرٚدؾٝ ؾترٚة ذم افثٚمْرٜ مرـ ظّرهرٚ. شرٖفتٓٚ ظرـ اشرّٓٚ 

افردردار! وافًنرٛ ذم ادَرزة مِرقث،  أبحرٞ ظرـ ظنرٛ ؾَٚفٝ: أحفم، وظرع تًٍِرف هْرٚ. ؿٚفرٝ:

هبغ إػ ا مٚــ افترل يُثرر ؾٔٓرٚ افردردار افُبرر افْئرػ؟ ذوتُثر افٍْٚيٚت حقفف. شٖفتٓٚ دٚذا ال ت

  وبحزن أجٚبٝ: ٍٕذ مـ ا مٚــ افَريبٜ، وا خرى بًٔدة وتَع ؿررب افدصرؿ ]دصرؿ حرـرٜ أمرؾ[
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ال وصٔقخ آخرون مْٓؿ مـ هداه اا إػ ارؼ ؾًٚد إػ رصرده، ومرْٓؿ مرـ  محقد،مٚهر 

ًٚ ئيران هيتػ هلٚ مٗيدًا   ذم ـؾ ؿررار تتخرذه، وال أدري هرؾ تنرٔع هرٗالء،هلٚ  يزال بقؿ

فُرْٓؿ وبٚفتٖـٔرد  وضِبٝ مْٓؿ إيران ـتعن تنًٔٓؿ فٔستّروا ذم تورِٔؾ أهرؾ افسرْٜ،

واخلىرقرة ذم  وأـرز مثرٚل ظرذ ذفرؽ افنرٔخ مرٚهر محرقد. صًٜٔ مـ افقجٜٓ افسٔٚشٜٔ،

وهرذا افرذي يرردده  أن يْتؼ بغ أهؾ افسرْٜ، مٚ تريده إيران يردددمّع افًِعء إٔف صٚر 

ؾٚفٍِسرىْٔٔقن افرذيـ يتًرضرقن فإلبرٚدة ذم خمرٔعهتؿ  ؽر متٓؿ بْٔٓؿ  ٕف مـ ظِعيٓؿ،

واررب افؼشٜ افتل تردور رحٚهرٚ برغ ضررؾغ ؽرر متُرٚؾسغ  ]افًرؾٚتٔقن[، اشّٓؿ

ًٚ مـ أمؾ وصًٔتٓٚ وحٍِٔٓٚ افسقري ض د ادستوًٍغ مـ أبْٚء ادخرٔعت فٔسٝ ظدوإ

 .ظذ حد زظّٓؿ إٕع هل حرب بغ ادْٚؾَغ افٍِسىْٜٔٔ،

ًٚ صرٚدرًا ظرـ دمّرع ظِرعء 81/8/8411رت ـٔٓٚن ذم ظددهٚ تٚريخ رٕن م بٕٔٚر

 فبْٚن وهذا خمتك دٚ جٚء ؾٔف:

صجٛ افبٔٚن ا حزاب افٔسٚريٜ وظّفء ظرؾٚت ادرٗججغ ففصرتبٚـٚت ذم  )...

وأـد ظذ أن ادذبحٜ افتل ارتُبٝ بحؼ افْسٚء وا ضٍرٚل ا بريرٚء ظرذ يرد  ضرابِس..

وأظرب دمّع ظِعء افديـ  ظدد مـ ادخربغ مـ ظّفء ظرؾٚت ال يُّـ تزيرهٚ أبدًا..

ودظرٚ  افِبْٕٚٔغ مـ جديد ظـ تٖئده الؿساح آقريٜ إيران ائشفمٜٔ بنٖن ادخٔعت،

 ٓدهؿ ذم رظٚيٜ وتٍْٔذ ادؼوع..(.ـٚؾٜ ادتخٚصّغ فبذل ؿهٚرى ج

ال اتِػ هذا افبٔٚن ذم صُِف وموّقٕف ظـ شٚير افبٕٔٚرٚت افهرٚدرة ظرـ ؿٔرٚدة 

                                                                                                                                                                        

 يَتِقا، ـع ال أشتىٔع افذهٚب فَىٍٓٚ، ؾٚفَْٚص مـ إخقيت افنبٚب حتك ال  وإٔٚ  ال أريد أن أضِبٓٚ

 ال يٍرق بغ مسِح وؾتٚة صٌرة(.
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وال يتًرضقن فْبٔف بري بٖي َٕد  ؾٚفَْد يقجف فًرؾٚت وفًِرؾٚتٔغ، افْيٚم ائيراين.

بثْرٚيٓؿ وـرٕٚقا  وأمثرٚهلؿ هرؿ افرذيـ ضرِِقا افْرٚس،[ دمّع افًِعء]وهٗالء  أو ذم..

 ع ذم أوشٚط أهؾ افسْٜ.ّٔ ظذ حزب اا أرضٜٔ الٕتنٚر افتنو ادىِؼ ظذ ثقرة إيران،
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 امللحق األول 

 (1) حقيقة انتصار حزب اهلل

 املزحلة اليت سبقت تأسيص احلزب

اكسححح ولقاقؼحححقائقايهامقؾقحححيقبحححـق ـحححقلققألـحححو قذمقار حححألق قار ححح قبحححـقاق حححفرق

املويض
(2)

واقذيق وءقـألحؾقبقعحداقامل حدداقفحو قبـو حأليقا ح قؿرةوقـحودفقاقطومػحيقاق حقعقيقبحـق

اقعححرلقواقع ححؿقا حح قارًاقكححودرقاملقححوناقل ححقاقوف قاقؼححقسقغعرؿححق قفقححػقغسحح غؾق قبقححؾقةححذاق

قاملـو ألوئ.

قبؾقذمقفؾقحلقبـقارحقوءاق قوبدغـيا قإؼقبفر وكوئق طوبقيقذمقفؾقدوقي قؼدقدعقا

قبحف قـقؾ قبو قفةؿ قاقؾألـوينقوبـ قحلزلقاهلل قاربػقاقعوس قبف قاحلدغٌقاقذيقفدؼ قاملـو ألي: ذا

قع  قإققفو قغس ؿع قاق ل قاقػضومقوئقاقعربقي قبوقعربقياقحيحدى قاقـوطؼػ رائقاملالغػقبـ

رقاهللقـدقفعدقحدغقفقإعدادًاق قدًااقوعرفقفقػقغدؾدغقعقاطػقاملس ؿعػاقحوغألدوقف قكص

قواآل رو قبوق لفقدقققسقاقبـقفبـوءقطومػ ف.قفاقعرفقفقػقغغؿزقبـقــوفقاآل رغـا

قحتػوعؾقاقـوساقفؾقاقـوسقبعقاقؼومدقاملـ قبو قوفوصوؿًو قفقؼوبًو قعؾقف قوف ألغقا ق  ؿعق رصا

ق ؿعق قبو قوفـقن: قاقؼدسقبـقر سقاقصؾقألقػا قوحمرر بؿقؾفوقصالحقاقدغـقبطؾقحطػا

                                                                        

(قف ألحًقةححذاقاقأل ححٌقبعححدقاكسحح ولقاقؼححقائقايهامقؾقححيقبححـققألـححو قذمقاق ححفرقاخلححوبسقبححـقعححوسق(1

قسقوكؽتفقذمقجمؾيقاقسـياقوُفعقدقك حراقذمقبؾ ؼوئقةذاقاقؽ ولقق عؿقاقػومدفقبـفقإ قشوءقاهلل.0222

قس.ق0222شفرقفغورقبـقعوسقق((0
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لقلقفعرفقف قعـدةؿقبؿقؾفوقصالحقاقدغـقبعقعؾؿلقبل قاق قعيقغؽرةقكفقؾوغيقاقؽرااقققؽــ

بطاًلقبقؾقصالحقاقدغـقفوقفـؾققـ ألفقكرصقاهللقبفاقوذقؽقر ققؾؼقسقبقـػًوق ؾألقًوقبـقاجلفودق

قفؾفقققسقةذاقبقوعقاحلدغٌقعـفاقوإ قفو قطاللقاقعؾؿقبـقاقسـيقواق قعيقغعرؿقكف.

لقفعحرفقححدًًوقبعحو ًاقفغحداقاحلؽحوسقوامل ؽقبحق قبحـققولقفعدوقاحلؼقؼيقعـدبوقفـحقن:

قاروربقػقاقؽـقػقواقغربقػاقواقعرلاقواققفقدقففذاقاحلدثاقوقؽؾقؿؾسػ فقذمقةذاقاق ل :

 ؿوققفقدقختؾصقاقبحـقورطحيقفؾػح فؿقعحددًاقفألح ًاقبحـقاقضح وغواقفحاقفؾػح فؿقبالغحػق

قاقدولرائ.

 حيرصححق قعححخمقا حح ؼالنققألـححو اقولقغحح ؿقةححذاقق-عححخمقخم ؾححػقدو ححؿقق-واروربقححق ق

ر ححًقاقؼححقائقاقعسححؽرغيقاق ححلقاح ؾ ححفاقو ححذاقؿفححؿقغطححوقألق قال حح ؼالنقإلقإذاق 

قبخروجقاقؼقائقاقعسؽرغيقاقسقرغيقبعدقايهامقؾقي.

 وف فزفقإعالسقاحلؽقبوئقاقعربقيقبوقغًقذمقكػوـفوقحلؽحقب لق حقرغيقوقألـحو قاقؾ حػق

قتدعا قحزلقاهلل.

 قوفحزالقاق قطو قوفعقاكفقو دواقذمقةذاقاحلدثقبودفق صأليققؾف حقسقاملسحػقعحخم

اقذغـقلقغعرؿق قإلقتروغعقق-عخمقحدقزعؿفؿقق-دعوفقومجوعوئقفةؾقاقسـي..قةملءق

اآلبـححػاقواق ححعبرقعححخمق ححالبيقاملححقاطـػاقوإًححورفقاقـعححرائقاقطومػقححياقوزر قاخلححقفق

قوايرةولقذمقفؾقبؽو قتطماقفـدابفؿ.

 ئقذمقوفق قبـقاجلاعوئقوا قئوئقاي البقيقاقسـقياقفـوبقاقاملفر وكوئقوالح ػول

ـؾقؾقبـقاقدونقاق لقتسؿحقبؿقؾقةذاقاقـق قبـقارك حطياقوفر حؾقاقبرـقحوئقاق لغقحدق

واق فـئيققؼودفقحزلقاهللقب حػقعيقبل حؿكقاغحوئقاق أل قحؾقواق عظحقؿق..قوإ قتع حىق

راقحرقاهلل:قإكحؽقجمحددقةحذاقاقعصححقؼقنقفحدقـودفقةذاقاجلاعحوئقحلسحـقكصحقؿلع ى
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.قحيحدثقةحذاقوبالغحػقاقـحوسقغسح ؿعق اقوا رقغؼقن:قإكؽقـدوفقق ألولقاي السق.

قوحؼقرتألو قةملءقاقؼودفقاقذغـقاب ؾقًقبحفؿقفب ـوقذمقا رقةذاقاقزبو قف قغؼقققا:

ةذاقواهللقةققاي السق]اق قعل[ققوةملءقةؿقاقر ونقواقؼودفقواقعؾاء!!قترىقفملقغ عظق

قفقطعـوئقبـقؾحدرقرعفؿقذمقتلغقدقًقرفقاخلؿقـلاقل قاقوف قفاًلقبـفؿقكوحفص وبـوقبـقتس

اق ححقعيقبحححفؿاقووـححقؿفؿقإؼق وكححىقفعححدامفؿاقوذمق ؾسوتحححفؿقاملغؾؼححيقغؼققححق قاقؽقحح قق

وغ ؽق قبؿحرارفقاحوقلعؾـحوقك حعرقفحقوكحًوقفكحفقلقؿحراقبحػقبقاـػـحوقوبحقاـػفؿاققؽحـفؿقلق

قغؼققق قشقئًوقغغضىقاق قعيقذمقاقعؾـاقوغوقققًقحظـوقعـدةؿقبقؾقحظقاق قعي.

اقاقسحوعوئقاحلر حيقف قغضحقؼقفصح وبـوقذرعحًوقبحـقحقاركحوقبعفحؿاقاع دكوقذمقبقؾقةذ

قوغردو قعؾقـوقـومؾػ:

هلللريٍوللًونرأنللقرلنرى،للولقرٓلرارو،قيلللرنلبللوناردمرونللودرلانللقنلروارو،للًأونر للحقوقلر

روبقلتقيلقرارونترصونلرواروٍغمونرنجلوِرنإلرسنئويلرعىلرأغقدرةرلانقنرقالرنملوعًرنمل،ٍر؟!.

قرخىنلقرألقرلردىلقروٓرىٍولًربخلُرنلنلقسر،،لوقهملروىلًركروولًًنرلنرن رأهاًلرولقرخوونىنلق

ساحقىهروينقىلرلأٍىقرلنرى،ولرنحلقركامرلأٍىقربقلنًلردمرلأورىقركلهقلرو،قشلقر رلنرىنرلٍربلينر

ٍركربولقههروغرٍسلتهلرل،َدرن رققيلرنلنًورنلصهووينلرولحللقربلهرابلقورأوونلالروك ل

رفل رنيرنٕأنرونٕأقنرصولارع،ًروىصفرأنرعمٍرنلَأن.و،ٍمرنملونصننيرنلوهودردمرشاملر

وخذنركنقرىنرتفرب،تقلر،َدرن رللجوِرنإلرسنئويلرنملحتلللرفٌىنلقرىٍولًرلنرىهلعرهلٌنر

نل،تقلردمرخصقرهرنلصحوىردونرزوقدةروٓرى،صقنلروفصلهرعلنرهلٌنرنإلصلقرريبلووهرلتقر نلقر

أنرلولرو عرنٕأورردمرخصقرهقرنحلًوثلروأ يرللح،و،الرونستهتقرربن،ولرلبنقهرلأتنقلرو

رنلصحوىردعوىقرىاًلرنل،صارأنرلوهلقق
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قق ؾػـوقاقصوقحقق-  حققؿفؿقواكطؾؼحقاقق-روحقا قاهللقعؾحقفؿقق-بـذقف قفذ قاهللققـوقبوجلفودق ؾَّ

رقفوقاق فودفاققوفو قؿ حقؿؾسحطػقحسـقػ:قاقـصذمقخم ؾػقفر وءقاررضقغـ دو قإحدىقاحلُق

قبـقًارقةذاقاجلفودقاملألورك.بـقاقعوصعخمقغدقاقص ويبقاجلؾقؾققعؿروق

كاقوققسقحوعرفقاملسؾؿق قطقانقبراحؾقاق ورغخقفقػقحيوؿظق قعخمقاملس دقارـص

بقــوقبـقلفؾق  فقاقألطؾقصالحقاقدغـقارغقيباقاقذيقا  طو قحترغرقارـىصقبحـقر حسق

 حذغـققاقصؾقألقػقبعدقا  عارقكؽدقداسقبوميقعحوساقواقراؿضحيقبحـقفشحدقفبحؿقاررضقفرةحوًق

قاقؼومدغـقاقعظقؿػ:قعؿروقبـقاقعوصاقوصالحقاقدغـقارغقيب.

بعدقاحلرلقاقؽقكقيقاروؼقد ؾـوقذمق ا قبرغرقبحعقايكؽؾقحزقاقحذغـقاح ؾحقاقؿؾسحطػقق-

ق ؿقايكؽؾقزقفبرقإـوبيقوطـقـقبلق حؿقذمقفروحـوق وا  عؿروةواقوبعقاققفقدقاقذغـق فؾَّ

قاملألورفي.

 قاربيقذمقبس فق فودةوقاق حلقف حذئقفشحؽولًقخم ؾػحياقفو قعؾاؤكوقارؿووؾقغؼقدو

وكذفرقبـقبػقةذاقار حاء:قاق حقخقاحلحوجقحمؿحدقفبحػقاحلسحقـلقبػ حلقؿؾسحطػقورمحقسق

امل ؾسقاي البلقارعخمقورمقسقا قئيقاقعربقيقاقعؾقواقواق قخقفوبؾقاقؼصحولاقواق حقخق

ألوعلاقواق ححقخقفجمححدقعححزقاقححدغـقاقؼسححوساقًححؿقاق ححقخقحسححـقاقألـححواقواق ححقخقبصححطػكقاقسحح

قاقزةووياقواق قخقحمؿدقحمؿقدقاقصقافقرمحفؿقاهللقوف ؽـفؿقؿسقحق ـوكف.

ولقكعرفققؾ قعيقب ورفيقذمقةذاقاجلفودقاملألوركاقبؾقوبحـقاملم حػقف قشحقق فؿقذمقةحذاقق-

املراحؾقفوكقاقب غققػقب لققػقاقؽ ىقاق لقغ ف ؿق قبحفوقعخمقفص ولقر قنقاهللقصخمقاهللق

اقوفـرلقبقونقعحخمقذقحؽقق قذمقش ؿقفيبقةرغرفقغسػّقفوكقاقاقفقوص ألفقو ؾؿاقوعؾقفقوعخمق

ب فؿقذمق ألؾقعوبؾقعألدقاحلسػقفرفقاقدغـاقفبوقإغرا قاق واقؿؽوكًقعحخمقعالـحيقبوقف ألفقعاّلق
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قوًقؼيقبعقإهامقؾاقوبعظؿقاغوئقاق قعيقفوكقاقبـقاملمغدغـققؾ وا.

ق حدًاقشحورفًوف اءقـؾقؾحيقق-طوءقفوشػقاقغق-ب فؿقذمقاقعرااقف  قـلقبـقذقؽقعاّلق

ةحذاقامل حورفيققؽحـقذمقاملممترائقاق لقصورئقتعؼدقذمقاخلؿسقـقوئقبـقف حؾقؿؾسحطػاقو

قيشءقا رقؾ قاجلفود.

اق  لقعددقفأل قبـقاقػؾسطقـقػقإؼققألـو قبعدقا زغؿيقاق لقبـقًقبحفوقاجلققشقاقعربقحيقق-

 وئقو ـححقلققألـححو اقًححؿقاقوا حح قطـًقاقغوقألقححيقاقعظؿححكقبححـفؿقذمقبحح1491ذمقعححوسق

بحػقبـظؿحيقاق  رغحرقواجلحقشقاررديناقق1492تضوعػقةحذاقاقعحددقبعحدقححرلقفغؾحقنق

واك ؼونقعددقفأل قبـقفعضوءقاملـظؿيقإؼققألـو اقوبوقفوكًققألـحو قق ؼألحؾقةحملءقاققاؿحدغـق

اجلددقققلقوغطقدونقاجلوبعيقاقعربقيقبـق فياقوتعوطػقفةؾقاقسـيقحؽوبًوقوحمؽقبػق

ق قبـق فيقف رى.دا ؾققألـو

تزاغدئقاقعؿؾقوئقاقػدامقيقاق لقتـطؾؼقبـقاجلـقلقاقؾألـوينقودقاقعدوقاقصفققينقبعدقر-

ق ققألـو قودق1492عوس قاجلوكىقاقـرصاينقذم قوفو  قاق ورغخا قةذا قـألؾ قبعدوبي قتؽـ قومل ا

قرشقدقفرابلق) قرمقسقاققزراء قعخمقذقؽقا  ؼوقي قوبـقاردقي كقسو قق09اقعؿؾقاقػداملا

قعخمقاش ألوفوئقاجلقشقاملدعقسقبـقرمقسقاجلؿفقرغيقشورنقاحلؾققبعق(ق1494 اح  و ًو

 رىقتقـقعقاتػواقاقؼوةرفقبػقاقعادقفبقؾقاقألس وينقق02/11/1494وذمققق.بـظؿيقاق  رغر

ـومدقاجلقشقاقؾألـوينقوغوهقعرؿوئقرمقسقبـظؿيقاق  رغر.قوـدقف وزقةذاقالتػواقملـظؿيق

قلقق ـقحرلقعصوبوئقودقإهامقؾ.اق  رغرقا  خداسقبـطؼيقاقعرـق

ومجؾيقاقؼقنقفوكًقاقعالـوئقبػقاجلقشقوـقائقاربـقاقؾألـوكقحيقبحـق فحياقوبـظؿحيق

اق  رغرقاقػؾسطقـقيقبـق فيقف رىقدامؿيقاق قتراقققؽـفوقملقتؽـقفذقؽقبعقبعظحؿقرؤ حوءق
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قاققزارائقاقؾألـوكقي.

وحرفحيقؿح حقملقتؽحـقشحقئًوقاوقلدرقذفراقف ققـقفقبـظؿيقاق  رغرقت ؿقؾقب رفحيقؿح حاققق-

ققلقدعؿقاي البقػق واقوبعظؿقاقذغـقشورفقاقذمقإك ومفوقفوكقاقبـقاي قا قاملسؾؿػق

فوقبـقادموةوئقإ البقيقف رىاقوكحذفرقبحـقبقحـفؿ:ق ؾقحؾقاقحقزغراقانقاحلسحـق] وقحداق

قوعغاقوةوين[اقحمؿدقغق ػقاقـ وراقتقؿقؼقاقـ  ي.

ـودفقؿ حقإلقبـقرحؿقريبقبـفؿاقوةؿقـؾقحؾاققوإذاقفو قاقػسودقـدقكخرقعؼقنقوـؾقل

ـُ َِؾقفق قبحـفؿقبعؿؾقحوئقؿدامقحياقوبحـق فحيقف حرىقؿؼحدق ؿػلقـقاعدةؿقر ونقصوحلق ق

ـألؾًقؿ حقف قتؽق قؾطوءقجلـوحقإ البل
(1)

لءقبـقال ح ؼالققياقوفحو قو حقدقحغعؿؾقب ق

وكظحوسقاحلؽحؿقذمققةذاقاجلـوحقذمقاجلـقلقاقؾألـوينق ألألًوقبـقف ألولقتقترقاقعالـوئقبحػقؿح ح

قدب ؼاقاقذيقفو قغ فؿقةذاقاجلـوحقب ـػقذقعؿؾقوئقودقاقـظوسقاقـص ي.

و الصيقاقؼقن:قؿؼدقفو قفةؾقاقسـيقدا ؾققألـو قو ور فقغ عوطػق قوغ عووكق قبحعق

بـظؿيقاق  رغراقوُغعَ ربوَ قعؿؼًوق واقفبوقؾ قفةؾقاقسـيقؿقؿدقغحداقإقحقفؿقعـحدبوقتؽحق ققحفق

قعـفؿقعـدبوقتؽق ق ؿقبعفقبصؾ ي.بصؾ ياقوغـلىقبـػسفق

ؿ  ًقبـظؿيقاق  رغرقصدرةوققؾ قعيقذمق ـقلققألـو اقوفو ق وقصالئقوًقؼيقبعقرمقسقق-

قاقعوسق قاربـ قبدغر قإغراينقفر ؾف قبقاطـ قواقصدر امل ؾسقاق قعلقارعخمقبق كقاقصدرا

ايغراينقاجلـرانققبخ قورقإؼققألـو قبؿفؿيقظوةرةوقدغـلقدعقيقبعقفكفقلقغعدقبـقعؾاءقاق قعياق

                                                                        

اي البلاقوققسق ؿقعالـيقبوجلاعوئقاق لقتسؿكقبحفذاقال حؿقذمقفوكقاقغسؿق :قحرفيقاجلفودقق(1)

اققطـقاقعريباقوـدسقةحملءقاي حقفقبطحقلئقبـؼطعحيقاقـظح قعـحدقال  قحوحقاققفحقديققؾألـحو قعحوسق

قس.ق1410
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ققفقطرغؼقاققصقنقإؼقاقؼرصقوبوطـفوق قويسقطو قاقغرضق فؾقا مػلاقواقذغـقاك دبقاق ذا

ق]فـطولق قوبطوك ف قشفول قؿماد قاجلؿفقرغي قرمقس قبع قبرغألي قعالـوئ قوإـوبي اجلؿفقريا

قبؿق ىق قاقؾألـوكقي قاجلـسقي قعخم قاحلصقن قبـ قاقصدر قمتؽـ قـص ف قؿرتف قو الن اقـفٍ[ا

قاملدارسقواق قبـ قفأل ًا قعددًا قوفك ل قمجفقريا قذمقبر قس ـقاديقواجلؿعقوئقواحلسقـقوئا

ق ومرقفك وءقبـوطؼقاق قعياقو عؾفوقبرفزًاقرك ط ف.

ققفاقوفو قذقؽقق1494وذمقعوسق فك لقاقصدرقامل ؾسقاق قعلقارعخماقوفصألحقرمقسًو

ق[.1494بعدقوصققفقبعؽق ـػاقوفو ققؾسـيقواق قعيقجمؾسقواحدقـألؾقةذاقاق ورغخق]

قـألؾقال  صورقشؽؾقاقصدرقبـظؿيقفبق1492وذمقعوسق فؿقاجقاملؼووبيق]ؾاقوا ؿفو

قبرافزةوق[اقؾألـوكقي قوؿ ح ق وا قؿ ح قبـظؿي قاح ضو  قققل قق ـ ل قاملـظؿي قفوكًقةذا قوبو ا

قق درغىقاق قعيقاملـ ؿػقإققفو.

ق قاقعوس قإؼقق1492وذمقةذا قؿوك ؼؾ قايغراينا قاربـ قف فزف قبع قاقصدر  وءئقعالـي

صػقفقاملعوروياقوف ذقفصدـوؤاقذمقؿ حقغدربق قفتألو قاخلؿقـلاقوفو قبصطػكقشؿرا ق

قوصوداقـطىقزادااق قاقدف قرقصوداقاقطألطألوملا قوغسوعدا قارك طيا قعـقةذا بسمولً

اخلؿقـلقكظوسقـوصىقوزارغيقفغوسقحؽؿاقوبعظؿفؿقتقققاقب[فبققفرغػ]وعألوسقزاينق
(1)

ق.

ـصورىقاقؼقن:قايغراكقق قاق قعيقاققاؿدو قإؼققألـو قةؿقاقذغـقف سحقاقحرفحيقفبحؾاق

وبححوقكألقححفقبححريقإلّقتؾؿقححذقوححؿفقف حح وذاقبصححطػكقمجححرا قإؼقتـظقؿححفقاقححذيقف سححفقذمق

                                                                        

بـقاملصودرقاق لقاع ؿدئقعؾقفو:قو وءقدورقامل قساقاجلزءقاروناقوف حولقإغحرا قذمقربحعقـحر قق(1)

رغيقذمققألـحو قحق قيقوةققإغراينقشحقعلقو ألح قبحلبرقاقؼحقساقوف حولقاحلحرولقاقسحقؾدف قرقبق كقامل

قركطقا قبصألقصقواينقققرا .
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[رابطيقاقطؾأليقاملسحؾؿػ]قو ااقق1499عوسقق[فوققػقركقو]

(1)
وتؾؿقحذاققاقوملقغؽحـققس ح وذ

قـألؾقةذاقاق ورغخقتق فوئقإ البقي.

 املؤامرة:

ـؾًقؿقاقبه:ققتػوعؾقفةؾقاقسـيقذمققألـو قبعقبـظؿيقؿ حقتػوعاًلقفأل ًااقوفؾقبـقفو ق

غزورققألـو اققوغ ػؼحدقبدكحفقوـحرااقوخمقاتحفقلبحدقوف قغؾؿحسقاًحورقةحذاقاق ػوعحؾقذمق طحىق

 وبعوتحححفؿاقوذمقترصحححيوئقاقعؾححاءقودرو ححفؿاقوعححخمقفقسححـيقاقطؾألححيقذمقبعوةححدةؿقو

قاقسقو قػق]بـقاملـ سألػققؾسـي[قرؾؿقا  الفقبقق ؿ.

قاقعؾايناق قاققسوري ققالدموا قاق  رغر قبـظؿي قـودف قاك قوز قترى قفبو قغؼونقرحدةؿ: ـد

قؿ ح قوقؽـ قبخما ؿق قألؽ:
 

قاقؼرارق قذم قًؼاًل قت ؽؾ قل قاق ل قاملـظائقار رى خت ؾػقعـ

قؾسطػقعـدكوقؿقاقفؾقاع ألور.اقػؾسطقـلاقوبـق فيقف رىقؿؼضقيقؿ

فبوقؾ قفةؾقاقسـيقؿؿقاـػفؿقفوكًقعدامقياقوإ قفوكًقف حوققألفؿقخم ؾػحياقؿؿحـفؿقبحـق

]وبـظؿيقاق  رغحرقعضحققذمقةحذاقاجلألفحي[قًحؿقاكؼحضقاقؾألـوكقيقرفىقبق يقاجلألفيقاققطـقيق

عؾقفوقفوقختخمقعـفوقذمقفحرجقاروـوئاقوبحـقاربقؾحيقعحخمقذقحؽ:قدروزق ـحألالطاقوشحقعيق

ق ححكقاقصححدراقوبححـفؿقبححـق ححوةرقبعداوتححفقبـححذقاقألداغححياقوحووقححًقؿحح حقف قتسحح ؿقؾفؿقب

ؿػ ؾًاقوبقوقـوقعخمقذقؽقكصورىققألـو قوبحور صقاملقاركحي..قوبحوقزاقحًقالح ؽوفحوئق

ق[عػقاقربوكي]ت طقرقبقـفؿقوبػقاملـظؿيققإؼقف قوصؾًقاربقرقإؼقحرلقفةؾقيقبعدقجمزرفق

قس.ق12/9/1491ذمق

                                                                        

ق.099(قاحلرولقاقنغيقذمققألـو اقص:ق(1
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 ؾًقاقؼقائقاقسقرغيقإؼققألـو اقوفو قف دقغقةؿقفؾقطرفقبـقدق1/9/1499وذمق

دا ؾق قرغيقبلكفقاقؼقنقفطرافقاقرصا قذمققألـو قبل قةذاقاق د ؾقملصؾ  فاقفاقفو قغرددق

بححوقؾححوبرقولقتححد ؾقإلقيكؼححوذقاملؼووبححيقاقػؾسححطقـقياقؿػححلق طححولقفقؼححواقبدب ححؼقذمق

قذمقا  ا قجمؾسقامل وؿظػقـون:ق02/9/1499

بـقارغوسقاكحفورئق ألفيقاملؼووبيق]اقػؾسطقـقي[قوارحزالقاققطـقياقوفر ؾقاقذمقغقسق)

ر وئقوكداءائقال  غوًي..قإؼقف قغؼقن:قوتألػققـوقف قاجلفدقاقسحقويسقوتؼحدغؿقحإققـوقاقص

ر.قفـحوقفبحوسق قحورغـقحاقسالحقملقغـؼذقاملقـػاقإذًاقققسقفبوبـحوقإلقف قك حد ؾقب حؽؾقبألوشح

ؿ سؼطقاملؼووبيقذمققألـو اقوإبوقف قك د ؾقؿــؼذقاملؼووبحياقوك عحرضقاكذاك:قإبوقفلّقك د ؾق

لح انقاحلرلقبعقإهامقؾ..قًؿقـون:قإكفقتد ؾقحتًقعـقا ق قشقاق  رغرقاقػؾسطقـلاق

(وتألع فقـقائقبـقاجلقشقاقسقري
(1)

ق.

ةؾقتد ؾقار دقيكؼحوذقاملؼووبحيقاقػؾسحطقـقيواقوةحؾقةحققبحـقفصح ولقاملغحوبرائق

ققققفدىقةذاقاق د ؾقإؼقحرلقبعقإهامقؾو.اقذغـقغ د ؾق قو

حوؿظقف دقووبطقطقوراقواقطقورقدـقؼقذمقحسوبوتفاقوبـق فيقف رىقؿوقذغـقغعرؿقكفق

غمفدو قبلكفقققسقبـقفص ولقاملغوبرائاقوققسقواردًاقاقأل يقف قغزجقبـػسفقذمقحرلقبحعق

قإهامقؾقبسألىقحػـيقبـقامل وؾألػقاقػؾسطقـقػ.

ألـو اقملقغ د ؾقإلقبعدقبيضقففقرقبـقعوسقعخمقحرلقدبقغيقوةققذمقبسلقيقتد ؾفقذمقق

بدبرفاقوبعدقحصققفقعخمقتػقغضقبـق وبعيقاقدونقاقعربقياقبحؾقـحدبًققحفقةحذاقاقحدونق

                                                                        

املسؾؿق قذمققألـو اقحمورضقا  اعوئقـؿيقعربق ق حالنقاحلحرلقارةؾقحياققؾ حقخقحسحـق وقحدق(1) 

ق.1491رمحفقاهللاقدارقاقؽـدياقب وئ:ق
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بسوعدائقبغرغيقبؼوبؾقـألققفقاق د ؾقذمققألـو اقوبـق فحيقف حرىاقؿؼحدقطوقألحًق فحوئق

قواق قعياقوا رو قؾ ةؿ.قألـوكقيقفق فقب د ؾفاقوذمقبؼدبيقةملء:قاقسؾطياقواملقاركياق

قوبعقذقؽقملقغغوبرقف دقر قإهامقؾقملقتلذ ققف:

[قبحل ق1/1/1499 حقوزغرقحرلقإهامقحؾقشحؿعق قب غحزققصح قػيقبعحورغػق]

إهامقؾققـقتألؼكقبؽ قؿيقارغحدياقذمقححونقححدوثقفيقتحد ؾق حقريقذمققألـحو .قو حوءق

قاق د ؾقاربرغؽلقبعدقةذاقاق رصغح:

ق[قبوقغغ:09/1/1499رسقبـقواشـطـق]غقسقبقكؼؾًقوفوقيقاقققكوغ د

إ قوزارفقاخلور قيقاربرغؽقيقففدئقبلكحفوقتؼقسقبـؼؾقاقر حومؾقبحـقاقؽقحو قاقصحفققينق)

إؼق قرغياقحقنقاققوعقذمقاجلـقلقاقؾألـويناقوـونقؿردرغؽقبراو قامل  حدثقبو حؿقاقحقزارفق

ألـو اقوإكـوقكراـحىقذمقترصغحققؾص ػقػ:قإكـوقعخمقاتصونقبعقحؽقبوئق قرغيقوإهامقؾقوق

اققوعقعـقفقى.قواعرتؿًقاقص ػقايهامقؾقيقبل قاتصولئقبـقةذاقاقـحق قـحدق حرئاق

ولو حترلنرسوروارلكًورمل ًولنيرلأٍورونيلرلنرووودرقونيلهقردمرنجلنودرخىامرو تهًفر

ق.(نمل،قوأارونلو قرونيرنللانقىوني

قوحتدثقفقسـ رقفبوسقجلـيقالع ادائقبوقؽقكغرسقؿؼون:

اققلغوئقامل  حدفقتؾعحىقدورًاقرمقسحقًوقذمققألـحو اققوإكـحوقشح عـوقاملألحودرفقاقسحقرغيقإ ق)

ق.(ةـوكاقإ قاققوعقغس ققصوحلـوقوغؿؽـقرؤغيق طقطقتسقغي

وبؿقؾقةذاقاقؼقناقـونقامل  دثقبؾسو قاقألقًقاربقضق]روكوقحدقكقسحػ[اقوامل  حدثق

قبو ؿقوزارفقاخلور قيقاربرغؽقي.
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بنللًرنللًوررنللٌيرلنالهرنمل للًولونرنٕأٍورلقنربلنيركللرأللنررويغل رنملوقلفرنإلرسنئلويلر

نللٌيركلقنرر-ب ولَ-سوروارولانقنروخرسنئوللرونلٌيرٓرىنلمرعنهرخٓرنل،لوللرفوزوٍرنحللٍدر

رققلرفوهقر4/5/4865ونقرضرنلتًولرلصًرريرصحيًقرلوكقٓورنٕىاقهردمر

ولللترنلتلًولرنل للوريرأوولهر للًروللقرسرعٍفلقورو،لققئللهلرونل،لونورنل للوروارد)

ر.(نلباملرونلوسطرولوُرنجلنود

روققلرأوشوهردنوقنق

خنرعىلرخرسنئولرلنريظلردمرأوقفرنملٍنقبرر،تىرلورغَورنل،لونورنل لورواربل وور)

ونورتقترنخلطرنٕمحٍلرٕنرغَورنل،ونورنل لوروارللانلقنلرللوُرعملاًلرأووهلًقر لًرلألنر

ر[.4/5/4865]وكقلارنلصحقفارنلقٍى وارر(خرسنئول

روزرنهرخرسنئولرخسحققررنبنيردمريرصوىرى،لتهرخذنعتهمقولعلنررئوُر

خنرخرسنئولرٓرجتلًرسلااًقرولًعوهقرملنلعرنجللوِرنل لوريرألنرنلتوغللردمرلانلقن.رفهلٌنر)

رسورونربمثقباري،ًومرنمل لقعًةرللقل لرونونيلر ٌٍ نجلوِرهيقومرنلقل رونونيلرويًولنقرعنًئ

ل رونونيرفهيري،ومربمهملارٓرفقلىروجيبرعلونقرلٓرىَعجرنل،ونورنل وروارلثنقهرقتلهقرللق

ر.(ىتقئجهقرنحل ناربقلن اارلنق

إهامقؾقلقتؾؼلقاقؼقنقعخمقعقاةـفقعـدبوقتؼحقنقعحخمققسحو قوزغحرقدؿوعفحو:قإ قةحدؿـوقةحقق

كػسقةدفقدب ؼقبوقـسأليققؾؿسلقيقاقؾألـوكقياقوفوربوقوفبرغؽوقلقغقاؿؼق قعخمقاق د ؾقاقسقريق

قاق لقتمفدقفكفقودقبـظؿيقاق  رغرقوملصؾ يقاقـصورى.قإلقإذاقـوبًقاردقيقاقؼطعقيقعـدةؿ

فبوقكصورىققألـو اقؿوقـص غق قحؾػوءق ؿقبـذقاقؼحدغؿاقوفحو قةحذاقاحلؾحػقغحربزقب حؽؾق
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واوحقعـدبوقغؽق قاملسؾؿق قذمقحوقيقوعػاقؿألعدقاحلرلقاقعوملقيقاروؼقفحو قاقـصح غق ق

اقو حوءقاقحرؿضقبحـقبعحضقفطحرافقغطوقألق قبولكضاسقإؼققألـو قركحفؿقلقغقؼق قبوملسحؾؿػ

املقاركيقوبـقؿركسوقاق لق  قًقبـقايكؽؾقزقوحؾػومفؿقذمق قرغيقوقألـو ق]اقدروزاقوبعحضق

اقـصورىقفوقربوتس ـًاقوبعضقاملسؾؿػقاملقؼػػقًؼوؿيقؾربقيقإك ؾقزغي[.قورؾؿقبؼوءق ألحونق

قامؾقاقـصح غياقاقـص غيقوؿـق قرغياقؿؼدقبؼقًقعالـوئقوًقؼيقبػقاقعقامؾقاملوروكقيقواقع

قوفوكًقؿركسوقبر عقاقطرؿػ.

ـدغؿياقوترعوةوقؿركسوقو قدفقاجلؿقعققوإذاقفوكًقاقعالـوئقبػقاملقاركيقواقـص غػ

قؿؾقسقبـقاملس غرلقف قغطؾىقزعاءقاملقاركيقبـقاقـظوسقاقـص يقبدب ؼققققفبرغؽو )!!(ا

فعؾـًقوفولئقاركألوءقق4/1/1499اق د ؾقودقبـظؿيقاق  رغرقواقؼقىقاققطـقياقؿػلق

ق قاق ويل: قاق)اخلرب قاقدا ؾقي قوزغر قاققطـقػقارحرار قزعقؿ قفؿقؾقشؿعق  قإؼقوصؾ ؾألـوين

ق قطومرف قب ـ قعخم قاقعؿؾققةقؾقفقبرتدب ؼ قوق ـسقؼ قاقسقرغػا قحؾػومف قبع قؾ ألوحٌ

قفوبؾيق قًؼي قغقؼ قفكف قوفعؾـقشؿعق  قواقؼقائقاق ؼدبقيا قاملؼووبي ققألـو قود اقعسؽريقذم

قبقورقاجلؿقؾقؿؼدق حقذمقب وئقف ق قرغيقةلقاقدوقيقاققحقدفق بوقرمقسقاقسقرياقفبو

قتػرضقا قف  قغؿؽـفو ققألـو اق ل قذم قاملقاركيق(قسالس قعـ قصودرف قوةـوكقترصحيوئقفق ف .

رغحقوتمديقكػسقاملعـكاقوبـق فيقف رىقؿن قاملألعقثقاربرغؽلقاقذيقح ألؼًقةذاقاق ص

قلرياق قؿقطؾعفؿقعخمقبو قاملقاركيا قغؾ ؼلقبزعاء قبػقدب ؼقوإهامقؾقفو  قغـسؼقبو فو 

قي.وغس ؿعقإؼقو فيقكظرةؿقوغـؼؾفوقإؼقارطرافقاملعـق

ققــ ؼؾقإؼقاحلدغٌقعاق رىقعخمقفرضقاققاـعقبؾألـو قبعدقاق د ؾقاقسقريققـرى:

ةؾقد ؾًقـقائقف دقإؼققألـو قيكؼوذقاملؼووبيقبـقا الكقوا زغؿحيقاملوحؼحيقفحاقفحو ق
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غدعلقفبوسقاملقاطـػقذمق قرغيقوذمقبعحضقامل وؿحؾقاقعربقحياقفسقفحو قغرغحدقتـػقحذقاملخطحطق

!اقو لتق كقايلوزقـدرققدقواربرغؽو قواملقاركيقق ػض فورحيوئقاققفقحاقذيق وءئقتص

ال  طوعياقفاق لتق كقتغطقيقارحداثقبـذقد حقنقاقؼحقائقاقسحقرغياقوح حكق حروجق

قاملؼووبيقاقػؾسطقـقيقواققطـقيقبـققألـو .

 شؼقكظوسقف دقبـظؿيقاق  رغراققؿؿـظؿيقاقصوعؼيقو فًقبـودـفوقإؼقصدورقرؿوـفؿقق

ق.- قرجقحألش-ؿقشؼقؿ حاقًؿقاجلألفيقاق عألقيقذمقبـظؿيقاق  رغراقً

 شؼقاحلرفيقاققطـقياقؿخر ًقبـفوقحرفيقفبؾقوبـظؿيقاقألعحٌقوا حرو اقوحسحىقق

تدب قبسألؼقفوعزقبق كقاقصدرققضحألوطقاق حقعيقاقعحوبؾػقذمقصحػقفق حقشققألـحو ق

اقعريباقؿوكػصؾقاقعـفاقوفو قاكػصحو ؿقوةحؿقاقحذغـقغ ققحق قبسحموققوئقبفؿحيقؿقحفق

فهارااقرضبيقـوتؾيق ذاقاجلقشقاقذيقفو قُغعدقفباًلقبحـقابحونقاحلرفحيقوغعرؿق قفداق

اققطـقححياقوفححو قـححدقمتؽححـقـألححؾقد ححقنقاقؼححقائقاقسححقرغيقبححـقاقسححقطرفقعححخمقبعظححؿق

قاررايضقواملقاـعقاقؾألـوكقي.

 اك رصئقاقؼحقائقاقسحقرغيقاقغوزغحيقعحخمقاقؼحقائقاققطـقحيقواقػؾسحطقـقيقذمقفحؾقبحـقق

بـقاقربقواقأل رقق:دااقوؿروًقاحلصورقامل ؽؿقعخمقفؾوصققاألؾاجلاقألؼو اقوعؽوراقو

قواجلقاقوبـعًقار ؾ يقواملم قبـقاققصقنقإؼقـقائقاحلرفيقاققطـقي.

 وقنترأنقركربنيرنلًروزرونملونرىالروبنيرنلبونارونملونرىالرلرنهقركقىترقلوللالروهللقرر

نرلساقبلللهقلرلأللقرنلنللًورنملبللرتكرصللونلرهلللٌهرنحلللٍدرفهللمرلهلللرنل للنارنللانلللقىوو

ونلقل رونوونلروينقودرعىلر،ٍبلهمقرنلوهودلرنل،ونورنلنص والرنملونرىالررلألربًعمر

قويرأنرنلبونالرنلًروزلروكقىتربنضرهٌهرنل،وىريتنقونروين لقرفلوامربونهلقلروقلًر

ورونرهٌنرنلتن لوقرعلنولًقرأولًنىوًقلروقلًرورلونرغل رأالقيرعلنرصٍولقروسلوطر ولٍلر
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ٍورقنرعلنرصٍولقرأانلوثهمرنللًنئمردمرنملنر،لا.رولقوىرنلوسرقهرولكثٍهمرفقعلوارنٕأ

روهٌهرهيرلغارنٕرققمق

 رقاقألوشواقبرجقمححقداقحاكػردقاملقاركيقبوح النقوتدب قاملخقائقاق وققي:قاقؽرك قـواق سق

قوفوكقاقغ ؾؼق قاقدعؿقبـقإهامقؾاقوبـقاجلقشقاقؾألـوين.

 اق]فحاقرفغـحوقؿحقاقاكػردئقاقؼقائقاقـص غيقبوح النقاقألؼو اقوعؽوراقواجلألؾاقوصحقدق

به[اقوبوقفو قذقؽقاؽـًوقققلقاك ؼواقاق قعيقوعؿالءقاقـظوسقاقسقريقعـقاملؼووبيق

قواحلرفيقاققطـقي.

 دؿعقاقـظوسقاقـص يقعؿالءاقاقػؾسحطقـقػقفبقحونقاملـ حؼػقبحـقؿح حقوفمححدق ربغحؾقق

عحوسققملقا فيقإ قاكححفؿقذمقخمقؿحلقاقألحداويقوكححفرقاقألحورداقؿسحؼطقاملخحقا قذمقكححفوغي

اقوفوكًقاخلسومرقذمقاربقانقواررواحقؿودححياقفحاقف قعؿحالءق حقرغيقفحوكقاق1412

قوا فيقو  ورًاققؾؼقائقاقسقرغيقاقغوزغي.

 اقوًألحًق1499حو ئقـقائقاملقاركيقخمقؿقتؾقاقزعرتقذمقفوا رقحزغحرا قبحـقعحوسقق

اقوفوكححًقاقؼححقائق19/1/1499رؿًواقو ححؼطقاملخححقؿقذمقح ححؽو قاملخححقؿقًألوتححًوقب حح

امقؾقيقواقـص غيقب قرطيقذمقةذاقامل زرفاقفبوقاقؼقائقايهامقؾقحيقؿؼحدقُف حػقايه

اقـؼحولقعحـقتحقرطقوزغححرقاقحدؿو قشحؿعق قب غحزقذمق ؾسححيقبحـق ؾسحوئقاقؽـقسححًق

 لاقطرعلٍدركلقىونرأبلقركنيرايهامقؾقياقفبوقتقرطقاقؼقائقاقسقرغيقؿ  دثقعـفق

رولرأنرنل،ونورنللواواقفوامرسميرب،ونورنلٍدعرنلنٍبوا.رققلرنملالزمرحممًرول

خىلهقرألًنأٍةري لتهًفرنمل،قوألارنلقل لرونوارونحلٍكلارنلوصنولاردمرلانلقنلروكلامرىلٍىر)

بيعوننقريققصولرنملنٍكارسوقسوًقروع لرٍوًقرى،لولقرخنرنللٌونرونقٌوىللهقركثل ونلروخنر

.ر]ولونظللٍرأللنرشللقهرشللهقدةر وللٍونردمركتللقدرلألللر(نلنظللقمرنل للوريرأتللورطرفوهللق
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ر[.34نلقل رونوالرصقرونملخوامور

 ق1411شورفًقذمقا  قسقعخمقطرابؾسقذمقار ألق ققار  قبـقاق فرقاق و عقعحوسقق

فؾقبـقاقؼقائقاآلتقي:قاقؼقائقاقـص غياقبقؾق قوقاقـص غػقذمقحلق]بعؾقحمسـ[قفوق

احلزلقاقعريبقاقدغؿقـراطلاقاحلزلقاقسحقريقاقؼحقبلاقاحلحزلقاق حققعلاقبـظؿحيق

ؼقائقاقؾألـوكقيقذمقةذاقاحلحرلقإذقبـعحًقكؼحؾقامل روـحوئقحزلقاقألعٌاقو ومهًقاق

قبعدقبعوركقدابقي.ق9/12/1411واقط ػقإؼقطرابؾساقو ؼطًقاملدغـيقذمق

 راينقحبذب يقصرباقوشحوتقال:ق حوءئقبعحدقبؼ حؾقب ح قاجلؿقحؾاقوإذاقفحو قـوتؾحفقكصحق

وـقبلق قرياقو قرغيقف دقةلقامل حرضاققؿحاقعالـحيقؿؾسحطقـقلقصحرباقوشحوتقالق

قغ عروقاقلك ؼوسقاقؼقائقاقؾألـوكقيو!.ح كق

فوكًقةذاقاقؼحقائقتؼ حؾقاق حألولقواق حققخقوارطػحوناققوفوكحًقاقؼحقائقاققفقدغحيق

حتؿقفواقوةذاقبوقشفدقبفقاقعوملاقوشحفدئقبحفقبعوروحيقحؽقبحيقبحقغـاقوعحخمقإًرةحوقفبعحدق

قشورو قعـقوزارفقاحلرل.

فب ححعقبححـقاق ححلققةومجحًقـححقائقفبححؾقخمقؿححلقصححرباقوشححوتقالاقوارتؽألححًقؿححقفاقجمححوزر

ارتؽألفوقاققفقدقواقؼقائقاقؾألـوكقياقؿ  كقاملرىقذمقبس  ػكقؾزفقملقغسؾؿقاقبحـقامل حزرفاق

واوقزادقبـقةقنقاملذب يقوب وع فواقاكضاسقاقؾقاءقاقسودسقذمقاجلقشقاقؾألـوينقحلرفيقفبحؾق

صحرباققر قفؿراداقوـقودتفقبـقاق قعياقوققؼرفقبـقشوءقاقػظومعقاق لقارتؽأل فوقـقائقفبحؾقذم

[124ق–ق14فبؾقواملخقائقاقػؾسطقـقياقص:ق]وشوتقالقوبرجقاقربا ـيقذمقف ولق
(1)

ق.

                                                                        

ةححذاقاقسؾسححؾيق]بل ححوفقاملخححقائقاقػؾسححطقـقيقذمققألـححو [قتضححؿـًقفةححؿقبححوقوردقذمقف ححولق]فبححؾق(ق(1

قواملخقائقاقػؾسطقـقي[.
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ققمرنل، مرنلنٍيبربلهوئارنإلذنعارنلربورقىواربٌذنعلاري،ٍولٍر،لولرنملجلقزررنلتليرنريراتهلقر

نجلهلقدر]قونورلأللروبنًرىرشرهٌنرنلت،ٍوٍرووهلترنملنظملارنلتليريرللقرعلىلرىق لهقرنسلمر

ملٍنسلليلرنلصللحفرنٕوناوللالرفق للرٍورهوئللارنإلذنعللارنلربورقىوللارخىلرريلللهًوًنًرر[نإلسللالأي

رسحبرأٍنسلوهقرنلثالثارووفًقرعىلر،وقيلهم.

رستقرركقنر،َدرن روتونرىرولقهرعنًربًنوارييسو ه.ر[نجلهقدرنإلسالأي]وأنظمار

ف قةدفقاقؼقائقاقسقرغيقواقؼقائقايهامقؾقيقق[عربفقوع ؿف]قؼدقشفدقاقعوملقفمجعق

بـقد قنققألـو قإ راجقاملؼووبياقوفوكًقةذاقاقؼقائقتـسؼقؿقاقبقـفوقذمقا  اعحوئقهغحيق

فوقعـقطرغؼقو قطاقؿؾقألقوقبذقًق فدًاقبضحـقًوقبحـقف حؾقإكؼحوذقاملؼووبحياقوبؽحٌقرمحقسق

حمحوولًقاق ق حطاقوححؾققوزرامفوقعألدقاقسالسق ؾقدقوـ ًوقطقغاًلقغ ـؼحؾقبحػقدب حؼقوقألـحو 

اخلالفقبطرغؼيق ؾؿقياققؽـفقو دقفبقالقدب ؼقبغؾؼحياقوةحوقةحققورمقسحفقغ  حدًو قعحاق

قتقصالقإققفقبـقك ومٍ:

ق قاقؼذاذم: قبعؿر قاققطـقيق)ـون قواحلرفي قاقػؾسطقـقي قاملؼووبي ق وكى قإؼ قتؼػ ققألقو

بـقترصؿفوققاقؾألـوكقياقوتعورضقاق د ؾقاقعسؽريقاقسقريقذمققألـو اققؼدقحّذركوق قرغي

ةذااقوإذاقفوكًق قرغيقترغدقاقسالسقاآل قعخمقحسولقاقػؾسطقـقػاقوترغدقتصػقيقاملؼووبيق

قتصػقيق قحمووقي قاققطـقي قبـقاخلقوكي قف  قوكع ؼد قاقصؿًا قكؾزس قف  قؿالقغؿؽــو اقػؾسطقـقيا

ق.(املؼووبيقاقػؾسطقـقياقوإكـوقكلبؾقف قتعقدق قرغيقاقـظرقذمقبقـػفو

ةـححوكقبححمابرفقعربقححيقودوققححيقوححدقاملؼووبححيقاقػؾسححطقـقيق)وـححونقعألححدقاقسححالسق ؾححقد:ق
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(واحلرفيقاققطـقيقذمققألـو اقوـدقوـعقال  قورقعخمقاقـظوسقاقسقريقق ـػقذقةذاقاملمابرف

(1)
ق.

وةذاقاق فودفق وءئققبحـقكظحوسقصحدغؼقوحؾقحػققسحقرغيقذمقتؾحؽقاملرحؾحياقوةـحوكق

قـظوسقاقسقريقواتحفؿ فقب ـػقذقخمططقب حألقاقوحدق فوئقعربقيقوإعالبقيقف رىقةومجًقا

قاقؼضقيقاقػؾسطقـقي.

ر ر7/8/4865ودم ردمرر ريبقرك رخرسنئول ر رحتترعنوننق رأ،قًٓ رنللنًىوا رنلتقوم ىرشو

ر،ٍدرلانقنررسًنروقهرفوهق

خنرنلتقللقهمرغلل رنملنلللنربللنيرخرسنئولللرونلنظللقمرنل للوريلرب للحبرقونيللهرنلن للرٍوار)

ر.(يًرجيوًقرخىلرلانقنروخىلرنحلًودرأعرنلنٍنقنملتونوًةردمرنجلاهالروى،لهقر

خنرهٌهرنلتًنب رقًرو نترنإلرسنئولونيردمرنجلقىبرنلٌيرو،فرفوهر)ول قفترنملجلاقر

ر رونلٌي رنلومنيل رقوى روقىب رخىل رنلقنيل ريًوله ربنً رنل وري رنلنظقم بقٕسقسلروتنهً

رنل رملبرلا رسلموا ري ووا رلقٍض رمتهوًًن رنلقل رونونيل رنلقًنئوني رنٕوسطلربتصقوا رشق

رنلوصنوونر رعلوهق رو ورٍ رلانقىوا رأونىئ رعًة رعىل رجيٍي ربقٍضر،صقر رخرسنئول وي،وم

ووقصارأونقئيرصوًنروصوررملنعروصولرنٕسلحارخىلرنلوصنونيرونمل،قوأا.رل،ًرنسترقعتر

خرسنئولربنملهقرهٌنرنحلصولرعىلرسورٍةرفنلوالرعىلريوطرأنرنٕرضرونودرلانقنرومتًر

ر،تىرىلهٍرنللورقين.

ٍونرنٓوتامعرنملوسلعرلخنرعًدًنرأنرلركقنرنلنظقمرنل وريرنحلقكمر،ه)وققلترنملجلاقر

                                                                        

ساقوةؽذاقاقؼحذاذمقذمقتغقح قبقاـػحفاق1410كؼقضقاملقـػقاقؾقأللقعوسقق1499(قاملقـػقاقؾقأللقعوسق(1

قوفؾقبـقغأل ٌقةذاقاملسلقيقلدقكػسفقعو زًاقعـقؿفؿفو.
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نٕو لربنيرشمنونرب وَرونل،وىرنلومونواردمرووىوالر،وثرشلجعرنملاق،ثلقورب ولَلرعلىلر

ر.(خأهقهرلولارعىلرسقونارنلبحنرنلتيرلقلتهرخىلرلانقن

بدفقغؿقؾقشقئًوقؿ قئًوقإؼقاقعؾـقيققاقًؿ1499فو قاق د ؾقايهامقغقهغًوقذمققألـو قعوسق

اققوؿروًقاقؼقائقايهامقؾقيق9/9/1410ح كق وءقال  قوحقايهامقغقإؼققألـو قذم:ق

حصورًاقعخمقب وئقاقغربقيقملقت فداقبـقـألؾاقوبوقرؿعقاقاحلصورقح حكق ر حًقاملؼووبحيق

بحفوقبعقف دققبـققألـو اقوعـدبوقفو قبعضقاقػؾسطقـقػق]اقذغـقاح ػظقاقبعالـوئقلقبلس

إكحفققحقسقةـحوكق)وكظوبف[قغطؾألق قبـقف دقاق د ؾققرؿعقاحلصورقعـفؿاقفحو قغؼحقنق حؿ:ق

فقححو قؿؾسححطقـلاقوقححقسقةـححوكقشححعىقؿؾسححطقـلاقبححؾق ححقرغيقوفكحح ؿق ححزءقبححـقاق ححعىق

اقسقرياققوؿؾسطػق زءقلقغ  زفقبـق قرغياققوإذ قك ـقاملسموقق قاملؿقؾق قاحلؼقؼقق ق

ق[.121ق لققؽانق ـألالطاقص:ق]ةذاقوصق(قؾ عىقاقػؾسطقـل

ق.(فرغدقف قتحفؾؽقاقمجقعًوقركؽؿقفوبوش)فبوقبوقـوقفقف دقملألعقثقعرؿوئ:ق

ثمارسًنلرٓرىبنٍرلىنقرلعرونقرنملو وعر،،هردونرنإلوقبارعلولهقرهللركقىلترو لقئٍرلهللر

رخمواميلهم؟!.نل نارققرصةرعىلروٍوجرنمل،قوأالروعىلرنملٌنبىرنلتيرينٍضرهلقرنلقل رونوونردمر

ٓلرلوُرنٕأٍركٌلكلرفقلًبقبقورنلنص وارنلتليركقىلترجتلودرشلونرعرصلوًنرحتصلًر

لرونحرنملللًىونيلروي،صللفرونوهللقورنملحللالورنلتجقروللالرويوقللعرو للقئٍرأٌهلللاردمرأانللىر

نمل تبقىرنلرقئنردمر ق،وارأنر ون،يرصلوًنرنجلنوبولالرلقلولقرخنرنملنتلًونرونلملونرلنر

رونوالروأنظمرسرقىلهقرأنرنل نا.صوًنرلانقىوارولو ترفل ر

وصٍنبلُرنلتيرنستاق،هقرنلنظقمرنلنصل يرلانقىولارسلنوارولو لترفل لرونوالروكلٌلكر

ب وورنلغٍبوارنلتيرنقترصر،صقررخرسنئولرعلوهقرو،ًهقلردونرلنروتنٍضرسرقنربل وور
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رنلرشقوارٕيرلذى.

وديلرويظنرلنروبونامركقىترب وورنلغٍبواريهمًرنجلٍن،قورنلتيرولقهقرنحلصقررنلوه

َوْتر ٍِ خذربللهقريققوليربقوتولقحرقلونورلأللروقلونورونلاالطرحلامهلقلرووٍيرلبررلنلغمارقًرُف

نلغَنةرنجلًدرأنرنلقظقئعرنلتيراروٍيراهقرنلوهودرألنرقالللرثلمرو،لعررصنعربلنيرصلٍدمرنلغلَنةر

رلهيمرو ورٍرعىلرأ ق،ارلكربرولهم.

لقلًأترقونيللهمرعلىلرنغتولقلروارو لمركاقررنلنلامهرأنرصغولقنرنلنظلقمرنلنصل ير،ولثر

رمحلهرن لرأللعرلنرنلٍوللركللقنرأ للقملًقلرثلمرنغتقلللترنلبللويررنلبلوير، للنروقلللًرأقتليرلانللقن

صللاحيرنلصللقلىرروهللورنلٍولللرنلثللقينردمرنملًس للارنإلسللالأوارنل للنوالررووللًوٍربقلللٌكٍرلنر

رنل نا.نلبوخنيرنلقق لنيرلوُرهلامرلدىىرصلاربقل الحرومحلتهلرلرنهرنحل،ًرنلاقصنير ًرلهلر

وأعروٍوجرنمل،قوأارنلقل رونوارلوربونرنل،ونورنللانقىولارنل لنوار]وخنركلقنرقلقدةرهلٌهر

نل،للونورلو للونرأللنرنل للنا
(1)

دمريشه[رعللىلرأغللقدرةرلانللقنقركللقملٍنبرنيلرورقعللارشللقكٍر

نلربوللقويلروغلل همروغلل هم..روهنللقكرأئللقورخنرارلقلللر ٓفرأللنرشللاقدرلهلللرنل للنار

أللنرلولللررفللعررنوللارنإلسللالملرنسللترقعونرنلقللٍنررأللنرلانللقنرنملتم للرنيربللًونهملرنلنللقألنير

هللقئمنيرعللىلرووللوههمرٓروللًرونرلوللنروهللنونرعصللقرنلت للوقرلروأللنرارحيقلقللهرنحلللظردمر

رنهلٍودلركقنرأص هرنل جنلروأقرلكثٍرنل جونردمرسوروالروأقرلشًرببقعتهق.

ل رنيلركلروبخٍوجرنل،ونورنل نوارأنرنلقل رونونيرونللانقىونيلرُصويرشنقررحتٍوٍرف

فل رنيرأنرنلاحٍرو،تىرنلنهٍلررورفنتركلردوللارعٍبولارحتٍولٍرألقرن،تلتلهرخرسنئوللرعلقمر

ملرروُلغلَِقربقُدرنجلهقدربوووهنقلرولرنرخىلر،نيرخنرشقهرن لرفٌوامىنقربقىتصقرىقرعىلرر4856

                                                                        

قبـقاقسـيقذمقيشءاقولقفـقنقققسقاقبـقاي السقذمقيشء.(قفـقنقققسقاق(1
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رنلوهودلروحتٍوٍرقًسنقرقويرٓريلهَهرنلنونصفلروٓريوهنهرىونئبرنلًهٍ.

غًررنملونرىالروٓرواثروكوًرنلاقصنونيلرلرننقرى تغٍدر حقلارفرلٍرخىنقرٓرى تغٍدر

وعلمرنملغقلنيرأنرلهلرنل نارنلٌونروقصللونرنحللًعرعلنرأق لوهلرووصلق،ونرلللٌونرقلًر

!!رألعرنلوهلودلرررقتلونربقٕأُرلصقلقهلملروب،لٍونربرلونرلوونيللهملروينقسلونرينلقونرهلًٓه

نننقرأنرنجلهقدلربلريبووهرصورةرنجلهلقدلرووقوفهمرصقًقرو،ًًنروتَعمهرنٕأٍورقنلرهًفهرأ

وي موارنٕأورربغ رأ موقيلهق
(1)

ر.

 

 

 

 

ق

                                                                        

ف وبـحوقارونققكقبحـقح(قوردقحدغقـوعـقاق عوو قاقسقريقايهامقغقاق قعلقوب ؽؾقبق عقؿقاقبض(1

 .]بل وفقاملخقائقاقػؾسطقـقيقذمققألـو [
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 والدة حزب اهلل

شحفدئقاقسححوحيقاقؾألـوكقحيقولدفقححزلقشحقعلق دغححدقسقق1410بحعقإطالقحيقعحوسق

بـوؿسقحلرفيقفبؾ.قإغرا قاق لقصـعًقةذاقاحلزلقبـقفقػفقإؼقغومفقفوكًق حوقف حألولق

قتدعقةوقإؼقذقؽ:

وإ قفو قـرغىقاخلؿقـحلقوفححدقتالبذتحفاقؿـف حفق  ؾحػقعحـقبق كقاقصدرقرلنربـفو

هنٍقف  وذا.قؿورونقبر قلقغغؾؼقبوبفقبق فقفحداقفبوقاققحوينقؿؿ  حددقوارصحؾقف قبوبحفقلق

غػ حقإلقبنذ ..قو وءقكألقفقبريقبعدقتغققىقاقصدرقؿرؿعقشعورقاقعؾاكقياقوةحذاقلقغـو حىق

قاققوعقاجلدغدقذمقإغرا .

حرفححيقفبححؾقملقتعححدقبؼألققححيقعـححدقاقححدروزقواقسححـقػاقوفححذقؽقؿألقـفححوقوبححػققوبـفححو:قف 

ف قبصحؾ  فوقاحلرفوئقاققطـقيقواققسورغيق اعوئقتصؾقإؼقاقؼ ونقاملسحؾحاقوقحقسقبحـق

ت ألـكقورـيقحمروـياقوبعقذقؽقؿؿر عقيقفعضومفوقذمقإغرا اقوبـفوقت ؾؼكقبسوعدائقجمزغياق

قوتس ؿرقذمقتلدغيقدورقغع زقعـفقحزلقاهلل.

ذمق ػ قإغرا قذمققألـو قح يقاي حالسقؿخحرقروححوينقحتحدثقعحـقبعحضقةحذاقاملعحوينق

اق1419بؼوبؾيقف رتحفوقبعفقص قػيقاطالعوئقايغراكقحيقذمقكححفوغيقاق حفرقارونقبحـقعحوسق

قغؼقنقروحوينقعـققألـو :

لرولورىٍنقبروىنملربًقاروصلربلرفٌىلهرخنرشلقهرن ر4866لانقنروباهرنٔنرخوٍننرعقمر)

نلنقملولالرقرل،هقىنقلروب ابرأوقعرلانقنروهورقلبرنملنر،الرول،لًرلهلمرنملٍنكلَسوجيهرخىل

ق.(فٌىهرعنًأقروييترلانقنرخىلرل،هقنرنجلمهوروارنإلسالأوالرف وفروتانهرنلاققون
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قوغضقػقـوماًل:

نللقرعللنرصٍوللقرسللققرينقردمربلل وورأللنريو،وللًر رنهرنل للنارونلبللونار،للولرل،للًرمترّر)

نخلمونليلرونٔنرغقلاولارورالقهرنل لنارومتلً،ونرنجلمهوروارنإلسلالأوارونإلألقم
(1)

نإلألقمرر

ر.(نخلمونيردمروراهم

و ئؾقعـقكألقفقبريقؿؼون:قإكفقعضققذمقاقيساقاياقإغفق]املخوبرائقاربرغؽقي[اقوفو ق)

قاك خوبفقرمقسًوقملـظؿيقفبؾقب اغيقاقسػورفقاربرغؽقي.

قوغ وبعقحدغقفقعـقفبؾ:

طرغؼقاق وبعػق واقوإلقؿؽقحػقغؿؽحـقتػسح قفبرغؽوقتدعؿقعؿالءةوقبألوفرفقفوقعـق)

ـقوسقاجلزامرقبدؿعقمخسػقبؾقق قدولرقملـظؿيقفبؾوقبوقةلقعالـيقاجلزامروقبؾدق حـل
(2)

ذمقق

شانقفؿرغؼقوقغؼقسقبدعؿقاق قعيقذمققألـو اقظحوةرفقؿرغحدفقوحسحـي..قوقؽحـقفكحوقفعحرفقبحل ق

قاةح.ق(فبرغؽوقوراءقدعؿقاجلزامرققؾ قعي

ق-روححوينقق-[ققعحـقاقسحػ قكػسحفق11/1/1419اقؾألـوكقحيق]قوكؼؾًقصح قػيقاقـفحور

ق.(قألـو قغ ؽؾق  قفبؾقق صدغرقاقققرفقاي البقي)ـققف:ق

                                                                        

قوـدقصداقذمقـققفقةذا.قق(1)

وإلقؿؽقػقغؿؽـقتػس قـقوسقاجلزامرقبدؿعق) :قققـظرقامل عوملق قبـقفبـوءقـقبـوقإؼقـقنقةذاقاقسػق(ق0)

مخسػقبؾقق قدولرقملـظؿيقفبؾوقبوقةلقعالـيقاجلزامرقبؾدق ـلقذمقشانقفؿرغؼقوقغؼحقسقبحدعؿقاق حقعيق

ؿقحفققتػؽ قطومػلقب زبًقلريقذمقدبوءقاق قعياقوفؾقبقـػقغؼػقكفقلبدقوف قغـطؾؼقاق.قإكف(ذمققألـو و

قؿق قاءقاقسألقؾ.هيفبـوءقـقبـوققؾ ؼاقوف قهيدقتعوؼقف قغؽحقصدوربـقةذاقاملـطؾؼ.قف لنقاهللق
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قوـدقفدؼقبحفذاق قاملعدودغـقذمقإغرا ا قؿخرقروحوينقبـقاقسػراء قاي الس قح ي ـؾً:

ق رغدفقرحيوئقبعدقاك فوءقعؿؾفقذمققألـو اقوقؽـفقفو قغعـلقبوقغؼقناقوعـدبوق لقًحاق ص

قق[طالعوئإ] قذمقتؾؽقاقػرتف قاق صق[ب قحسػقبق قي]رمقسقاققزراء رحيوئقحعـقةذا

قوزارفق قفبو قاقؾألـوينا قاق ل  قذم ق ربتف قوعؿؼ قروحوينا قبعؾقبوئ قبسعي قوفشود فغدةوا

لقجموبؾيقاحلؽقبيقاقؾألـوكقيقوعدسقالصطداسقبعفواقحاخلور قيقؿؽوكًقطألقعيقعؿؾفوقتؼ ض

قبػقفو وطقاملسموقػقايغراكقػ.قوبقؾقةذاقاق ـوـضوئقحمسقبيقوفق ف

ر*رر*رر*

وخذنركقنرلانقنربونبارخوٍننرخىلرنلالًننرنلنٍبوا..روخذنركقنرهٌنرنحلَدرنجلًوًرسورلفر

بمهامورلكربرأنر،جمرلانقن..رروخذنركقنرنحلَدرنجلًوًرلنروتمرنرأنرأنقف ارأنظمارلألر

وتوىلرنخلمونيربقلٌنورهٌهرنملهمالررخٓرخذنركقنرأًعوأًقردعاًمرقووًقرأنرخوٍنن..رخذنرٓبًرولن

روهٌنرنلٌير،ًعق

 بدفئقـقائقاحلرسقاقققريقايغراينقت سحؾؾقق1410بـذقال  قوحقايهامقغققؾألـو ق

إؼققألـو قعـقطرغؼق قرغيقوبوق ـسقؼقبعفواقوفـوبًقةحذاقاقؼحقائقخمقؿحػقق حدرغىق

اقواققحوينقذمقاق قعي:قارونقذمقاقزبدايناقوةحلقبؾحدفق حقرغيقعحخمقححدودةوقبحعققألـحو 

بعؾألؽقاقؾألـوكقياقوفوكحًقاقؼحقائقاقسحقرغيقت حوركقذمقاق حدرغىاقوذمقتـظحقؿقد حقنق

ـقائقاحلرسقاقققريقإؼققألـو قبدو قتلش فاقوةحؾقغسح طقعقاربحـقاقؾألـحوينقحمو حأليق

قاقسقرغػقعـقبقؾقةذاقاربقرو!.

قولبدققـوقةـوقبـقتس قؾقاملؾ قظوئقاق وققي:

ر رلهل رنلنٍدرأن رنمل لمون روأصكقن رنلنٍبوال رونجلَوٍة رنلبقملرلفل رنيل روبالد ٍل

رعنر ريًنفع رنلتي رنل،ونو رخىل رونٓىهامم رلانقنل ردوول رلول رأن رو نون رنلنٍيب ونملغٍد
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ب وورنلغٍبوالروعنرنجلنودرنملحتل..ركقنرهًٓهرنٕ،ٍنررورٍقونرروعرنٕبوندلروهمر

سق،ارنلوغىلروكقنرنلنظقمررٓروٍوًونرغ رخغقثارلصققلرنمل لمنيروى قئهملروغ رنملووردم

جمٍدرنملٍوررأنرسوروارخىلرلانقن..رلوربوىقربق رعلورمرلهيقررهمنلنص يرٓرو مىرٕيرأن

رهورسنيلر ركلرأق رنخلاوثرنٕبوندربووه رنلنظقم روغلقرهٌن رملقذن رقوأنقق نملغقلونرأنرلبنقه

ربحَدرن لر رنملنجاون رلهيق رلوواون رشوني؟!.. رهو رأق ركل رلأقم رأرصنعوهق رعىل ووقتحهق

روبرلرأقرهورشونيرمخونيق

رنظقمرنللحوارنل نواروو،الهقرخذنركقىترشونوا؟!.ملقذنروٍفضرهٌنرنل

قكعقدقإؼقاحلدغٌقعـقتل قسقحزلقاهلل:

 ا  ؿحعقاخلؿقـحلقبعحددقبحـقعؾحاءقودعحوفقق[املحممترقارونققؾؿس ضحعػػ]عخمقةوبشق

اق ححقعيقاقححذغـقشححورفقاقذمقةححذاقاملححممتراقوفححو قبححـقبقححـفؿ:قحمؿححدقحسححػقؿضححؾقاهللاق

ا قإبححراةقؿقفبححػاقوتححدارسقبعفححؿقصححأل لقاقطػححقغاقواقححؾقحرفححيقفبححؾقذمقطفححر

قاخلطقائقاروؼقاقالزبيقبـقف ؾقإك وءقةذاقاحلزلقاجلدغد.

 عودقاققؿدقإؼققألـو اقوفقَّػقبـقاتصولتفقبعقو فوءقوعؾاءقاقطومػيقاقذغـقملقغ ورفقاق

ذمققؼوءقطفرا اقًؿقتؽررققؼوؤةؿقبوخلؿقـلاقوووعقاقوإغواقاخلطقطقاقعرغضيقحلحزلق

ق:[(0]بـقفك ؿ..قحزلقاهللق)را :قحق قيقذمقبؼونققفقبؿ ؾيقاق اهلل.قغؼقنقفمحدقامل

ق10ًؿقا  ؽؿؾًقاخلطقطقاق ـظقؿقحيقاروؼققبو  قحورقةقئحيقـقودغحيققؾ حزلقوحؿًق)

رقاهللاقحسحػقحعضقًاقةؿ:قعألوسقاملق قياقصأل لقاقطػقغاقحسػقاملق قياقحسـقكصح

فحقرايناقحمؿحدقرعحداق ؾقؾاقإبراةقؿقفبػاقراؾىقحرلاقحمؿدقغزبؽاققكعقؿقـو ؿاقعحغق

قحمؿدقؿـقش.
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رائقبححـقحوملقغؽححـقةححملءقوحححدةؿقكححقافقاق ل ححقسقحلححزلقاهللاقإكححاقفححو قبعفححؿقع حح

اقؽححقادرقواق خصححقوئقاي ححالبقيقار ححرىقبححـقحرفححيقفبححؾاقوحححزلقاقححدعقفاقوـححقىق

وجمؿقعوئقتألؾقرئقشخصق فوقاي البقيقاقسقو قيقبعقاقققرفقاي البقيقوـومدةوقايبحوسق

ق.(فبـقيقف رىقبوقزاقًقف اؤةوقطلقاقؽ ا قاخلؿقـلاقوفقادر

ؿؿـقةذاقاق خصقوئقاق لقبؼقًقف اؤةوقطلقاقؽ ا اقوملقغعؾـقعـفوو!اقتؼقنقفق ق

قحمؿدق قارعخم قاق قعل قامل ؾس قرمقس قار اء قةذا قبػ قبـ قفو  قاملخ صي: قاملصودر بـ

يقذمقاحلرولقاقنغ]بفديقشؿسقاقدغـاقوحمؿدقحسػقؿضؾقاهللاقوقؼدق وءقذمقف ولق

ق[قألـو  ق): ققألعداقعـققألـو ا قوكظرًا ق غػقضقؿفققغ قؼقاخلؿقـلقفعخمقاملسموققوئقذمققألـو ا

قاق   قاقذيقحصالحقوتف قاقدغـ قشؿس قبفدي قحمؿد قكومألف قإؼ قواقؼضومقي قواق ـػقذغي رغعقي

اقوةـوكقف اءقف رىقحيوؿظق قعخمقهغ فواقوحيرصق قعخمقعدسق(غرفسقجلـيقولغيقاقػؼقف

قاقعؾـل قف فزفققارتألوطفو قفوكًقحتّؿؾفو قاق ل قذقؽقار اء قعخم قاربقؾي قوبـ ب زلقاهللا

قاملخوبرائقاقعربقيقواقغربقيقبسموققيقارعانقايرةوبقيقفخطػقاقرةومـقواقطومرائ.

وةـوكقفكصورققؾ زلقذمقفو وطقفةؾقاقسـيقبقؾقاق قخق عقدقشعألو قوحرف حفق

ياقح كقف قبعضقةملءقفو قودمؿعقاقعؾاءاقوبـظؿيقاجلفودقاقػؾسطقـقق-اق قحقدقق-

قغ فؿقبوق  قع.

وبرفزقـقودفقاحلزلقاقػعؾقيقلقاق ؽؾقيقةلقاقسحػورفقايغراكقحياقوبحـقارطحرافقاق حلق

فوكًقت وركقذمقا  اعوئقـقودفقاحلزلقوذمقاختوذقاقؼرارائاق ػ قإغرا قاقسوبؼقذمقدب ؼق

قوـومدقاحلرسقاقققريقذمققألـو .ق-حم  ؿل-

 حزلقاهللقاقؾألـوينقعضققذمقامل ؾسقارعحخمققؾقحقرفقاي حالبقياقاقحذيقتل حسقذمقطفحرا ق



 الشيعة يف لبنان : حركة أمل أمنوذجًا                                                                           
347 

 
اقفبوقبؼقيقارعضوءقؿفؿ:قاجلألفيقاي البقيقق  رغرقاقأل حرغـاقوبـظؿحيقاققحقرفق1411عوسق

حزلقاقدعقفقاقعراـحلاقوحرفحيقاقعؿحؾقاي حالبلققواي البقيقذمقشألفقاجلزغرفقاقعربقياق

وةذاقاحلرفيق حزءقبحـقححزلقاهللاقق-حسػقاملق قي-البقيقاقعراـقياقوحرفيقفبؾقاي 

قفبوقامل وؿظيقعخمقا ؿقا رقؿؽو قبـقـألقؾقاق ؼقي.

ول ؿححعقفعضححوءقامل ؾححسقارعححخمققؾقححقرفقاي ححالبقيقا  اعححوئقدورغححيقذمقطفححرا اق

وب قزتحفؿقعددقبـقبعسؽرائقاق درغىقبقزعيقبػقإغرا قو حقرغيقوقألـحو اقؿػحلقإغحرا ق

اقوذمق قرغيقاًـو :قبعسؽرقاقسحقدفقزغـحىاقوبعسحؽرقاقزبحدايناقوذمق ؿقفربعيقبعسؽرائ

ققألـو :قبعسؽرقاق قخقعألدقاهللاقوبعسؽرقاقدرفلاقوفالمهوقذمقبعؾألؽ.

ؿـ ـقإذ قفبوسقتـظقؿقعومللقغرعواقاخلؿقـلقفوقبـقغؿقؾفاقواملـظائقاق لقغ حلقػقبـفحوق

حمؾقحياقواققوكقحيقعوملقحياقامل ؾسقارعحخمققؾقحقرفقاي حالبقيقتحمديقبفؿحيقبزدو حي:قاروؼق

واقؼقودفقطفرا قاآلغوئ
(1)

ق.

 و النقفشفرقـؾقؾياقُوقَِدقوترعر قذمققألـو قححزلقغع حربقبحـقففحربقوفؾـحكقارححزالق

كقعحخمقتل قسحفقففقحرقبحـقحاقؾألـوكقيقعخمقايطالاقباقؿقفوقححزلقاقؽ ومحىقاقحذيقبضح

قمخسػقعوبًو..قفقػقحدثقذقؽو!.

ونرنجلهلودرنملهلنوارنلتليروالٌهلقركللرألنرلرندرلنرنلٌونروث ونرأثلرهلٌنرنل لًنلرونٍفل

وبرلر،َبًقرسوقسوًقلرفهورأنروهارٓبًرلهرأنرصوقغارأاقدئرأ،ننارهلٌنرنحلَدلروأنروهار

لوٍىرٓبًرلهرألنرخقنلقعرنلنلقسربجلًوىرهلٌهرنملالقدئلروقًريللهقرعلىلرأنقف لارنٕ،لَندر

تللرأرلقنرنلصلًنرةردمرنلردونرلنروتروررهلٌنرنحللَدلروحيننٕوٍىلروقًرومٍرع،ًرلورع،ً

                                                                        

ق.1419اقػركسقياقاقعددقاقصودرقذمقبـ صػقؿرباغرقق[ ق قفؿرغؽ]عـقجمؾيققق(1)
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رأوقدونرنٕىبرارنل وقسوا.

ةؿقق-رغيحالًـلقع -قؽـقةملءقاقذغـقغق و قبقؾقةذاقاقسمانقلفؾق قف قايبوبقيق

فـححرلقبححوقغؽقكححق قإؼقاحلححزلاقؿؿححرا عفؿقبححـقاآلغححوئقغ ققححق قبرفححزقـقححودفقاقطومػححياق

امل ؿسؽػقبدغـفؿقوامل ؿسؽق قبدغـفؿقبـقفبـوءقاقطومػيقةؿقـوعدفقةذاقاحلزلاقوح كقؾ ق

قألعضفؿقدورقدا ؾقةذاقاق ـظقؿاقفبوقاملـوةٍقوارةدافاقواق سحرتق ؾحػقشحعورائقبراـحيق

تس ؼطىقاجلاة ق]اق ؼقي[اقؿؾؾؼقسقبو قطقغؾقذمقةحذاقامل حوناقو حربفقعرغؼحيقعؿرةحوقةحقق

قعؿرقاق ورغخقاي البل.

لرأنظلمرشلوناروعنًأقروقهورنٕونألٍرونلتنللوامورألنر ولارن رروحرن رنخلمونليلرقلق

لانقنرسمنًقروصقعارلإلأقمرو،روأتهلرفرمرىتمنىرلنروقهمرنملنظٍونرنلقالسقارأنرلصحقبنقر

أنلوأقوركقفوارعنرع،قئًرنلبلونارو وقيللهمروصاونلاريرلوونهم..روكلمرىتمنلىرلنرولًركونر

لمهوارنملٍونواردمرىبيةرويروررنلرونئفرونٕ،َندرونجلامعقولررولورلدركونرذللكرللوفٍونر

 همرهٌهرنٕوققورونجلهودرنلتيرهيًروىلهقلروونللونرنل،هلوارنٕوىلردمرأ  يللهمرعىلرلىق

رنلًعووارهيرقهوارنملٍونوا.

فبوقاق ؿقغؾقاملوديقحلزلقاهللقؿؼدقتؽػؾحًقبحفقـقودتححفؿقذمقإغحرا اقوغؼحقنقاملخ صحق ق

ق012بوق ل قايغراينقف قةذاقاملسوعدائقبؾغًقذمقبداغيقرمو يقرؿسـ وينقاققوكقحيقححقايلق]

بؾقق قدولر[اقوةذاقؾ قاقسالحقواقع ودقاحلريبقاقذيقفو قغ  ـق ؿقعـقطرغؼق قرغياق

بؾقق [قذمقاق فراقوغؼحقنقعحغقكحقريقزادا:قبؾغحًقق10وبـقاررـوسقار رىقاق لقتذفرق]

قبؾقق [اقو وءقذمقف ولقاحلرولقاقنغي:ق192]ق1442املسوعدائقعوسق

فققألـوكقياقوةحلقفعحخمقف حرفقتؼووحوةوقبؾغًقار رفقاق فرغيققؾؿؼوتؾقمخسيقالفقق )
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اققدر ححيقف قبؼححوتغقفبححؾقراحححقاقبحححفدفقاقؽسححىقهي ححرو ق1419بؼوتححؾقذمققألـححو قعححوسق

صػقفقاحلرفيققالكخراطقذمقحزلقاهللاقوةذاقار  قلـلقبقارداقفغضًوقبـقاقزفحوفقوبحـق

قيقاب ححزازقاربححقانقبححـقاق  ححورقاملسححق قػقفوقبححـقاقححذغـقلقغؾ زبححق قبوق عححوققؿقاي ححالب

قوفص ولقاملالةل[قوفذقؽقبـق طػقاقرةحومـاقؿضحاًلقعحـقذقحؽقػقواخلقوطػ]احلالـ

 وءقذمقتؼرغرقدبؾقبويسقؿركيسقف قحزلقاهللقذمقاقألؼو قـدقا ح قؼقعحخمقاررايضقاملسحق قيق

(ؿقفوققـؽقزراعيقاخل خوش
(1)

ق.

لنروهلنونردمررفنىلرنلٌونرحيلورهلمرلنرو،قرىونرأقربنير،َدرن رونٕ،لَندرنل لنوارنإلوٍنىولا

، اقىلهمريٍكواارنلرقئقارنلبونوارأنروهالررو،جمرنلًعمرنللٌيركقىلترخولٍننري،ًألهرلقلٍعهمر

دمرلانقنلروأنرنٕأثلارعىلرذلكرلنرعًدرنخلربنهرونملًربنيرنإلوٍنىونيرنللٌونركلقىونروتوللونررعقولار

رينظومرشًونر،َدرن ردمرلانقنروَوًرعنرنٕلقني.

يل،للىرأللنرنحلروأللقورنلنٍبوللارخٓرنلراللترونٓ للرهقدرلأللقرل،للَندرلهلللرنل للنالرفللالر

ونلتنرولللللرو،ٍأقىللللهمرألللنرنٕىبلللرارنإلعالأولللارونل وقسلللوارونٓقتصلللقدوارونلث،قفولللالرر

ونمل قعًنورنلتيري،ًأهقرهلٌهررنٕىظملاريرلونرألنرىصلوبرنجلهلقورنلتليرحتلقدرن رورسلولهر

انيقرنٓقتصلقديرونٓوتامعليردمرونلٌونر أنونلررفيونرهٌنرأنرذنك؟!..رخىنقرلورىظٍىلقرخىلرنجللقى

،للَدرن رلووللًىقرلىق للنقرلأللقمردولللارولللوُرلأللقمر،للَدقرفمللنرنملًس للقورنلتنلوموللارخىلر

رنملًس قورنلصحوالرخىلرأًس قورنلانقهرونلتجقرةلروغ رذلكركث .

ر

                                                                        

ق.(19/9/1444ق-ق11ق)اقتورغخ1212احلرولقاقنغياقبصدرق وبؼاقوجمؾيقامل ؾياقاقعدد:ققق(1)
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راملزحلة األوىل من مشرية احلزب

وةذاقغعـلقفكفقلبدقتلفدقعـدكوقؿقاقبهقف قحزلقاهللقبم سيقإغراكقيقذمقًقلققألـويناق

قـوقبـقا  عراضقارووو قاقعوبيقذمقإغرا ققـ عرفققبـق ال وقعخمقفةدافقةذاقاحلزلقذمق

قبرحؾ فقاروؼ.

]وةققاقعوسقاقذيقتل سقؿقفقاحلزل[قختقضقحربًوقفر يقق1410فوكًقإغرا قذمقعوسق

ر قعددققبعقاقعراااقوفوكًقاقؽػيقـدقبدفئقمتقؾقملصؾ يقاقعراااقوملقغؽـقذقؽقب قـعًوا

%قـؾقاًلاق92 ؽو قإغرا قًالًيقفبقونقعددق ؽو قاقعراااقوكسأليقاق قعيقاقعراـقػقت  ووزق

ملصحؾ يقإغحرا اقوفحو قشحواقإغحرا قـحدقتحركقق[طوبقرًاق وبسحوًق]وفق قبـقةملءق قؽقكق ق

ققمغوئق ق ًوقـقغًواقوف ؾ يقب طقرف.

دعؿقاملوديقاقذيقفو قغ ؾؼواقإغرا قفوكًقتع ؼدقف قاقعرااقبوقفو ققق ػقاقعؾقفوقققلقاق

بـقدونقاخلؾقٍاقوب ؽؾق وصقبحـقاقسحعقدغيقواقؽقغحًاقوةحذاقالع ؼحودقصح قحقر ق

ًقبفددفقبـقإغرا قاق لقرؿعًقشعورقتصدغرقاقققرفقبـذقتقيلقاآلغوئقزبوسق دونقاخلؾقٍقفوك

قاحلؽؿاققوفوكًقتداؿعقعـقكػسفوقبـق النقاملسوعدائقاق لقتؼدبفوققؾعراا.

بحـقؿركسحوقق-فعـحلقار حؾ يقوـطحعقاقغقحورقق- ؾؼكقاقدعؿقاقعسحؽريقوفو قاقعرااقغ

بوقدر يقاروؼاقًؿقبحـقفبرغؽحواقوفحو ققؾسحعقدغيقدورقذمقإــحو قاربرغؽحو قب ؼحدغؿقةحذاق

قاك رصئقإغرا قعخمقاقعراا.قذااقدعؿقر قاخلؾقٍقبفددقبوقسؼقطقإ

ةحذاققحقسققاربرغؽو قواقػركسقق قفوكقاقغدعق قاحلقودقذمقةذاقاحلحرلاقوادعحوؤةؿ

اقر قذمقا حح ؿرارةو:قإكعوشححًوقلـ صححودةؿاقوةدقفححوكقاقبعـقححػقبو حح ؿرارصحح ق ًواقؿؼحح
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وا  ـحزاؿًوقققروائقاقألؾدغـقوبؾدا قدونقاخلؾقٍاقوواكًوقق ػقاق قشقربقأل فؿقإهامقؾاق

ب ػححظقفبححـقاخلؾححقٍاقوعححدسق ححقطرفقق-بححداؿعقبححـقبصححوحلفؿقق-قؽححـفؿقفغضححًوقبعـقححق ق

قايغراكقػقعؾقف.

رفٌنرلهًنفرنحلَدردمرأٍ،لتهرنٕوىلرلنريتجقوزرأقرويلقوخذنقر

مجفقرغيقإ البقيقذمققألـو اقوققلقتصدغرقاقققرفقملوقوـعًقححرلقإغحرا قبحعقققوقمر-ر4

قاقعراااقوإ قادعكقايغراكقق قبل قاقعرااقةلقاق لقبدفئقةذاقاحلرل.

اقرضبححوئقبق عححيققؽححؾقبححـقاقححدونقاآلتقححي:قفبرغؽححواقؿركسححواقاقسححعقدغيقيوووللهر-ر4

قاقؽقغً.

فبوقتصدغرقاقققرفقإؼققألـو اقؿؾؼدقبرقبعـوقؿقاقبهقبؼوبؾيقح يقاي السقؿخرقروحوينق

قألـحو قغ حؽؾق ح قفبحؾقق صحدغرق) ػ قإغرا قذمقب وئاقوـققفقاقحذيقكؼؾ حفقعـحفقاقـفحور:ق

ق.(اقققرفقاي البقي

غعحدو ققراححقاق1419وبوقفو قـودفقاحلزلق ػق قةذاقا دفاقؿػلقفوكق قاققوينقبـقعحوسق

ذمقطفرا اقد  قرقاجلؿفقرغيقاي البقيقاملؼألؾيق]عخمقفؾققألـو قفوقعخمق حزءقبـحف[اقوـحدقشحوركق

قشخصقي[قوبـفؿقبـقةققبـسقلقرةؾقاقسـياقواوق وءقذمقةذاقاقد  قر:ق92ذمقإعداداق]

ققؾ حرلقاقدا ؾقحيقحغـألغلقتلققػقحؽقبيقإ البقيقذمققألـو قف ) رطقلزسقققوحعقححدل

بوقذفرقف قاخلؿقـلقةققاملر عق حذاقاقدوقحياقوةحققعـحدةؿقظحؾقاهللقذمققاقواوقةقق دغر(ؿقف

قاررضقفؾفو.

ك حـقلق):قفك ؿق زءقبـقإغرا اقؿؽو قردا:ق-إبراةقؿقاربػق-ـقؾقرحدقـودفقاحلزلق
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ق-ق1] رغحدفقاقـفحور:قق(كؼقن:قإكـوق زءقبـقإغحرا  قك حـقإغحرا قذمققألـحو اقوقألـحو قذمقإغحرا 

ق[.2/1419

نملقرونلللَرروو،للًةرنملظلوللنيرنلقٍى للونيرُلرِسللَلْترنلربقوللقورنلتقلوللارروبنللًريقجلل رأ،للٍي

بٍقولقورخىلرر48/44/4874،لَدرن روولهرألعرجتملعرنلنللامهرنمل للمنيردمر)للخمونيقر

نإلأقمرنخلمونيروجملُرنلًفقعرنٕعىلرللثورةرنإلسالأواردمرخوٍننلرلشقدونرفوهقربقٓىتصقرنور

رنلربقوقوقرنلتيرحي،،هقرنمل لمونلروممقروقهردم

خنرشنارمرنمل لمردمرلانقنرونمللٍياطربلوٓوترمروٍفلعرخىلرأ،لقأرمرلسلمىرنلتربورلقور)

ونلتهللقينرملنقسللاارنىتصللقررمحللقةرنإلسللالم..رىٍفللعرخلللورمرنلتهللقينربربكللار،للٍكترمرنلبللناوار

ونخلمونولارمل،لٍيرقولقديترنل،لونوررٍبارنحلوًرولالنملتصقعًةردمرلانقنرودمربل وور،ولثرنلهل

(نٕأٍوروارونلقٍى وا
(1)

ر.

ربيقحقدرغححيقحؿوحلرفححيقذمققألـححو ققؾخؿقـححلاقواق ححعىقاملسححؾؿقبححرتألطقبقلغ ححفاقواقضحح

ومخقـقياقوةذاقةلقاقعؼؾقيقاق لقفو قغػؽرقبحفوقبوقغسؿكقب  ؿعقاقعؾاءاقإذقلقحؾقعـحدةؿق

قعخمقؾرارقإغرا .قوعـدقحزلقاهللقإلقبؼقوسقمجفقرغيققألـوكقيقإ البقي

رهٌنرعنريصًوٍرنلثورةلرلأقرنحلًوثرعنرلهمرنلنملوقورفنووَهرفوامرويلق

اق1410رمححقسقاجلوبعححيقاربرغؽقححيقبوققفوقححياقذمقمتححقزقق[داؿقححدقدودج]قنوترللقفر-ر4

وفو قفونقرةقـيقؾربقياقوـدقكؼؾقإؼقدب ؼاقوبـفوق رىقكؼؾفق قًاقإؼقطفرا قحقٌقووعق

                                                                        

اقو رغححدفق119يققؾدرا ححوئقواق قًقححؼاقص:قرالاقبرفححزقاققحححدفقاي ححالبقحاكظححرقف ححولقاقسحح(ق(1

ق.22/12/1412اقـفور:ق
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قورقبفرابود.بس ـقاكػراديقبوقؼرلقبـقبط

عـقق[اجلفودقاي البل]فعؾـًقبـظؿيقتطؾؼقعخمقكػسفوقا ؿقق19/2/1412قدمر-ر4

قة قبفوقعخمقدورغ ػ:قإغطوققيقوفبرغؽقياقوفوـعًقذمقصػقؿفاقًالًيقعؽق رحيًو.

بسحموقق فوقعحـقالع حداءقعحخمقق-اجلفحودقق-فعؾـًقاملـظؿحيقق11/9/1412قودمر-ر4

ـ حقاًلاقق92ػخخحياققوفوكحًقحمصحؾيقةحذاقالع حداء:قاقسػورفقاربرغؽقحيقبقا حطيق حقورفقب

طوبعًوقبرغدغًوقبؿـو أليقحتؼقحؼقةحذاقق1419واجلدغرقبوقذفرقف قحزلقاهللقفو قـدقفصدرقعوسق

اقو رىقتقزغعفقعحـقطرغحؼقر حومؾفؿقاق حلقغر ؾقكححفوقبحـق[اق قطو قارفرب]رقعخمقحاقـص

قب وئقاقغربقيقإؼقفؾقبؽو قذمقاقعومل.

اـ  ؿًق قورتو قاك  ورغ و قبألـقػقغضحا ق ـحقدقاقؼحقفقق02/11/1412قودمر-ر3

بظؾقححًوقؿركسححقًوقعححداقق11ـ ححقاًلقبححـقاقأل ححورفقاربححرغؽقػقوقق091امل عححددفقاجلـسححقيقؿسححؼطق

قعؽائقاجلرحك.

ر قرمحقسقاجلوبعحيقحبصحق1419بـظؿيقاجلفودقاي البلقذمقفوكق قاققوينققلعلنتر-ر4

ق.[بوقؽقسقف ]اربرغؽقيقذمقب وئق

ةححزئقاقؽقغححًق ححألعيقاكػ ححورائ:قًالًححيقبـفححوقوـعححًقذمقق10/10/1412قدمر-ر5

بصوقحقفبرغؽقياقوًالًيقف رىقذمقبم سوئقفقغ قيقةل:قاق عقأليقاقصـوعقياقوبألـحكقاملراـألحيق

واقحح  ؽؿقاآليلقاق ححوبعققححقزارفقاقؽفربححوءقواملححوءاققوبححرجقاملراـألححيقذمقبطححورقاقؽقغححًقاقححدويلاق

ققػركسقيقذمقحلقاجلوبرغيقاقسؽـل.والكػ ورقاقسوبعقفبوسقبؼرقاقسػورفقا

تعححرضقاربحح قاق ححقخق ححوبرقارمحححدقمل ووقححيقاؾ قححونقعـححدبوقق1411عححوسققودمر-ر6

اعرتوًقاملقفىق قورفقبػخخيقذمقعؿؾقيقاك  ورغيقملقغؽ ىق وقاقـ وحاقوك وقارب قبحـق
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قاملقئقبلع قبي.

كقاق ؾقطحًوقبحـقوذمقةذاقواق لقـألؾفوقفقؼًقاقسؾطوئقاقؽقغ قيقاقؼألضقعخمقاجلـوفاقوفو

قاقعراـقػقواقؽقغ قػقواقؾألـوكقػ.

رافألحًو[اقق122ا  طػقاحلزلقطحومرفقفقغ قحيقوعحخمقب ـفحوق]ق11/2/1412قودمر-ر7

وف ربوةوقعخمقاق ق فقإؼقبطورقب فدقايغرايناقواح  زواقذمققألـحو قرةقـ حػقومهحوق] حو ق

قققيقكقربوكدا اقورو قفقفوك[قبـقاجلـسقيقاقػركسقي.

ققاحلٍذمققنبتًعونر-ر8 قف ؿقا قاققحدف]بو قواحلٍقلقق[بس ف قبـقاق قطو ا واقرباءف

حي ؿؾقبقؾقةذاقاملظوةرائقاقصو ألياقؿاقفو قبـقاقسؾطوئقاقسعقدغيقإلقاق صديق ذاق

اقواوقووعػقبـقا  عدادائق1419ذمقعوسققفو فواقػ ـيقاق لقاؿ عؾفوقاقراؿضيققوبؾغًق

قتػ  قفًـوء قف ؾ يق ػقػي قاف  وؿفو قحقققاقاقسعقدغي قوةؽذا قاحل وجقايغراكقػا قشقفب عي

قحرلا ق وحي قإؼ قاحلٍ ققبق ؿ قعوس قاقؼ خماق1419ؿػل قعؽائ واب سئقق ؼط

قبس  ػقوئقوبس قصػوئقبؽيقبوجلرحك.

ر*ر*ر*

قاق لقفعؼألًق قاروؼ قحزلقاهللقذمقاملرحؾي قاق لقكػذةو قايرةوبقي قبعضقارعان ةذا

عؿؾقيقتـسىقإؼ:قبـظؿيقاجلفودقاي البلاقتل قسفاقوفوكًقاقألقوكوئقاق لقتصدرقبعدقفؾق

قفصؾاق قف اءقومهقيقققسق و قفوقاملؼفقرو قذمقاررضاقوفؾفو فوقبـظؿيقاقعداقيقاقققرغيا

قغؼقنقصأل لقاقطػقغقاربػقاقعوسقار ألؼقحلزلقاهلل:

قدو قايعال قعـق) قاق سرتق ؾػقا ؿقبو قاي البلقفؾقاقذغـقغرغدو  تضؿقاجلفود
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اقوبـق فيقف رىقؿؼدقفو قاقغرلقواقؽاقغعؾؿقف قحزلقاهللقةققاقذيقغـػذقةذاق(ةقغ فؿ

اقعؿؾقوئقكقوبيقعـقإغرا اقوفوكًقبعضقاقدونقاقغربقيقتضطرقإؼقاق ػووضقبعقإغرا قب ؽؾق

هياقبـقف ؾقإطالاقهاحقاملخطقؿػاقوقعؾقفق قبـقامل وبعػقبوقزاققاقغذفرو قؿضق يق

ق ـوحق[إغرا قؾقً] قاقؽا قاقؾألـوكقياققاق لقف ػفو قاهللقحسػقاملـ ظريقعـقطرغؼقجمؾي اغي

قبسألىقك  قاؾ قون قمل ووقي قحوتعرضقصوحألفو قبػقإغرا  قاقصػؼي قةذا قرهار اقققرفقق-را

قوبػقاق قطو قارفرب.ق-اي البقي

قإل حالسقواملسحؾؿػاقوفكحفقلقق[1]إغرا قفوكًقتدعلقف قاربرغؽو قةحؿقاقعحدوقرـحؿق

ةؿقفوقححقارقبقحـفااقوفبرغؽحوقاق حلقت  حددقذمقبؼوطعحيقإغحرا قزعقؿحيقجمونقريققؼوءقفوقتػو

ايرةحولقذمقاقعححوملاققًححؿقغؽ  حػقاقعححوملقـضححقيقاقطححومرفقاربرغؽقحيقاق ححلقةألطححًقذمقبطححورق

طفرا اقوةلقحمؿؾيقبؼطعقاقغقوراقوعخمقب ـفوقوؿدقبـقفألورقاملسموقػقذمقاقألقحًقاربحقضاق

قكظرامفؿقبـقبسوعديقاخلؿقـل.ققؾ ػووضقبعق[رغغو ]فر ؾفؿقاقرمقسقار ألؼق

ا  طوعًقإغحرا قف قحتحؾقفقح ًاقبحـقب حوفؾفوقبحعقاقغحرلقبسح خدبيقذمقذقحؽقـضحقيق

فبححوق حقرغياقؿؾؼححدقـحدبًق ححدبوئقكحودرفققسبححرغؽقػقواقػركسحقػاقوفححو ق ححوقق.اقرةحومـ

اقػضؾق)!!(قذمقإطالاقبعضقاقرةومـاقواوقلقشؽقؿقفقف قاقغحربقػقحيرتبحق قبحقاطـقفؿاق

عخمق حالب فؿقوفحراب فؿاققو حذاقاقسحألىقؿؼحدقاـ ـحعقاربرغؽحو قبلمهقحيقعحقدفقوحيرصق ق

قاقؼقائقاقسقرغيقإؼقب وئاقوـدقعودئقبوقػعؾاقوفؾؾؼقبؾػقاقرةومـ.

وقسومؾقف قغسلن:قبوقةلقعالـيقحزلقاهللقبورعانقايرةوبقيقاق لقوـعًقذمقاقؽقغًق

قوذمقاقسعقدغيو!.

 ؾسقارعخمققؾققرفقاي حالبقياقوةحذاقامل ؾحسقاجلقال:قحزلقاهللقاقعضققارةؿقذمقامل
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ةققاقذيقفو قغـظؿقاقعؿؾقوئقايرةوبقيقذمقاجلزغرفقوؾ ةوقبـقبؾدا قاقعوملقاي حالبلاققوذمق

مجقعقةذاقاقعؿؾقوئقفو قلريقاع ؼونققألـوكقػقبـقفعضوءقاحلحزلاقوبحـق فحيقًوكقحيق)وةحذاق

وبقحيقذمققألـحو اققوفحو قححزلقاهللقةققارةؿ(قؿؼدقفو قلريقتحدرغىقاملحـظائقاق حقعقيقايرة

غـظؿقعؿؾقوئقتححفرغىقار حؾ يقوامل ػ حرائقإؼقإ قاكححفؿقذمقاجلزغحرفقاقعربقحياقؿػحلقعحوسق

فقػقـطعيق الحقبحػقبـحوداقفالشحقـؽقفاقوـحقاذفقق[10]اف  ػقحؽوسقاخلؾقٍقق1419

صقارغخقارقيبق لاقورشوشوئقًؼقؾيقوب ق طياققواح  ًقفحؾقبحـقاقسحعقدغيقواقؽقغحًق

حححزلقاهللقذمقةححذاقرائقعـححدقحححوؿظقار ححدقر قبعححضقوححألوطقفبـححفقفححوكقاققب ححقرطػقبححعقوايبححو

اقعؿؾقي..قواقذيقفعؾؿفقف قا رقعؿؾقوئقتحفرغىقف ؾ يقبـققألـحو قإؼقاملحـظائقاق حقعقيقذمق

ق[قبلغوسقـؾقؾي.1449-9-01 قاقؼوعدفقاربرغؽقيقذمقاخلربق] اخلؾقٍقفو قـألؾقعؿؾقيقتػ

ق
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 مشرية احلزباملزحلة الثانية من 

ًّر رورلأوررأهمارعىلرنل ق،تنيرنللانقىوارونلنٍبوالرأنرلمههققو

املحممترقاقؾألـحوينقاقحذيقُعؼحدقذمقبدغـحيقاقطحومػقاقسحعقدغياقحوقحيقاقػحقىاققلىلهىر-ر4

قوعودئقاقدوقيقق ألسطقكػقذةوقعخمقارريضقاقؾألـوكقيقؾ قاخلووعيققالح الن.

بعقاقعحراااقوةحذاقغعـحلق رو فحوقبحـققإغرا قاخلؿقـلقعخمقإكحفوءقحربحفوقونف،تر-ر4

قةذاقاحلرلقبفزوبي.

اقؼححقائقاقعراـقححيقدوقححيقاقؽقغححًاقواع ربتحححفوقحموؿظححيقبححـقحموؿظححوئققنوتق،للتر-ر4

اقعراااقوووعقةذاقالحح النقاقعحوملقعحخمقحوؿحيقححرلقلقغعؾحؿقك وم فحوقإلقاهللق حأل وكفق

قوتعوؼ.

ؾقٍقحؼؼقيغرا قاك صورائقاح النقاقـظوسقاقعراـلققؾؽقغًاقوتحفدغداققألؼقيقدونقاخل

بوقفوكًقحتؾؿقبحفواقوفو قبـقفؿضؾفوقتـوزنقصداسقعـقالك صورائقاق لقحؼؼفوقواق لقبـق

ف ؾفوقـوبًقاحلرلاققوتؼدغؿفوقطقاعقيقيغرا اققفبحوقاربرغؽحو قوحؾػحوؤةؿاقؿؼحدقبحوتقاق

ق  ق قبـقحتوقػقإغرا قبعقاقعراااقولقغر ق قبـقإغرا قإلقوـقؿفوقعخمقاحلقود.

وملقغؽـقحزلقاهللقراوقًوقعـقبممترقاقطومػقركفقـطحعقاقطرغحؼقعحخمقـقحوسقمجفحقرغ فؿق

اي ححالبقيقذمققألـححو اقو ححذاقؿؾؼححدقعؿححًقبظوةراتحححفؿقاق ححلقتحححفو ؿقاقسححعقدغيقواققةوبقححيق

رو قؿقفواقوإذاقفوكًقاقسعقدغيقـدقوغطًقعخمقاقػرـوءقاقؾألـحوكقػقحخم ؾػقاملد قاق لقغـ  

اقعالـيقايبوسقامل ددقحمؿدقبحـقعألحدقاققةحولقرمححفقاهللقودعقتحفقبـقف ؾقك وحقاملممتراقؿ

قاق قحقدغيقايصالحقيو!.
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يضقاقألوطـلقعحخمقفقسحـيقاقؼحقساقوعحخمقمجقحعقبحقاـػفؿقحف ؾاقلبدقف قغربزقاحلؼدقاقراؿ

قوفؿعو ؿاقوبوقختػلقصدورةؿقفعظؿقوف طر.

أهملالرركلامرٓبلًرولنرخذنقررٓبًرولنرورونرنهلًفرنجلًوًرأتنقساًقرأعرأقروًرأنرلأورر

ريبقركرلصٍنفرثالثاردمررسمهقرخوٍننروسوروارونحلَد.

ف وروارنلتيرحتتلرأنظمرنٕرنيضرنللانقىوارأنرأصلحتهقرلنرحتلقردرخرسنئوللرب،لونور

،للَدرن لرلتجربهللقرعللىلرنٓى للحقدرأللنرنجلللوٓنلروع،للًرأنقهللًةرسللالمرأنهللقلروأللنر

ارخىلرونودرلانلقنلرٕنرعوديللهقريبلرلرأصلحتهقرلوهًقرلنرٓرينودرقونورنملجقهًونرنل ن

ورًٍنرعىلرنلنظقمرنلنص يردمردأبقلروفهاًلرعنرهٌنروذنكلرفلٌنردعلمر،لَدرن روهلمنر

عودةرنل،ونورنل وروارخىلربل وولرنلتليرلولربورعلىلرنٓبتنلقدرعنهلقربنلًرنوتولقحرقلونور

رنلصهقونارلا ووروونودرلانقن.

هلقرسللرترصٍو،لًقر ولٍر تللفرعلامركلقنروخوٍننرٓريَنلريرصرعىلريصًوٍرنلثورةلرلرن

علوهرنحلقلرلوقمرنخلمونيلرفيسلودرنملونوهارنلٌيرنيانهرخأقأهمرفبللروعلقدرعللوهمربقلووللر

ونلثاللورروعظللقئمرنٕأللورلرلأللقرنٕسلللودرنجلًوللًرنلللٌيرسلللرهررف للنجقينرفلللوُرفوللهرلير

قلروأنرهنقرنستقَنزرللنٍدلروعىلرنلنرُرفٌىهرونتمًرعىلرنلبنقرنورنلتيروقت،ًهقررهورى

وقهوردعويلهمرخىلرحتٍوٍرفل رنيرونمل،ًسقورنإلسالأوالرورفعررنوارنجلهقدردمرسلاولرن لر

وأ قعًةرنهلوئقورونجلامعقورنل نوارنلتيريٍفعرهٌنرنلبنقرلروبقلتقيلرٓري تروعرنحلروأقور

،ىرنلنٍبوارونٕوناوارجتقهلرخوٍننرودورهقردمرأنقهًنورنل المرنلنٍبولارنإلرسنئولولالروسلوا

لانقنربونبارخوٍننرخىلرنلالًننرنلنٍبوالروسوا،ىر،لَدرن رنجلهلارنلو،ولًةرنملنتًبلارألنرلوللر

رحت،وقرلهًنفرخوٍننروصمو،قيلهق.
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ٍر،َدرن رولرنهتامأقيهربم،قوأارنٓ،تاللرنإلرسنئويلرجلنلودرلانلقنلروعلقدورل،ص

لتليرأقرسلهقرسوروارخىلرب ووركامركقىترولشلًلروألنرنلصلال،وقورنجلًولًةرونملتن لقارن

نلنظللقمرىللَعرسللالحرنٕ،للَندرونملولوبللوقورخٓرسللالحر،للَدرن لروخغللالقرفهللقئوقور

لروأننترنجلامعقورنإلسالأوارنل لنوارونٕ،لَندرنلوصنولار[يلققزر،َدرن ]نٕ،َندرخٓر

أللنرنجلهللقدردمرنجلنللودرنللانللقينلروكقىللترهللٌهرنجلامعللقورقللًرلدوردورًنرأهللاًمردمرأ،قوأللار

 للقئٍرفقد،للاردمروللوِرنلنللًورنملحتللللروقللًأترعللًدًنركالل ًنرأللنرنٓ،للتالللرولوقنللترو

نلبهًنهلرفلامذنرومننونرأنرنجلهقدردمرساولرن ؟!رلٕىلهمرأنرلهلرنل نالررولرنرىظقمرلسًر

وققدةر،لَدرن روزعامههلمردمرصهلٍننرولًعونرلنرثوريللهمرجلمولعرر.وَعمربيىهرغ رصقئقي

مرمملنرحي لنونرنلظلنربقٔولقورو،َبللهمرنمل للمنيلروكثل رألنرنللٌونركلقىونرجيقهلًونرهل

رهلرلدركونرينصبرلصحقبلهمرنلرقئقيلرلمرخنرنملحبرملنرحيبرأروع؟!.فنملًلل.ر

بؼوبؾيقبعقكومىقاربػقاقعحوسقحلحزلقاهللقاق حقخقكعحقؿقق[ؿؾسطػقاملسؾؿي]ف رئقجمؾيق

قـو ؿاقوفو قاوق لق ف:

ق قملقا في قاقؾألـوكقي قاقناغو قتل قس قعـ قؿرتف قـألؾ قاملؼووبيقفعؾـ ؿ قق ق قع الح الن

قاق عألقيققالح الناقؿاقةققتؼققؿؽؿققـ وحقةذاقاقػؽرفو.

فطؾؼـوقةذاقاقػؽرفقبعحدق حققإشحوعيقاقحألعضقذمقفكـحوقك  ؽحرق)ؿؽو قاوق وءقذمق قابف:ق

املؼووبححياقولقكعطححلقؿرصححيققم ححرغـقذمقاققـححًقاقححذيقكع ححربقؿقححفقف قاقسححوحيقبػ قحححيق

لك ؼونقبـقبقـعقملقـعقملؼوتؾيقايهامقؾقػاققؽحـقبعحضقكؿـعقفحدًاقبـقاقؿؾسـوققؾؿؼووبيا

ق.(اقعو زغـقفصأل قاقغردو قاقسألىققـو..

اقوإعال قحزلق1444بؼوبؾيقكعقؿققػؾسطػقاملسؾؿيقفوكًقذمقشفرقكقسو قبـقعوسق
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قاقس قحاهللقعـقت ؽقؾقةذا قفو قذمقعوس قعخمقخم ؾػق1441راغو قفيقبعدق قطرتحفؿقاق وبي ا

ـق فيقف رىقؿؼدقفو قاحلزلقغ رصفقوفلكفقدوقياقو ذاقؿؼدقبـوطؼقوبد قاجلـقلاقوب

 صصق فوزًاقق درغىقامل طقعػاقوبعدقاق درغىقحيددققؾؿ طق قكطواقعؿؾفاقوبـقةذاق

قاملـطؾؼقؿفققاقذيقحيددقـألقنقةذاقورؿضقذاك.

وفو قاملـعقـومًاقق-1441ق-عـفوقاحلزلقـألؾقعوبػقؿؼطقةذاقاقعؿؾقيقاقدعومقيقفعؾـق

قاقق قوققسلنقبـقشوءقفصدـوءقحزلقاهللقبـقفةؾقاقسـي:قـألؾقةذا قوبـذقعدفق ـػا ـًا

قشوءق قبـ قوققسلن قبؾ قاي البقيا قواجلاعي قاق قحقدا قوحرفي قاقعؾاءا ق ألفي فلعضوء

بـظائقبوقغسؿكقبوملعورويقاقػؾسطقـقيقاق لقاك ؼًقعـقعرؿوئاقوتألعًقف دقاقـص غيق

قبطؾقاقصؿقدقواق صدي.

قفو  ققؾ زل قإغرا  قدعؿ قفحدقوبؾغ قو فف قتؼرغر قذم ق وء قاملرحؾيا قةذا قذم ف

قذمقبطؾعقصقػق قاقؾعأليق1419اقدبؾقبو قػقاروربقػقإؼقحؽقب ف قفبعود قوف ػقؿقف ا

قاقسقرغياقبوقغغ:

بويـال قوا ألقطقًالثقبرائقذمقق999تؼقسقطومرائقاق  ـقايغراكقيقبـقطرازقبقغـغق)

بضياقؿوقألضومعقاق لقتػرغقعألورفقار ألق اقعخمقطرفقبدرجقبطورقدب ؼاقكوـؾيقمحقلئقؾو

عـقف ؾ يق ػقػيقبر ؾيقإؼق]حراسقاقققرف[قاقذغـقغؽؿق قعخمققتدرغىقفتألو قحزلقاهللق

قفبوق قبعؾألؽ. قبـطؼي قذم قاقؽومـي قاملعسؽرائ قذم قفو قدب ؼا قبوقؼرلقبـ قزبداين قبعسؽر ذم

ػؾقاقألضومعقامل ؿؾيقؿفلقبداؿعقةوو قوصقارغخقبضودفققؾط ا قبـقطرازق وئ.قفذقؽقحي

(بقـوءقاقالذـقيقبـ وطقبـقةذاقاقـق 
(1)

ق.

                                                                        

قق.091احلرولقاقنغياقبصدرق وبؼاقص:ق(1) 
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ق قبـق قرغيقوصـقع فو قاقدعؿقاقذيقفو قحزلقاهللقغ ؾؼوا قاقؾألـوكقي-وةذا ق-احلؽقبي

قـ ولًق قاقصفققين قالح الن قـقائ قاحلزل قـوتؾ ققؼد قاقؼقن: قبـ قغؿـعـو قل قإغرا ا وبـ

عألوسقاملق قياقـ ؾققوورغًواقوفو قاقؼودفقكاذجقحقيقجلـقدقاحلزلاقؿوربػقاقعوسقار ألؼ

ق قؿرباغر قذم قاملقاـع قغ ػؼد قكص1440وةق قاحلويلقحسـ قواربػقاقعوس قذمقحا قابـف قؿؼد قاهلل ر

قاق لق قبـقحقٌقاق درغىقوايعدادقذمقبس قىقاملفؿي قوفًألًقاحلزلقفكف إحدىقاملعوركا

قاجلـقلق عؾًق قف ؾقحترغر قبـ قاقـ وحوئقاق لقحؼؼفو قف  قذفرا قلدر قواو اك دلق و.

قوبعقاقـوسقغ قحدغٌقاقعوملقفؾفا قاق لقفوكًقذمقوـ فو قايرةوبقي ـسق قفوقغ ـو ق قفعاقف

قحتسػقصقرتفقذمقفعػقاقـوسقؿؼدقحتسـًقصقرفقإغرا .

 

 

 

 

ق

ق
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 حقيقة وحجم هذا االنتصار

عـدبوقبدفئقحرلق)[:ق09/1/0222]بعورغػ:قق[ارغفقكوؤور]غؼقنقاقؽوتىقاققفقديق

 وعياقعخمقعؿؼقق91غػرتضقبوحلؿؾيقف قتس غراقققألـو ق ؿقًق]محؾيق البيقاجلؾقؾ[قوفو 

فقؾقبرتًااقوـونقرمقسقاققزراءقايهامقغقبـوحقؿقبقغـقمل ؿقعيقبـقفألورقاقضألوطقعخمقق92

ب ورفقب وئ:قفك ؿقتعرؿق ق قدًاقفكـلقبوقفـًق لصوداقعخمقمحؾيقتـطقيققعخمقعددقفأل ق

قوبعدقوـًقـ ص قبـقذقؽقارتػعقعددقبـقايصوبوئقتزغدقعخمقبضعقعؽائقبـق وكألـواق

بق فقوملقلدقبوقغقا قفاقوق فوب فقملقغ فؿقفحدًااققبولقاقؿلؾؾؼقبقغـقعخمقكػسف122و وغوكوقإؼق

قارتػعقعددق وذمقا رقبرفقغظفرقؿقفوقفبوسقبرفزقاقؾقؽقدقـون:قإكفقلريقذمققألـو قبل وفاقوبـذمذل

ق.(و وغوكوقوعػػقوففقر..

قاقؾألـوكقي..قوةذاقةلقفةدافقمحؾيق البيقةذاقةلقبسلقيقا  قوحقإهامقؾققسرايض

قاق  رغرقوـقائقاجلقشق قإ راجقبـظؿي قاحلؿؾي قؿأل  قاجلؿقؾقفرادقبـقوراءقةذا اجلؾقؾا

ق وءقذمق قاحلرل. قبعققألـو قتـفلقحوقي قاتػوـقيق الس قعؼد قوبقغـقفراد اقسقريقبـققألـو ا

عؿؾقيقاقسالسققبـقاؿ  وحقيقص قػيقةوقارتسقايهامقؾقيقذمقبـ صػقحزغرا :قلقحتقققاق

قف ؾقاجلؾقؾقإؼق السقبـقف ؾققألـو .

ققؼدقاع ذرقعـق ققؾ ؿفقرغيا قبقغـقبـقبقـػقب  قاجلؿقؾقبعدقاك خوبفقرمقسًو ُصِدَس

قووعدقبوقعؿؾقبـقف ؾقتحفقئيق ق عؼدقاتػوـقيق السقبعقإهامقؾقر قاققـًقؾ قبـو ىا

قففقرقبـقبقـػقاقزعقؿقامل قوُصِدَس قاق لقتسؿحقبذقؽا واقدق-وروينقبقورقاجلؿقؾقار قاء

قاقذيقففدقمتسؽفقبوملقـػقاقعريبقاقعوس.ق-ب  قاجلؿقؾ

تعوروًقاملصوقحقايهامقؾقيقبعقاملصوقحقاملوروكقياقو ؼطًقكظرغيقاقزعقؿقاققفقديق
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اقذيقفو قغـوديقبدوقيقبوروكقيقذمققألـو قت  وقػقبعقإهامقؾقودقاي السقق[بـقؾقرغق ]

ئقإهامقؾقفيقفبؾقبوملقاركياقؿؼدقراحًقتأل ٌقعـقخمرجق وقاقسـلقاقعريباققوبعدقف قؿؼد

ق.1410بـقورط فوقبـذقعوسق

ق] قاقذغـقبؾغقا قإؼقاحلدغٌقعـقـ خمقاققفقد قغؼقنقاقؽوتىقاققفقديق122كعقد قفا [ا

ق]ارغفقكوؤور[قؿؿـقةملءقاقذغـقفوـعقاقب قشقاقغزافقةذاقاقعددقاقؽأل و!.

اقوحرفيقفبؾقفوكًقتؼػقذمقاقطرفق1410سقحزلقاهللقملقغؽـقـدقظفرقإؼقاقق قدقعو

اقؿؾؿقغألؼقإلقفةؾقاقسـيقبـقاقػؾسطقـقػق-بـظؿيقاق  رغرقق-املعوديققؾذغـقفحسـقاقإققفوق

قاحلدودق قعخم قـوبعي قركحفو قبـعفؿ قعخم قبؼودرف قاقـص غي قاقؼقائ قفوكً قوبو واقؾألـوكقػا

قاقسقرغيقاقؾألـوكقي.

قملقكس غرلقف قغعؾـقغأل قق قعق1410وإذ :قؿؾؼدقبهقاققفقدقعوسق ـقخمرجاقو ذا

قف ق قووعد قبولك خوبوئقايهامقؾقيا قؿقزا قؿقر ققألـو  قبولكس ولقبـ قتعفدا قعـ بوراك

قامل دد ق قاملقعد قبـ قشفرغـ قالكس ولقـألؾ قفو  قملوذا قفبو قواحدا قعوس قذقؽقبعد غؽق 

قؿنذاؾاقؿوقذيقفرااقف قحوؿظقار دقفو قغعؾؼقابولًقعرغضيقعخمق ألفيقحزلقاهللقبعقإهامق

ق قامل  دف قاربؿ قاتػوـقي قب ـػقذ قاقؾألـوكقػ قاملسموقػ قبوراك قحؽقبي اقردققؿسقؽق طوقألً

اقؾألـوين:قالكس ولقبـققألـو قواجلقل قصػؼيقواحدفقلقت  زفاقوبعدقتؽرارقةذاقاقسقريق

اقرداقفرادئقحؽقبيقبوراكق ؾىق قرغيقةذاقاققرـيقاققحقدفقاق لقتس خدبفوقذمقاقضغطق

 وءقاختوذقةذاقاقؼرارقبعدقؿ ؾقبػووووئقواشـطـاقوؿ ؾققؼوءق ذاقؿؼدقوقعخمقإهامقؾا

قار دقبعقفؾقـ ق قذمق قغنا.

قاكس ولقإهامقؾقبـق قعدس قوحووقًقا  غالن قالكس ولا قبؼرار ؿق ئًق قرغي



 الشيعة يف لبنان : حركة أمل أمنوذجًا                                                                           
365 

 
ق قفيق[شألعو]بزرعي قعـ قبسموقي ق  ع ربق قرغي قبلكحفو قؿ وءئقاق فدغدائقايهامقؾقي ا

قحزلقاهللقبعد قغ ـف قذمققألـو اققة قس قاقسقرغي قاقعسؽرغي قاقألـقي قو  فو ؿ ق الكس ولا

ق  ض قاقسحوفكحفو قب وئ قدب ؼ قطرغؼ قعخم قاملؼوبي قاجلسقر ق قرغيقحرل قوبـ عئ رغعا

ق[.09/1/0222رمقسقيقذمقب وئقوواديقاقألؼو ق]عـقروغرتق

ؿاقفو قبـقاقزعقؿقاقـص يقا وقؽقإلقاقرتا عاقورؿعقشعوراقاملعفقدق]فـقفركألًوقعـدق

ق قاق لقشألعو]اقؾزوس[اقو ؽًقاجلؿقعقعـقبزرعي قغؼدَّق[ ق[فقػوًقق92]ب قايلققو ؽوهنعددقر

قإعالسقحزلقاهللقوفؾقبـق قوصورئقف فزف قتغ ئقاملقاـػا قًؿ قبـقفةؾقاقسـي.. وةؿ

قاقـص قت غـكقبحفذا قوإغرا ا ققألـو قو قرغي قوـونقححؽقبي: قاقؽو حقاقذيقحؼؼفقاحلزلا ر

قإ قعصحكص قـوقف: قاهللقؿقا قا حر قوتقؼقر قاقسؽو قإؼقـراةؿ. قوعود قاك فكا قـد زامؿقاقعربقي

قحزلقاهللقحػظقاربـقذمقاجلـقلقؿؾؿقتطؾؼقح كقرصوصيقواحدفقبودمواقاجلؾقؾ.

ر*ر*ر*

ةححذاقةححلقحؼقؼححيقةححذاقالك صححورقاقححذيقحؼؼححفقحححزلقاهللقوبححـقغؼححػقوراءا..قوةححذاق

ققألـو ..قوةذاقةلقصػ وئقبق زفقحتؽلقاملل وفقاق لقصـعفوقاققـوملقايغراينقاقـص يقذم

 بل وفقفةؾقاقسـيقذمقةذاقاقألؾدقاملـؽقلقامل  ؾ.
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 امللحق الثاني

 (1)التعاوى اإليساني اإلسسائيلي األمسيكي الباطين
وأظداء ادسؾؿغ افسـة، واضح  -ظذ خمتؾػ ؾرؿفؿ-افتعاون افقثقؼ بغ افراؾضة 

دون ظك أو بؿؽان دون ا خاصًا بعٍك ذظـدي وضقح افشؿس رأد افضحك، وفقس ه

مؽان آخر، بؾ هذا هق هنجفؿ مـذ أن ابتؾقت أمتـا بظفقر ؾرؿفؿ، وأي باحث يؼؾب 

 صػحات افتاريخ البد وأن جيد أدفة ظذ مػحؿة ظذ ذفؽ.

راؿقة اإليراكقة مـذ يقمفاا اوو،، وـعاادك ــات أيفاع ذم وفؼد ــت أتابع احلرب افع

ع فادي احايل أهؿ ]اورصقػ[ افذي يراؾؼـل ذم حعي وتر فقثائؼ افتل أحصؾ ظؾقفا، ودمؿَّ

ـؿٌّ ـبر مـ ادعؾقمات، وـان مـ أمهفا افتـاؿض ادذهؾ بغ ما تؼقفف إياران ظاـ ـاؾ ماـ 

 إرسائقؾ وأمريؽا، وبغ ما جيري ذم اخلػاء.

 يؼق، يعؼقب كؿرودي وهق مـ أهؿ دمار اوشؾحة ذم دوفة افؽقان افصفققين:

إيااران اخلؿقـاال وخاصااتف مـااذ اكاادالع احلاارب مااع افعاارا  )إن إرسائقااؾ ترشااؾ إػ 

صحـات مـ اوشؾحة أـز مـ تؾؽ افتل ـاكت ترشؾ إػ إيران ذم ظفد افشاه(. وأضاف: 

                                                                        

 ( ـاكت يل مسامهات ذم هذا افشلن ومـفا ظذ شبقؾ ادثا، وفقس احلك:(1

 .[رؤية إشالمقة]ممامراهتؿ ظز افتاريخ ذم هذا افؽتاب وذم ـتاب  -أ

ظاـ تعااوهنؿ ماع ادقاركاة  1976ما ـتبتف مـذ دخاق، افؼاقات افباضـقاة افساقرية إػ فبـاان ظاا   -ب

 وافصفايـة واومريؽان وـاكقا هؿ ادـػذيـ دخططاهتؿ.

  .ـتايب: ]وجاء دور ادجقس[  -جا
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اجلقش افعراؿل افؼقي افذي يشؽؾ هتديدًا خطرًا فـا  )إن اشتؿرار احلرب يمدي إػ اهنقار

 ذم اجلبفة افؼؿقة(.

ظادة مؾقاارات ماـ افادوالرات اظاسف ببعضافا هذه افصػؼات افتال بؾغات ؿقؿتفاا 

هاصؿل رؾسـجاين رئقس جمؾس افشقرى اإليراين، فؽـف زظؿ بلهنا ؿقؿة مشاسيات كػطقاة 

متت ؿبؾ افثقرة. ومل يؽاـ افتعااون وافتـساقؼ باغ إرسائقاؾ وإياران ؿااصًا ظاذ صاػؼات 

 يقمـا هذا.افسالح، بؾ صؿؾ اخلزاء ذم افزراظة وافري واالؿتصاد، ومل تتقؿػ حتك 

ومـ بغ هذا افؽؿ افؽبر مـ افقثائؼ وافدراشات ؾؼد وؿع اختقااري ذم هاذا ادؾحاؼ 

 ظذ ما يع:

. افتعاااون افتسااؾقحل بااغ افـظااا  احلاااـؿ ذم إيااران وافؽقااان ادااذـرة افسااقداء اووػ:

 افصفققين، وهل دراشة مقجزة كؼهتا وزارة اخلارجقة افعراؿقة.

]تريتااا بااارزي[ وهااق أو، وأخطاار ـتاااب يػااؽ أفغاااز  افثاكقااة: ظاارض فؽتاااب أفػااف

افعالؿات بغ إرسائقؾ وإيران وافقالياات ادتحادة اومريؽقاة، وظـقاكاف ]حؾاػ ادصاافح 

    إرسائقؾ وإيران وافقاليات ادتحدة اومريؽقة.رية بغ اادشسـة[ افتعامالت افس
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:املركسة السوداء  

 يف إيساى والكياى الصًيوني التعاوى التسليحي بني الهظام احلاكم
 

حتطؿاات ضااائرة صااحـ دماريااة أرجـتقـقااة مااـ كااقع  1981متااقز  18ذم يااق  افساابت 

[ ؾق  أرايض االحتاد افسقؾقتل  ؿرب  مـطؼة يريػان ذم أرمقـقا ظـدما 44ا، 0د  ]ـاكدير

ـاكت تؼق  بثافث رحؾة مـ جمؿقع اثـتل ظؼ رحؾة مؼاررة ااا ماـ تاؾ أبقاب إػ ضفاران 

فـؼؾ صحـات مـ اوشؾحة وافذخرة وؿطع افغقار اومريؽقة افصـع وؽرهاا ماـ افؽقاان 

 افصفققين إػ إيران.

بثاات صاابؽة تؾػزيااقن ]إي. يب. د[ اومريؽقااة  1981/آب/20خلؿااقس وذم يااق  ا

بركاجمًا تؾػزيقكقًا اشاؿف ]كايات الياـ[ اشتضااف ؾقاف رئاقس يففقرياة إياران افساابؼ ]أباق 

 احلسـ بـل صدر[. 

وأـااد بـاال صاادر أن اإلرسائقؾقااغ يبقعااقن مـااذ ماادة اوشااؾحة وادعاادات افعسااؽرية 

عامؾ مع إرسائقاؾ وإكاف ـاان يؼاق، ذم االجت ظاات إليران، وؿا، إكف يعارض صخصقًا افت

 احلؽقمقة إن ظذ اإليراكقغ أن يتصاحلقا مع افعرا  ال أن يدخؾقا ذم هذه افتجارة. 

وؿا، افرئقس اإليراين افسابؼ إن جفقده ذم هذا ادجا، ؿد أحبطت أيضًا كظارًا خلشاقة 

، ؿاد يتجاف صاقوؿ ويطاقح زظ ء افديـ احلاـؿغ مـ أن اجلقش إذا تؿ افصؾح مع افعرا 

 وؿ مـ افسؾطة. 

وؿا، أبق احلسـ بـل افصدر: )فؼد ـان افقء افغريب هق ذاء اوشؾحة مـ 
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إرسائقؾ، اومر افذي يظفر أن صفقة احلؽؿ فدى اداليل ـاكت ؿقية جدًا.. أثـاء إصغايل 

ؿؾت رئاشة اجلؿفقرية ـاكت افؼضقة ؿضقة ذاء ؽر مباذ وــت أظارض ذفؽ ، ؾؾؼد 

إذا ـان ظؾقـا أن كشسي اوشؾحة مـ اإلرسائقؾقغ ؾؾ ذا ال كتصافح مع افعرا  ؟ إن ذفؽ 

 شقؽقن أؾضؾ بؽثر(.

صح كااضؼ رشاؿل باشاؿ احلؽقماة افؼزصاقة ذم  1981/آب/28وذم يق  اجلؿعة 

[ ذم رحؾتفااا ادرؿؿااة 44كقؼقشااقا: إن افطااائرة اورجـتقـقااة  مااـ ضااراز ]ـاكااديرا د ا، 

[ ؿاد اشاتخدمت مطاار الركؽاا افادويل 1981/متاقز/17[ ادعروؾة ]بتاريخ ي.ر224]

فؾتزود بافقؿقد وؿا، افـاضؼ افرشؿل افؼاز  ردًا ظاذ شاما، تقضاقحل بشالن افطاائرة 

 اورجـتقـقة  ما يع:

هبطت افطاائرة اداذـقرة ذم مطاار الركؽاا ؿادماة ماـ ]تاؾ  1981/متقز/11ذم يق   -1

[ ـقؾاق 6750[ صاـدوؿًا زكتفاا ]50ن[ ذم كػس افقاق  حامؾاة ]أبقب[ وؽادرتف إػ ]ضفرا

 ؽرامًا وـان ؿبطاهنا افؽابتـ ماـػرك.

هبطت افطائرة كػسفا ذم مطار الركؽا ؿادماة ماـ ]ضفاران[  1981/متقز/12ذم يق   -2

 وؽادرتف ذم كػس افقق  إػ ]تؾ أبقب[ وـان ؿبطاهنا افؽابتـ ـقرد يرو.

بطاات افطااائرة ثاكقااة ذم الركؽااا ؿادمااة مااـ ]تااؾ أبقااب[ ه 1981/متااقز/13وذم ياق   -3

وؽادرتف ذم وؿت مبؽر مـ صباح افقق  افتايل إػ ضفران .. ثؿ ظادت إػ الركؽا طفر ياق  

 وؽادرتف إػ ]تؾ أبقب[ وـان ؿبطاهنا افؽابتـ ـقرد يرو. 1981/متقز/14

بحقاث تتااج إػ  مل يؽـ افتعاون افتسؾقحل بغ إيران و افؽقان افصفققين رسًا مغؾؼااً 

ؾضح وتلـقد مـ افرئقس اإليراين افسابؼ أبق احلسـ بـل صدر فؽاـ أمهقاة ماا ـشاػف بـال 
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صدر يؽؿـ ذم أكف اظساف مـ مسمو، إياراين ال يؿؽاـ بحؽاؿ مـصابف افساابؼ ظاذ ؿؿاة 

افسؾطة ذم إيران أن يعسي معؾقماتف اخلطل أو يشقوا افـؼص اومر افذي جيعاؾ مـاف دفاقاًل 

ؿؾ افـؼاش وؿريـة ال تؼبؾ افشؽ إال إذا ـان هـاك مـ يدظل أكف ظذ ظؾؿ بافشامون ال تت

افؼائاد افعاا  فؾؼاقات ػسفؿ بؾ ومـ رئقس إياران افساابؼ واإليراكقة أـثر مـ اإليراكقغ أك

 ادسؾحة ؾقفا.

إن حادثة افطائرة اورجـتقـقة  ادعروؾاة، وماا أدػ باف افـااضؼ افرشاؿل افؼاز  ظاـ 

ثالث رحالت بغ تاؾ أبقاب وضفاران ثاؿ اظاساف افارئقس اإلياراين افساابؼ بـال ؿقامفا ب

صدر افذي أـد ؾقف وجقد صػؼات أشؾحة بغ إياران وافؽقاان افصافققين مل تؽاـ أو، أو 

آخر دفقؾ يؽشػ افـؼاب ظـ أبعاد افتعاون افتساؾقحل باغ افطارؾغ ؾؿـاذ افشافر اوو، 

ؼت ادعؾقماات ظاـ حصاق، اتصااالت رسياة، فؾحرب افتل بدأهتا إيران ظذ افعرا  تدؾ

مباذة وؽر مباذة، بغ مسموفغ إيراكقغ ومسموفغ إرسائقؾقغ فعؼد صػؼات أشؾحة 

بغ افؽقان افصفققين وإيران، وأن تؾ أبقب زودت ضفران ؾعاًل ب  حتتاجف مـ بعض أكقاع 

 اوشؾحة واوظتدة وؿطع افغقار .

حػ ووشاائؾ اإلظاال  اوخارى ذم خمتؾاػ دو، إن ادعؾقمات افتل ترسبت إػ افصا

افعامل مل تسك جماالً فؾشؽ ذم وجقد تعاون تسؾقحل بغ إيران وافؽقان افصفققين. ؾبتاريخ 

أـدت جمؾة ]إؾريؽ إيزي[ افتل تصدر ذم باريس ذم تؼرير بعثف مراشؾفا  21/10/1980

ن بعاد ثالثاة أياا  ماـ مـ ضفران أن خزاء ظسؽريغ ومدكقغ إرسائقؾقغ وصؾقا إػ إيارا

اكدالع احلرب دساظدة هقئة اورـان اإليراكقة افتل يرتبط بعض ؿادهتا باروابط يقؿاة ماع 

 االشتخبارات اإلرسائقؾقة ادقشاد.   
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ذـرت صحقػة ]اوبزرؾار[ افزيطاكقاة أن إرسائقاؾ أرشاؾت  2/11/1980وبتاريخ 

ـ ؿطااع فغقااار ؿااد ؿاماات ظاادة صااحـات مااـ ادعاادات احلربقااة إػ إيااران، وان صااحـات ماا

بتػريغفا بقاخر رؾعت أظال  دو، أخرى أثـاء مرورها إػ ادقاكئ اإليراكقاة افثالثاة ]بـادر 

 ظباس وصاه وار وبقصفر[. 

ذـارت صاحقػة ]دي ؾقؾات[ اوداكقاة افغربقاة أن إرسائقاؾ  3/11/1980وبتاريخ 

[ 4-طائرات ]فجفزت إيران بؼطع ؽقار اوشؾحة اومريؽقة وبشؽؾ خاص ؿطع ؽقار ف

 ادؼاتؾة .

وؿااد جاارى صااحـ تؾااؽ ادعاادات افعسااؽرية بحاارًا وأن افبااقاخر رؾعاات أظااال   

دو، أخاارى وشااؾؽت ضرؿااًا ؽاار افطاار  ادعتااادة ؿبااؾ وصااقاا إػ إيااران ؿادمااة مااـ 

 إرسائقؾ. 

، 5/11/1980وأصارت ـؾ مـ جمؾة ]افقضـ افعريب[ افصاادرة ذم بااريس بتااريخ 

وجمؾاة ]جاقن اؾرياؽ[ بتااريخ  11/11/1980دي[ افػركسقة بتاريخ  0د 0وجمؾة ]ذم

، إػ افتعاون افعسؽري بغ إيران وإرسائقؾ. وؿافت جمؾة افقضـ افعريب 14/11/1980

غقار ؿد رشت ذم مقـاء ]اكتقرب[ افبؾجقؽال إن شػقـة إرسائقؾقة حمؿؾة باوشؾحة وؿطع اف

 ؿبؾ تقجففا إػ مقاكئ أوربقة أخرى فتػريغ يقفتفا ومـ هـاك تؿ صحـفا ثاكقة إػ إيران.

دي[ أن إرسائقاؾ زودت إياران باوشاؾحة وؿطاع افغقاار 0د 0ذم حغ أـدت جمؾاة ]ذم 

ائقؾقاغ ومساموفغ مـذ ظدة أصفر بطريؼة رسية، وأن اتصاالت شبؼت ذفؽ بغ مبعقثغ إرس

إيااراكقغ، أمااا جمؾااة ]جااقن اؾريااؽ[ ؾؼااد ذـاارت أن ادساااومات افتجاريااة بااغ اإلرسائقؾقااغ 

 واإليراكقغ حق، تزويد إيران باوشؾحة واوظتدة وؿطع افغقار ؿد جرت ذم هقفـدة . 
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ذـاارت صااحقػة ]افسقاشااة[ افؽقيتقااة اشااتـادًا إػ مصااادر  31/3/1981وبتاااريخ 

[ شابؼ أن 15-[ حمرـات فطائرات ]ف6أن إرسائقؾ أظادت إػ إيران ] مطؾعة ذم باريس

أرشؾت إػ تؾ أبقب فتصؾقحفا وإدامتفا . وؿافت إن افعؿؾقاة متات بقاشاطة دوفاة أوربقاة 

 تربطفا بنرسائقؾ صالت وثقؼة . 

اس[ اومريؽقة أن إرسائقاؾ 0يب0ذـرت صبؽة تؾػزيقن ]د 15/7/1981وبتاريخ 

إيران بؿعدات وأشؾحة الشتخدامفا ذم حروا ضد افعرا  وأن صػؼة  تؼق  مـذ مدة بتزويد

وذا افشلن متت خال، اوشبقع اوو، مـ صفر متاقز ظاـ ضرياؼ شا رسة أوروبقاغ ؿقؿتفاا 

 [ مؾؿ وذخرهتا. 106[ ماليغ دوالر أمريؽل ومعظؿ افصػؼة مداؾع ]10]

فشحـ  12/7/1981د وؿد أؿقؿ جرس جقي بغ إرسائقؾ وإيران ابتداء مـ يق  اوح

 افصػؼة ظذ ضائرات فقست مسجؾة ذم إرسائقؾ أو إيران وهل مـ كقع ]برشتق، بريتاكقا[ . 

ؿافت صحقػة ]معاريػ[ اإلرسائقؾقة إن حؽقمة ضفران ؿد  21/7/1981وبتاريخ 

جللت إػ ظدد ماـ دماار افساالح وافقشاطاء اوجاكاب ماـ أجاؾ احلصاق، ظاذ افساالح 

مـ إرسائقؾ . وؿافت أيضًا إن إيران ضؾبت ذاء هذه اوشاؾحة ماـ االظتدة وؿطع افغقار 

 إرسائقؾ ؿبؾ إضال  رساح افرهائـ اومريؽان .

أـدت صحقػتان أرجـتقـقتان مها ]ـروتقا[ و]البريـساا[ أن  24/7/1981وبتاريخ 

افطائرة اورجـتقـقة  افتال شاؼطت ؾاق  أرايض االحتااد افساقؾقتل ـاكات تـؼاؾ اوشاؾحة 

 ت افعسؽرية مـ إرسائقؾ إػ إيران . وادعدا

تػاصقؾ حادث  26/7/1981وذم فـدن ـشػت ]صـداي تايؿز[ ذم ظددها فقق  

افطائرة اورجـتقـقة  وأـدت أن افشخص ادؽؾػ بتسؾقؿ اوشؾحة مـ تؾ أبقب إػ 
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ضفران هق تاجر اوشؾحة افزيطاين ]شتققارات آفـ ماـػرك[ وأـدت افصحقػة ضبؼًا 

اشتؼتفا مـ ذيؽ فا ]ماـػرك[ وهق صخص شقيرسي يدظك ]اكدرياس  دعؾقمات

وذفؽ  1981/متقز/17و14و12جقـل[ أكف تؿ تسؾقؿ افشحـات افثالث إليران ذم أيا  

متقز وكؼؾت افصحقػة كؼاًل ظـ ]اكدرياس جقـل[ أن ادسموفغ  18ؿبؾ حتطؿ افطائرة ذم 

وشؾحة واوظتدة وؿطع افغقار مطار تؾ اإلرسائقؾقغ ـاكقا يكون ظذ أن تغادر يفقع ا

 أبقب بقثائؼ رشؿقة تبغ تػاصقؾ افبضاظة وفؽـ دون حتديد افقجفة افـفائقة اا. 

وذم افقؿت كػسف ـان اإليراكققن يصارون ظذ اشتخدا  مطار الركؽا ذم ؿزص ـؿحطة 

 أوفقة ويؼقفقن أن هذه افطريؼة اشتخدمت ذم افسابؼ وثبتت شالمتفا . 

افصااحقػة ظااـ جقـاال ؿقفااف : )إكااف واثااؼ باالن ظـاااص مااـ مـظؿااة افتحرياار وكؼؾاات 

افػؾسطقـقة ذم الركؽا هؿ افذيـ ـشػقا افعؿؾقة وأبؾغقا افساقؾقت واا وـاان افساقؾقت ذم 

 اكتظار افطائرة ظذ احلدود(.

كؼاات صااحقػة ]فقؾقغااارو[ افػركسااقة تؼرياارًا ظااـ حادثااة  27/7/1981وبتاااريخ 

ظـ افتعاون افعسؽري بغ إياران وافؽقاان افصافققين وؿافات )فؼاد افطائرة اورجـتقـقة  و

أجرى ممثؾقن فؾخؿقـل ؿبؾ ؾسة اتصاالً رسيًا جدًا ذم فـدن مع ممثع ذـة إرسائقؾقة تعؿؾ 

أيضًا ذـرت جمؾاة ]ديار  27/7/1981ذم اخلػاء فصافح احلؽقمة اإلرسائقؾقة(. وبتاريخ 

فقرية إيران اإلشالمقة ذم إرسائقؾ مقردًا جديادًا صبقغؾ[ اوداكقة افغربقة )فؼد وجدت يف

فألشؾحة، ؾؿـذ مدة تاو، مشسو اوشؾحة إجياد مصدر إلمداد افسالح آلياة ا  يقـال. 

واآلن حصؾ يقـل، فقس بػضؾ شاعقف، وإكا  بؿقاؾؼاة إرسائقاؾ ظاذ تزوياده باوشاؾحة 

 وؿطع افغقار ظز وشطاء مـ أوربا(. 
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ت صحقػة ]تربققن دي فقزان[ افسقيرسية حتت ظـاقان ؿاف 29/7/1981وبتاريخ 

]أشؾحة إرسائقؾقة إػ إياران[: )إن كاؿاؾ هاذه اوشاؾحة هاق رجاؾ أظا ، شقيرساي ماـ 

ـاكتقن زيقريخ افذي أظؾـ ظـ تـظقؿف فـؼؾ ـؿقة ـبرة مـ افعتاد افعسؽري بافطائرة مـ 

فقااف ذم ]باارن[ حقااث أن إرسائقااؾ إػ إيااران مل يػعااؾ صااقئًا ؽاار ؿاااكقين. هااذا مااا يشااار إ

ادعؾقمات افتل صدرت حق، هذا ادقضقع مل تمثر ظذ افسؾطات افػقدرافقة افسقيرسية. 

وفؽـ هذا ال يؼؾؾ مـ أمهقة أن اشؿ شقيرسا ودرة أخارى يارتبط بالظ ، دماارة اوشاؾحة 

 ادسقئة افتل يريد افؼاكقن افسقيرسي احلمو، دوهنا(.

وظااذ ماادى ثالثااة أيااا  شااؾطت صاابؽة  20/8/1981وابتااداء مااـ يااق  اخلؿااقس 

د[ اومريؽقة افضاقء ظاذ افعالؿاات افقثقؼاة باغ افؽقاان افصافققين 0يب0تؾػزيقن ]اي

وإيران ذم جما، افتسؾح، ؾؼد أذاظت هذه افشبؽة كتائج افتحؼقؼات افتل ؿامت وا ذم ظادد 

باغ  مـ ظقاصؿ افعامل مـذ ظادة أصافر. وأـادت هاذه افتحؼقؼاات أن صاػؼات اوشاؾحة

افؽقان افصفققين وإيران ـاكت تؼق  بقاشطة ضرف ثافث ثؿ تطقرت وأصبحت صػؼات 

د[ ـؾ ما يتعؾؼ وذا ادقضاقع ماـ وثاائؼ 0يب0مباذة. فؼد يفعت صبؽة تؾػزيقن ]اي

وأش ء اوصخاص وافطائرات ادستلجرة فـؼؾ افصػؼات وكسخ مـ احلقاالت ادافقة افتل 

 ؼ بعثتفا افعسؽرية ذم زيقرخ ذم شقيرسا.ؿبضتفا حؽقمة إرسائقؾ ظـ ضري

د[ ال تغطال يفقاع ادعاامالت 0يب0إن افتػاصقؾ افتال أذاظتفاا حمطاة تؾػزياقن ]اي

افعسؽرية بغ افؽقان افصفققين وإيران وفؽـفا تعطل دفقاًل مدظقمًا بافقثائؼ ظذ افتعاون 

اإلياراين افساابؼ أباق افؼائؿ بغ افطرؾغ، يضاف إػ ذفؽ االظساف افذي أدػ بف افارئقس 

 احلسـ بـل صدر ادذـقر ذم بداية ادذـرة. 



 الصيعة يف لبهاى : حسكة أمل أمنوذجًا                                                                           
744 

 
 1980د[ أكف ذم صافر أيؾاق،/0يب0وتمـد افقثائؼ افتل كؼهتا حمطة تؾػزيقن ]اي

وصؾ إػ ضفران رجال أظ ، ؾركسقان بدظقة مـ احلؽقمة اإليراكقة، وبعد اكدالع احلارب 

 افػركسقغ دؼابؾة ؿادة اجلاقش وافطاران مع افعرا  دظت وزارة احلربقة اإليراكقة افرجؾغ

وا ؿقائؿ باحتقاجاهتؿ افعسؽرية ب  ذم ذفؽ ضؾب مستعجؾ فؾحصق،  وافبحرية افذيـ أظدي

 [ افتل فدى إيران ظدد ـبر مـفا. 4-ظذ إضارات فعجالت ضائرات ]ف

.  وذم ذم بااريسوؾقرًا ؿدي  افرجالن افػركسقان هذا افطؾب ظـ ضرياؼ افساػارة اإلرسائقؾقاة 

وصؾت ضائرة مـ تؾ أبقب إػ مديـة ]كقؿ[ ذم جـقب ؽرب ؾركساا وظؾقفاا 1980تؼيـ أو، /

[ ووصااؾت أيضاااً إػ تؾااؽ ادديـااة صااحـات 4-[ إضاااراً مطاضقاااً فعجااالت ضااائرات ]ف250]

 .  [ حمرـًا وصؾت ذم وؿت الحؼ50صؾ ]أخرى مـفا حمرك فدبابة ]شؽقربققن[ مـ أ

[ 60-إػ مديـاة ]كاقؿ[ أيضاًا ؿطاع ؽقاار فادبابات ]ا  ووصؾت ماـ مقـااء ذم ايطافقاا

ووضعت يفقع هذه ادعدات ظذ متـ ضائرة أخارى مساتلجرة ماـ ذـاة فقـساؿبقرؽقة 

تدظك ]ـارؽقفقـس[ وتقجفت إػ ضفران. وؿد ؿبضت افبعثة افعسؽرية اإلرسائقؾقاة ذم 

زودت إرسائقاؾ [ أفػ دوالر أمريؽل ثؿـًا إلضارات افطائرات.. ـا  300زيقرخ مبؾغ ]

إيران أيضًا ذم تؾؽ افػسة بؿداؾع رصاصات وصاؾت افدؾعاة اووػ مـفاا إػ افزتغاا، ثاؿ 

 صحـت إػ إيران.

د[ مراشؾفا ذم تؾ أبقب ظـ ذفؽ ؾاظسف بالن افرؿابة متـعاف ماـ 0يب0وشلفت ]اي

 أن يتػقه بقء وؿا، أن شؽرتر ]بقغـ[ أبؾغف ما يع: 

متـع اإلدالء بلية معؾقمات ظـ مبقعاات اوشاؾحة(. وفاذفؽ )إن افتؼافقد ذم إرسائقؾ 

ؿا، ادراشؾ إن إرسائقؾ مل تـػ ومل تميد هاذه ادعؾقماات ، فؽاـ بـال صادر أـاد دراشاؾ 
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د[ ذم باريس: )إن هذه افعالؿة مع إرسائقؾ بدأت ؿبؾ احلرب مع افعرا  وأكف 0يب0]اي

ؾضؾ افتصافح ماع افعارا  ماـ ظارضفا صخصقًا وأبؾغ اخلؿقـل أكف مـ او -بـل صدر –

 أن تقاصؾ إيران ظالؿة ظسؽرية مع إرسائقؾ(.

د[ أيضًا ]جقدي باو،[ افسؽرتر افصحػل فؾارئقس اومريؽال 0يب0وشلفت ]اي

افسابؼ جقؿل ـارتر افذي متت هذه افعؿؾقات ذم ظفده ؾؽان صديد افتحػظ وفؽـاف ؿاا،: 

شاؾحة( وؿاا، أيضاًا: )ــاا كعؾاؿ أن )كحـ ظذ ظؾؿ بلن إيران ـاكت بحاجاة ماشاة إػ او

إيران تتؾؼك أشؾحة مـ إرسائقؾ( وإن حؽقمة ـارتر ؾاحتت إرسائقاؾ واذا ادقضاقع وإن 

 إرسائقؾ مل تعسف بافعؿؾقات وفؽـفا ؿافت إهنا تلخذ ذفؽ بعغ االظتبار. 

فؼد الذ ادسموفقن اإليراكققن بافصؿت وظؿؾقا بؽؾ ضاؿاهتؿ ظذ إحاضة تعاوهنؿ 

ي مع افؽقان افصفققين بافؽت ن وافرسية افتامة طـًا مـفؿ أن ذفؽ ممؽـ رؽؿ افعسؽر

اؾتضاح افؽثر مـ ادعؾقمات ظـف وترسوا إػ افصحػ ووشائؾ اإلظال  اوخرى ذم 

خمتؾػ دو، افعامل وفؽـ بعد حادث افطائرة اورجـتقـقة  وـشػ افـؼاب ظـ حؼائؼ 

إيران باوش ء واورؿا   وافتقاريخ  وظذ فسان افتعاون افتسؾقحل بغ افؽقان افصفققين و

تاجر اوشؾحة افسقيرسي افذي تعاؿد ظذ كؼؾ ـؿقات ـبرة مـ اوشؾحة اوظتدة وؿطع 

افغقار مـ تؾ أبقب إػ ضفران ثؿ بعد أن اظسف بـل صدر وأـد أن بالده تعاوكت مع 

ؽست ذم تكتات افؽقان افصفققين ذم هذا ادجا، ؾؼد حدثت بؾبؾة ذم ضفران اكع

 ادسموفغ اإليراكقغ.

أصاااادرت وزارة اخلارجقااااة اإليراكقااااة بقاكااااًا رشااااؿقًا  26/7/1981ؾػاااال يااااق  

أظطتاااف ظـاااقان )مااامامرة وـافاااة اشقصاااقتدبرس ضاااد افثاااقرة اإلشاااالمقة ذم إياااران( 
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ـااذبت ؾقااف تؽااذيبًا ؿاضعااًا  خااز شااؼقط افطااائرة اورجـتقـقااة  ووصااػت هااذا اخلااز 

 بلكف ؾرية خمزية. 

وورد ذم بقااان وزارة اخلارجقااة اإليراكقااة ؾؼاارة ظااـ خااز شااؼقط افطااائرة تؼااق،: 

ضاااائرة أرجـتقـقاااة ذم هاااذه )اومااار يتعؾاااؼ، ـااا  ]يااادظل[ االحتااااد افساااقؾقتل بساااؼقط 

]االدظااااء[ بلكاااف مل يباااؼ أي أثااار ااااذه افطاااائرة، وأن وـافاااة االشقصاااقتدبرس افااابالد و

اؿااع زاظؿااة أن ضااائرة شااؼطت ـاكاات كؼؾاات إػ افعااامل ]أشااطقرة[ ظااذ أشاااس أهنااا افق

 ذم حرـة بغ تؾ أبقب وضفران وأهنا ـاكت تـؼؾ افسالح مـ إرسائقؾ إػ إيران(. 

وهـا كحـ كطرح افسما، افتايل: ـقػ يؿؽـ افتقؾقؼ باغ ]ادظااء[ افساقؾققت افؼائاؾ 

بلن افطائرة اورجـتقـقة  حتطؿت ومل يبؼ ااا أي أثار وأن إرشاا، وؾاد فؾتحاري ظـفاا ؽار 

بارس؟ وـقاػ يؿؽاـ أن يصاد  افعاامل أن ضاائرة تتعارض  ممؽـ وبغ زظاؿ االشقصاقتد

أثر؟ وإذا ـان حصؾ هذا االصطدا  اجلقي ؾعاًل  ؾ ذا  حلادثة جقية ؾتسؼط ومل يبؼ اا أي 

 حصؾ فؾطائرة افسقؾقتقة؟.

وبعد هذا افتؽاذيب افؼااضع خلاز شاؼقط افطاائرة اورجـتقـقاة  افاذي أظؾـاف  االحتااد 

وتـاؿؾتااف وـاااالت اوكباااء يسااتطرد بقااان وزارة اخلارجقااة  23/7/1981افساقؾقتل يااق  

افعظااقؿ يعاارف دواؾااع ظااداء وـاااالت اوكباااء ضااد افثااقرة اإليراكقااة ؾقؼااق،: )إن صااعبـا 

 اإلشالمقة ويػفؿفا جقدًا، وإن وزارة اخلارجقة تعؾـ تؽذيبفا اذه افػرية ادخزية(.

اظااسف ]واازاد كبااقي[ افااقزير اإليااراين فؾشاامون  27/7/1981وذم يااق  االثـااغ 

ؿاضعًا ذم ماممتر صاحػل افتـػقذية وافـاضؼ باشؿ احلؽقمة بسؼقط افطائرة وفؽـف كػك كػقًا 

ظؼااده ذم ضفااران أن افطااائرة افتاال اختػاات ؾااق  االحتاااد افسااقؾقتل ـاكاات حتؿااؾ أشااؾحة 
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 مشساة مـ افؽقان افصفققين.

وأحجؿ كباقي ظاـ اإلصاارة إػ ضبقعاة افشاحـة افتال كؼؾتفاا افطاائرة إلياران ؿباؾ أن 

  تصطد   فدى ظقدهتا بطائرة شقؾقاتقة ؾق  أرايض االحتاد افسقؾقتل .

أما هاصؿل رؾسـجاين رئقس افزدان اإليراين ؾؼد اظسف ذم تكيح فصحقػة 

، بلن افطائرة اورجـتقـقة  ـاكت تـؼؾ 28/7/1981]ـقفان[ وأذاظف راديق ضفران ذم 

أشؾحة إػ ضفران. وؿا، رؾسـجاين إن افطائرة حتطؿت فدى ظقدهتا مـ ضفران بعد أن 

 أؾرؽت يقفتفا مـ اوشؾحة. 

صح افؼاائؿ بالظ ،  افساػارة اإليراكقاة ذم باروت ]حمساـ  19/8/1981وبتاريخ 

ادقشقي[ بلن إياران  اصاست أشاؾحة ماـ افساق  افدوفقاة كؼؾات بحارًا ماـ أيساؾـدة إػ 

 ؿزص ومـ ؿزص ـاكت تـؼؾفا افطائرة اورجـتقـقة  ؿبؾ شؼقضفا. 

ة كاص اخلاز أذاظت ]وـافة أكباء باارس[ اإليراكقاة افرشاؿق 23/8/1981وبتاريخ 

افتايل: )ؿا، حسغ مقشقي وزير اخلارجقة إذا ـاكت احلؽقمة اإليراكقة ؿد اصست أشؾحة 

مـ إرسائقؾ ؾنن مثؾ هذه افصػؼة ال بد وأن تؿ افتػاوض ظؾقفا ماـ ؿباؾ صاخص رئاقس 

اجلؿفقرياة ادخؾااقع بـال صاادر افاذي ـااان ؿائاادًا ظاماًا فؾؼااقات ادساؾحة خااال، إصااغافف 

 مـصبف ذم إيران(. 

وؾق  ـان حؽا  إيران وافـاضؼقن باشاؿفؿ يتخبطاقن ذم حمااوالهتؿ فؾتؿقياف وإخػااء 

حؼقؼة مفؿة افطائرة اورجـتقـقة، جاء تكيح افـاضؼ افرشؿل باشاؿ احلؽقماة افؼزصاقة 

ؾقضااع افـؼاااط ظااذ احلااروف وأجفااض حماااوالت افـظااا  اإليااراين 28/8/1981يااق  

 سؾقحل مع افؽقان افصفققين. فؾتؿقيف وافؽذب وافتسس ظذ تعاوكف افت
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إن هذا افتعاون افتسؾقحل بغ إيران وافؽقان افصفققين مل يلت مـ ؾراغ وال يعز ظاـ 

ظالؿة ثـائقة ؾحسب وإك  يعؽس هذا افتعاون حؼائؼ جديدة تقضاح دور هاذا افـظاا  ذم 

ر ادـطؼة، وإن اظساف جقدي باو، افسؽرتر افصحػل فؾرئقس  اومريؽل  افساابؼ ـاارت

بلن واصـطـ ـاكت ظذ ظؾؿ مسبؼ بتصدير أشؾحة وؿطع ؽقار أمريؽقة افصـع إليران ظز 

 إرسائقؾ ؿد أـد ضبقعة هذا افدور. 

إن وزارة اخلارجقااة ذم اجلؿفقريااة افعراؿقااة تمـااد أن افتعاااون افعسااؽري بااغ إيااران 

ذم مـطؼتـاا  وافؽقان افصفققين مل يؽـ رسًا دؾقـًا ذم مـلى ظـ رصد ومتابعة أضراف ظديدة

 أو خارجفا. 

ؽر أن افقزارة تعتؼد أن ـشػ هذا افتعاون يؽتسب أمهقة تؽؿـ ذم ـقكف افدفقؾ افؼاضع 

افصفققين ؽر ـاؾقة –ظذ خطل افؼالئؾ ممـ ـاكقا يعتزون افقؿائع افسابؼة فؾتعاون اإليراين 

قد ظـ ادبادئ. ويؽشػ أمامفؿ افػر  افؽبر بغ ادظاءات هذا افـظا  وحؼقؼة تكؾف افبع

ومف  ـاكت تػسرات مـ ال يزا، اؿ تعاون مع هذا افـظا ، ؾنن ؾضقحة افتعاون افتسؾقحل 

بغ ضفران وتؾ أبقب ؿد جعؾتفؿ وجفًا فقجف أما  حؼقؼة ؿاشقة هل أهنؿ مل خيتاروا ؾؼط 

افقؿقف إػ جاكب أجـبل ذم حرب ضرؾفا اآلخر ظريب معتدى ظؾقف، بؾ اختاروا أيضًا أن 

 ؽقكقا ذـاء ذم حؾػ أصبح واضحًا اآلن أن أحد أضراؾف هق افؽقان افصفققين.ي

واومهقة افثاكقة فؽشػ وتعرياة هاذا افتعااون تؽؿاـ ذم تساؾقط افضاقء ظاذ حارص 

افصافققين مساتقرًا وادظائفاا بعاد  -افقاليات ادتحادة وشاعقفا إلبؼااء افتعااون اإلياراين

 ادعرؾة ادسبؼة بف.

جاقدي بااو، بالن واصاـطـ ـاكات ظاذ ظؾاؿ مسابؼ بتصادير وفؽـ بعاد أن اظاسف 
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أشؾحة وؿطع ؽقار أمريؽقة افصـع إليران ظز إرسائقؾ أصابح مقؿاػ افقالياات ادتحادة 

إك  افغريب هق أن  واضحًا، ؾفل بدون صؽ أحد أضراف هذا افتعاون، وهذا فقس ؽريبًا..

عؾات كظاا  يقـال يشاـ افبعض الزا، يسدد وال يريد أن يعارف حؼقؼاة افادواؾع افتال ج

 احلرب ظذ افعرا .. ومـ هل اوضراف افتل تتقاضل الشتؿرارها. 
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 حلف املصاحل املصرتكة

 ( 1) املتحدة سية بني اسسائيل وايساى والوالياتـالتعامالت الس

 

تاف ذم حاغ اجلؾقد ال يظفر مـف ظاذ افساطح شاقى ؿؿَّ  تبؼك افسقاشة بشؽؾ ظا  مثؾ جبؾ

وفعاؾ ماا جياري  ،بافغر  مـ جراء االصطدا  باف مفدداً  ااق، اوـز مـف ؿابع ذم اوشػؾيظؾ 

شااق  مااا هااق متعؾااؼ بادقاجفااات اومريؽقااة  ،ر  اووشااطاظااذ شاااحة اوحااداث ذم افشاا

يمـد ظذ صد  كظرية افسقاشة افزايفاتقة افضاربة  ،اإلرسائقؾقة مـ جفة وإيران مـ جفة ثاكقة

 .إرسائقؾ ذم افؼ  اووشط ؽقة وتابعتفاذم اجلذور اومري

فغاز افعالؿات ادعؼادة وافغامضاة أ ذم هذا افسقا  يلك هذا افؽتاب ـلو، ـتاب يػؽ

 .ؽافبا بغ إرسائقؾ وإيران وافقاليات ادتحدة

  مو يو تسيتا بازشي صاحب يرا الكتاب اإلشكالي؟

افسقاشاة اوماريؽقغ افاذي متؽاـ ماـ افقصاق، إػ ـباار صاـاع  يعد ادمفػ افقحقد

وفعاؾ أهاؿ ماا يشار إفقاف  ،ذم افسقاشاة اخلارجقاة اومريؽقاة كاف خبارأـ   ،واإلرسائقؾقغ

ن أماؾ لوجياد، با ،ادعؼدة افتل تربط بغ هذه افدو، افثالث ادمفػ هق افعالؿات افثالثقة

دـاؾساة بافعرا  وافتقصؾ إػ شال  ال جدوى مـف بدون ؾفؿ ا أمريؽا ذم إرشاء االشتؼرار

 .حافقجف افصحق اإلرسائقؾقة اإليراكقة ظذ

                                                                        

تاااريخ افـؼاا:  -افعربقااة فؾعؾااق   افـاااذ: افاادار تريتااا بااارزي، :تاالفقػـتاااب حااديث مااـ (1) 

08/02/2008. 
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ثالثة أؿساا  مقزظاة  يؼع افؽتاب ذم كحق أربع ئة صػحة مـ افؼطع افؽبر ويؼسؿ إػ

احلؼبة أحادية افؼطب ؾق   ذم ظؼيـ ؾصؾ يتـاو، اوو، مـفا حؼبة احلرب افباردة وافثاين

 .كف احلديث وافتطؾع ظـ ادستؼبؾلافثافث ؾش

 ة:إىل تل أبيب.. عالقات قدمي طًساى مو

رية اإلرسائقؾقة ابارزي ظـ افعالؿات افس يتحدث [رورةاحتافػ أمؾتف افض]حتت ظـقان 

ز تعامالهتا مع افدوفة مقَّ  واجفت إيران ملزؿاً  كف مـذ والدة دوفة إرسائقؾأذفؽ  ،اإليراكقة

أن إؿامة دوفة فقست ظربقة مقافقة فؾغرب ذم افؼ   ؾؼد أدرك افشاه ،افقفقدية مـذ ذفؽ احلغ

وهل  ،فػت اكتباه افدو، افعربقة وختصقص مقاردها مـ إيران ظزأاووشط يؿؽـ أن يعزز 

بنرسائقؾ أو  فؽـ فق أراد افشاه االظساف رشؿقاً  ،ادـطؼة افدوفة افتؼؾقدية ادـاؾسة إليران ذم

وفذفؽ تقجب ظذ إيران  ،افعرب ظذ إيرانمـ جا  ؽضب  ؾسقصب جزء دظؿ إكشائفا ظؾـاً 

وظذ مدى افعؼقد افثالثة افتل تؾت  ،وافتحافػ ادؽشقف شؾقك مساريـ افعداء ادؽشقف

 .ادقازن بؿفارة ؾائؼة ذفؽ تعامؾ افشاه مع هذا افعؿؾ

 وافعارب يتبـاقن دائا ً  ،باافعرب ـان إحسااس افشااه هاق أن اإلياراكقغ صابف حمااصيـ

اتػا  تػاامهل إرسائاقع إياراين  واذا ؾػل أواخر اخلؿسقـات تبؾقر ،يرانشقاشات معادية إل

افـاص ـازظقؿ فؾج هار افعربقاة بعاد  ظززه تقضقد افعالؿات ادكية افسقؾقتقة وبروز ظبد

جقرياقن ظاذ أوتاار ادخااوف ماـ  . وماـ جفتاف فعاب باـ1956حرب افسقيس ذم افعا  

إيراين ترـل إثققيب فؾقؿاقف  ايزهناور دظؿ حؾػاكتشار افشققظقة وفذفؽ ضؾب مـ افرئقس 

وؿاد دمااوز افتقاؾاؼ باغ  ،افـااص بؼقة ذم وجف افتقشع افسقؾقتل ظز افقـقاؾ ادكاي ظباد

ؾاافـؿق االؿتصاادي اداذهؾ  ،واا إيران وإرسائقؾ حدود افتفديدات ادشاسـة افتال يشاعران
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ذم أماس احلاجاة إػ شاؾعة  جعال تؾ أبقاب ،إلرسائقؾ ورؾض افعرب بقع كػطفؿ إلرسائقؾ

 .اوكابقب اإلرسائقؾقة متؾؽ إيران افؽثر مـفا وهؽذا جرى افـػط اإليراين ذم

هيقدياة ـبارة ذم إياران  ومـ اوشاباب افتال ظاززت تؾاؽ افعالؿاة وجاقد جافقاة

مـ آاشتعداد فتقؾر ممر  ـ  ـاكت ضفران ظذ ،تتؾفػ إرسائقؾ الكتؼااا فؾدوفة افعزية

إيران ذم كػقذ إرسائقؾ  وبدورها ضؿعت ،اؿقغ فؾقصق، إػ إرسائقؾ أيضاً فؾقفقد افعر

جاؾ أادتطاقرة ماـ  ذم واصـطـ وـاكت ذم أمس احلاجاة إػ افتؽـقفقجقاا اإلرسائقؾقاة

 .كؿقها االؿتصادي

شااابؼة ذم  1961إليااران ذم افعااا   وؿااد صااؽؾت افزيااارة افتاال ؿااا  وااا بااـ جقريااقن

افرحالت ادتتافقة افتل ؿا  وا رؤشاء  ، واتبعتافزيارة رساً افزوتقـق، افرسي ؾؼد أبؼقت 

كػساف. وباختصاار افؼاق، ؾؼاد كجحات إياران  افقزراء اإلرسائقؾققن إلياران افزوتقـاق،

وظاذ  رشاؿقاً  دوفاة متـحفاا اظساؾااً  ضقا، ثالثة ظؼقد ذم احلػاظ بتحافػ جققشقاد ماع

 .ظساف ببعثتفؿ ـسػارةاال افس ح بتقاجد إرسائقع ـبر ذم ضفران بدون

ادعرؾة افعؾـقة بتعامالتف مع  وافشاهد أن افشاه ؿد تعؾؿ بافطريؼة افصعبة ـقػ أن

افاة رية ؾعي اافؼـاقات افسا وظؾقاف ؾؼاد بؼقات ،ر بادصاؾحة االشاساتقجقةاإرسائقاؾ تضا

وؽر خااف ظاذ  ر وافعرا  وبؼقة افدو، افعربقةاووصؾت إػ حد افتجسس ظذ مص

امتـاع  ظـدما 1973إيران إرسائقؾ بافـػط ذم حرب أـتقبر مـ ظا   تحد ـقػ أمدي أ

 .افعامل افعريب ـؾف ظـ ذفؽ

 اهلل:إسسائيل والتعاوى مع آيات  

ظاذ  بادا ،ؿقـال إػ إياران وشاؼقط دوفاة افشااهظؼااب ظاقدة آياة ا  روح ا  اخلذم أ
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 وإرسائقااؾ ؽاار أنافسااطح خسااارة اشااساتقجقة فؽااؾ مااـ افقاليااات ادتحاادة اومريؽقااة 

 تريتاا]افؼـقات افرسية ـاكت ال تزا، تعؿاؾ ويبادو أهناا مساتؿرة وافعفادة ظاذ افاراوي  

 [حتااقالت أيديقفقجقااة، واشااتؿراريات جققشقاشااقة]ؾػاال ؾصااؾ تؿااؾ ظـااقان  [بااارزي

أن وحدة اادف افػارشقة اإلرسائقؾقاة تتجااوز اخلصاقمات إذا ـاان ااادف  يقضح ـقػ

 . افعرب حتطقؿ ؿقة

ـاصااين  يادأؿا   ،أي بعد صفقر ظذ اكدالع أزمة افرهائـ 1980ػل مستفؾ افعا  ؾ

مبقعاات  ياة ا  افعظؿاك أباق افؼاشاؿ ـاصااين بزياارة إرسائقاؾ دـاؿشاةافـجاؾ اوصاغر آل

 .اوشؾحة وافتعاون افعسؽري ضد افزكامج افـقوي افعراؿل ذم اوزيراك

 إضاارات فطاائرات افػااكتق  ادؼاتؾاةوؿد أثؿرت رحؾتف ظـ مقاؾؼة بقجـ ظذ صحـ 

مااع  متاماااً  وؿااد جاااء ؿاارار بااقجـ متـاؿضاااً  ،إضاااؾة إػ صااحـ أشااؾحة إػ اجلااقش اإليااراين

افقاليات ادتحدة وشقاشة واصـطـ افكتة افؼائؿة ظذ ؾرض افعزفة ظذ إياران  مصؾحة

 .حترير افرهائـ اومريؽقغ مغلفت

ماـ افقفاقد اإلياراكقغ بؿغاادرة  فعادد ـبارخر ـان اخلؿقـل يساؿح وظذ اجلاكب اآل

ومـ هـاك جرى كؼؾفؿ  ،احلاؾالت وؿد ظز اآلالف مـفؿ كحق باـستان باشتخدا  ،إيران

افقاليااات ادتحاادة أو إػ  بقاشااطة افطااائرات إػ اشااسافقا حقااث شااؿح اااؿ بااااجرة إػ

ماـ افابالد ذم افعاا   إياراين ؾارَّ  إػ حمؿد رضاا أماغ زاده وهاق مسائق، إرسائقؾ. واشتـاداً 

ادػاوضات ظذ افصػؼة وافذي زار  أجرى ظؼقد ذم اجلقش اإلرسائقع اشؿف يقري 1985

 .1980إيران ذم مستفؾ افعا  

إيران فؾتعامؾ مع إرسائقؾ ـقػ أن ادآز  افتل ـاكت تعاين مـفاا  ـشػ اشتعداد
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ظذ متابعة أهداؾفا اويديقفقجقة. خال، هذه ادرحؾة ادبؽرة  ت مـ ؿدرهتاضفران حدي 

فتؼديؿ أمـفؿ ومصاحلفؿ اخلاصة،  وضع اويديقفقجقة جاكباً  إػ طفر افثقريقن مقال ًأ

ن هـاك صحـة ـبرة مـ لادؼربغ مـ آية ا  اخلؿقـل بلخباره ب حدأذم حلظة معقـة ؿا  

شعك هذا افشخص إػ احلصق،  إرسائقؾ،ذم ذائفا ومصدرها  اوشؾحة تػؽر إيران

ن إ، آية ا  اخلؿقـل لراء وشاذم صػؼة افش ظذ اديض ؿدماً  ية ا  اخلؿقـلآظذ مقاؾؼة 

راء امصدر اوشؾحة واالشتعال  ظـف ظـد افؼقا  بعؿؾقة افش ـان مـ افرضوري مـاؿشة

  .(حـ ال كبايلإذا ك)ظؾقف آية ا  اخلؿقـل ودوء  ؾلجاب ذفؽ افشخص بافـػل ؾرد

 :اخلطاب طًساى واشدواجية

يتطاابؼ ماع  بشؽؾ متزايد ؾق  بعاد أن خطااب إياران ادعاادي إلرسائقاؾ ال بدا واضحاً 

اإلرسائقؾقاة  ماع احلؽقماة ؾػل افقؿت افذي ـاكت إياران تتعاماؾ ؾقاف رساً  ،شقاشتفا افػعؾقة

ادثاا، دظاا وزيار  ظذ شابقؾ ،افدوفة افقفقدية وتشؽؽ ذم حؼفا ذم افقجقد ـاكت تديـ ظؾـاً 

افدو، افتل تدظؿ  إػ وؿػ مبقعات افـػط إػ 1980أؽسطس آب  14اخلارجقة اإليراين ذم 

بعاد أن تاقػ  كافأ وبعد صخب ـبر مل ياتؿ تـػقاذ ذفاؽ افتفدياد وؿاد بادا واضاحاً  ،إرسائقؾ

 .افثقريقن افسؾطة تكؾقا بـاء ظذ مبادئ خمتؾػة

ادعارضااة ]اشااة اخلارجقااة فؾحؽقمااة افثقريااة ـاكاات اوشاشااقة فؾسق حاادى افرـااائزإ

 [.وافتعاون افعؿع مع افدوفة افقفقدية اخلطابقة إلرسائقؾ

فؽاـ مـطاؼ ادبادأ ادحقطال  ،مثافقة بافـسبة إػ إرسائقؾ ومـ افقاضح أن افستقبات مل تؽـ

افساادات ذم ري أكاقر اؾتصااظد صاعبقة افارئقس ادصا ،اإليراكقغ أرؽؿ إرسائقؾ ظذ افتقدد إػ

ا افقاليات ادتحدة وظالؿات دا اخلقاارات االشاساتقجقة بقجـ اخلاصة ادجؿادة ماع ـاارتر ظؼي
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افتؼارب اومريؽل افعاريب بعاد ـاماب ديػقاد شاقتعزز أـثار ؾاان حاجاة  ؾنذا ـان ،اإلرسائقؾقة

شااقزداد تبعااا فااذفؽ ومااـ هـااا ـااان مااـ  -إيااران-مااقازن إؿؾقؿاال فؾعاارب  إرسائقااؾ إػ ثؼااؾ

 .اوبقاب مػتقحة فؾػقز بنيران جمدداً  ي إبؼاءافرضور

افؼقمل اومريؽل ذم ذفؽ افقؿت ظذ  ويعؾؼ ؽاري شقؽ افذي خد  ذم جمؾس اومـ

اشاساتقجقة بعقادة ادادى ـاكات تؾاؽ  مـ مـظقر إرسائقع ـاكت تؾؽ خطة)ذفؽ بافؼق، 

شابتؿز  22فؽاـ ذم اإلثققبقاة ماع إياران  افسقاشة ادحقطقة ـاكقا تاوفقن تؽارار افتجرباة

إيران ظـدما يعطل افػرصة بعاد  ن صدا  حسغ شقفاجؿلحتؼؼت تؽفـات افشاه ب 1980

أن دماد إرسائقاؾ كػسافا أـثار  ماـ يس شـغ ؾؼط مـ افتقؿقع ظذ اتػاؿقاة اجلزائار وبادالً 

ذم حاجاة ماشاة إػ ؿادرة  ظذ إيران ـاكت ضفران هل افتال وجادت كػسافا ؾجالة اظت داً 

 . احلصق، ظذ اوشؾحة اومريؽقةإرسائقؾ ظذ

 

 :عسكسي يف مواجًة بغداد تعاوى 

اورايض اإليراكقاة ؿطاع ماقر  بعد مرور ثالثة أيا  ظذ دخاق، افؼاقات افعراؿقاة 

ذم -صحػل حلث افقاليات ادتحدة  ديان زيارة خاصة ـان يؼق  وا إػ ؾققـا فعؼد مممتر

 .إيران ظذ مقاصؾة دؾاظفا ظـ كػسفا ظذ كسقان ادايض ومساظدة -ؽؿرة أزمة افرهائـ

اإلرسائاااقع مقردخااااي زيباااقري  بعاااد ذفاااؽ بقاااقمغ ؿاااا، كائاااب وزيااار افااادؾاع

ظسااؽرية إليااران ذم  ن إرسائقااؾ شااتؼد  مساااظداتلفصااحقػة معاااريػ اإلرسائقؾقااة باا

. بافػعاااؾ.. فعااادائل ماااـ افدوفاااة افقفقدياااة وهاااذا ماااا جااارىات مقؿػفاااا حاااا، ؽااارَّ 

إلباارا   وـاكاات افـتقجااة أن تااؿ ظؼااد فؼاااء يفااع بااغ مسااموفغ إيااراكقغ وإرسائقؾقااغ

 وهـاااك كاااؿش افعؼقااد اإلرسائااقع بااـ يقشااػ وكظااره اإليااراين افعؼقااد ،صااػؼة أشااؾحة
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زارايب مااادير ادجؿاااع افصاااـاظل افعساااؽري بااانيران اؿساحاااات ـثااارة مـفاااا اتػاااا  

ياااراين ظاااذ تعاااديؾ افعتااااد احلاااريب إرسائقؾقاااغ بتااادريب اجلاااقش اإل غيساااؿح فتؼـق ااا

 وذم واصااـطـ حااثي  ،ؿطااع ؽقااار إرسائقؾقااة افصااـع مريؽاال افصااـع بحقااث يالئااؿاو

اؾاارايقؿ ايػاارون وزياار اخلارجقااة اومريؽاال  افسااػر اإلرسائااقع فاادى اومااؿ ادتحاادة

مبقعااات اوشااؾحة إػ ضفااران  ادمقكااد مقشااؽل ظااذ تؾقااغ مقؿااػ إدارة ـااارتر مااـ

 .أبقب مـ مضامغ االكتصار افعراؿلمع كؼؾ هقاجس تؾ 

وظذ افعؽس ماـ رؽباات واصاـطـ تراجاع باقجـ ظاـ افقظاد افاذي ؿطعاف فؽاارتر 

ثـاء افؾؼاء اوخر باغ ـاارتر وباقجـ أو ،مبقعات اوشؾحة وؿطع افغقار إليران واشتلكػ

أظاد بقجـ افتلـقاد ظاذ مصاؾحة إرسائقاؾ ذم اشاتئـاف  1980-11- 13اكعؼد ذم  افذي

 .إيران افعالؿات مع

ذم افشامون  مـ جامعة تؾ أبقاب واخلبار اوو، [ديػقد مـاذي]وجيؿؾ افزوؾقسقر 

حد أافث كقـات مل يؼؾ  ضقا، ؾسة)اإليراكقة بنرسائقؾ مشفد ادقؾ اإلرسائقع إليران بافؼق، 

ـاان ااادف  (افؽؾؿاة حاد حتاك واذهأظاـ وجاقد خطار إياراين مل يتػاقه  ذم إرسائقؾ صقئاً 

ظاريب يزياد  حرى اخلالص ماـ جاقشاإلرسائقع حتؿقة هزيؿة جقش صدا  حسغ وباو

 .حجؿف بؿؼدار أربعة أضعاف ظـ حجؿ اجلقش اإلرسائقع

 :واشهطو تسفض و إيساى تعسض

اويادي اومريؽقة  نلشؼط كظا  صدا  وصعرت إيران ب 2003ابريؾ كقسان  9ذم 

صػؼة ضخؿة حمتؿؾة بغ  اذا بادر اإليراكققن بنظداد اؿساح صامؾ بغ حدود ،متتد إفقفا

افسػر [ تقؿ ؽافدي ن] افبؾديـ تعافج ـاؾة كؼاط افـزاع بقـف  يؾفا إػ واصـطـ
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كف حصؾ ظذ أاومريؽقغ شق  و افسقيرسي افؼائؿ باوظ ، اومريؽقة أذهؾ االؿساح

اددير افرؾقع فشمون افؼ   [فقػريت ؾقـت]يؼق،  مـئل،مقاؾؼة ادرصد اوظذ فؾثقرة خا

ن أشؾحة افدمار افشامؾ ودظؿ لب اووشط فدى جمؾس اومـ افؼقمل اظسف اإليراكققن

حل س واجلفاد ودظؿ ظؿؾقة  ـ  ظرضقا وؿػ دظؿفؿ ،اإلرهاب ؿضايا ؿابؾة فؾتػاوض

قوي ظرض االؿساح افـ وذم ادقضقع ،كزع شالح حزب ا  وحتقيؾف إػ حزب شقاد

جؾ أؽر مؼقدة مـ  ؾتح افزكامج افـقوي اإليراين بافؽامؾ أما  ظؿؾقات تػتقش دوفقة

إيران فتقؿقع افزوتقـق،  ية خماوف مـ برامج افتسؾح اإليراكقة إضاؾة إػ اشتعدادأإزافة 

ذم مقاجفة ادـظ ت  اخلاص بؿعاهدة ظد  االكتشار ـ  ظرضت إيران افتعاون افؽامؾ

افصادر ظـ افؼؿة افعربقة أي  إلرهابقة ؾق  افبـد اوـثر إثارة هق ؿبقاا بنظالن بروتا

 .بروت ذم 2002خطة افسال  افتل أظؾـفا ويل افعفد افسعقدي ظا  

-ادـظؿة اإلرهابقاة  وذم ادؼابؾ ـان فإليراكقغ مطافب تؽتقؽقة مثؾ تسؾؿ أظضاء مـ

ذم مؼابااؾ تسااؾقؿ  اإليراكقااة افعامؾااة ذم افعاارا  مـظؿااة جماهاادي خؾااؼ -بحسااب ادمفااػ

اإليراكقااقن  أمااا ادطافااب االشااساتقجقة ؾؼااد أراد .كاصااطغ مااـ افؼاظاادة حتتجاازهؿ إيااران

رؾات اافتصا افتقصؾ إػ تػاهؿ ظذ اددى افطقيؾ مع افقالياات ادتحادة ظاز وؿاػ ـاؾاة

افداخؾقاة  ر وافتادخؾ ذم افشاموناقر افشاادعادية افتال تؼاق  واا أمريؽاا مثاؾ خطااب حما

اإليراكقاة باافعرا   اإليراكقة وإهنااء ـاؾاة افعؼقباات اومريؽقاة واحاسا  ادصاافح افؼقمقاة

إيااران  ودظااؿ مطافااب اإليااراكقغ باحلصااق، ظااذ تعقيضااات ظااـ احلاارب واحااسا  حااؼ

االظاساف  أخاراً باحلصق، ؽر ادؼقد ظذ افتؽـقفقجقا افـقوية وافبققفقجقة وافؽقؿقائقة و

اإلجاراءات اخلاصاة  ـ  أوضحت افقثقؼاة ،ةبادصافح اومـقة اإليراكقة ادؼوظة ذم ادـطؼ

 .افطرؾغ بافتػاوض ادتدرج إػ حغ افتقصؾ إػ اتػاؿقة تؽقن مؼبقفة فدى
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افعارض  ر ظاذ رؾاضامل يؼتصا إكاف وافتساؤ، ـقػ جاء افرد اومريؽل؟ واؿع احلاا،

دمااوز  ري باظتباارهافؾسػر افسقيسا بافغاً  وتؼريعاً  فت واصـطـ فقماً جَّ اإليراين ؾؼط بؾ و

 .حدود افتػقيض افدبؾقماد

وافعالؿات اخلػقة بغ مثؾث واصـطـ  بادـاورات واورسار ءوافشاهد أن افؽتاب مع

ر  أوشاطقة ماا اظذ ادـطؼاة افشا مـفؿ تسعك فؾسقطرة ن ـالا أشق  و ،تؾ أبقب -ضفران-

 ماذا ظـ ادستؼبؾ؟ :تساؤ،افيستدظل 

 :إيساى وأيداف إسسائيل بني طموحات 

إياران اإلؿؾقؿقاة وإصار  أن افتصاد  بغ ضؿقحاات [تريتا بارزي]اإلجابة بحسب  

صاافح ؿرضار باالشاتؼرار واإل فزظزظاة إرسائقؾ ظذ ااقؿـاة االشاساتقجقة شاقبؼك شابباً 

االشاتؼرار وال افديؿؼراضقاة  ما مل تعسف أمريؽا بلكف ال يؿؽـ إرشااء ،واصـطـ ذم ادـطؼة

يؽامااؾ بااغ افتطؾعااات  بادون إهناااء فعبااة ادقازكااة وافسااعل بصااد  إػ بـااء ذ  أوشااط

رة فغاياة اآلن ظاذ امصا فؽـ إدارة باقش ال تازا، ،ادؼوظة فؾدو، ـاؾة ب  ذم ذفؽ إيران

 .مؼاومة مثؾ هذا افتحق،

شقعسي أمريؽاا ضاعػ صاديد بسابب إخػاؿفاا ذم  ،افطريؼ حؾة ما ظذكف ذم مرأؽر 

ظااذ ادخاااوف افتاال تساااور  كاإلرسائقؾقااة اإليراكقااة شااتطغ افعاارا  فدرجااة أن ادـاؾسااة

ؾػال خطااب حافاة االحتااد افاذي أفؼااه  ،حتدي هقؿـتفا واصـطـ مـ أن إيران شتـجح ذم

 ،ةقافعارا  ودظاؿ ادقؾشاقات افشاقعبزظزظة اشتؼرار  اهتؿ إيران 2007يـاير  10بقش ذم 

كف شاتتؿ أأصار بقش إػ  ،هقؿـة أمريؽا ظذ ادـطؼة وبداؾع مـ رؽبة جاحمة فؾؿحاؾظة ظذ

ظؾقفا مـ ؿبؾ افقاليات ادتحدة ظز تشؽقؾ حتافػ  مقاجفة إيران وؾرض مزيد مـ افعزفة
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زن افؼقى شتبؼك بؿعـك أن شقاشة تقا ،افعربقة وإرسائقؾ إليران يتلفػ مـ افدو، مـاوئ

 .افدفقؾ افذي يقجف أمريؽا

  ظـ حمتقى هذا افؽتاب ـان مستشار اومـ افؼقمل اومريؽلوفعؾ أؾضؾ مـ ظزَّ 

ادـاشب  إن افؽتاب دراشة ثاؿبة ومثرة وذم افقؿت)اوشبؼ زجيقـق برجيـسؽل وافذي ؿا، 

ذم  افقاليات ادتحدةفغاز ـقػقة تالظب ـؾ مـ إيران وإرسائقؾ بسقاشة أتػؽ  متاماً 

 ر  اووشط بافرؽؿ مـ أن افعالؿات بغ افطرؾغ تراوحت بغ افتقاضم افرسياافش

 (.وافتصاد  افعؾـل

كف ذح إؾقؼق، ظـ افؽتاب  ،أما صؾقمق بـ ظامل وزير اخلارجقة اإلرسائقؾقة افسابؼ

مبتؽر حتؾقؾ رصغ و رائع فقاحد مـ أـثر افكاظات افتل كشفدها افقق  اشتعصاء ذم

واإليراكقغ ظذ  يؽشػ ظـ افتالظب افذي تؼق  بف ـاؾة اوضراف وبخاصة اإلرسائقؾقغ

 ؿابالً  اشساتقجقاً  االختالؾات اويديقفقجقة بغرض إخػاء ما تتؿؾ أن يؽقن كزاظاً 

افكاع ظذ  ويضقػ إن هذه دراشة ظـ افتالظب باإليديقفقجقة وافديـ ذم ،فؾحؾ

 .طااقؿـة ظذ افؼ  اووش

شااابؼة ذم  1961جقريااقن إليااران ذم افعااا   وؿااد صااؽؾت افزيااارة افتاال ؿااا  وااا بااـ

بعت افرحالت ادتتافقة افتل ؿا  وا رؤشاء واتَّ  ،ي ؾؼد أبؼقت افزيارة رساً افزوتقـق، افرسي 

 .افزوتقـق، كػسف افقزراء اإلرسائقؾققن إليران

 بتحاافػ جقاق احلػااظوباختصار افؼاق، ؾؼاد كجحات إياران ضاقا، ثالثاة ظؼاقد ذم 

ضفاران  وظاذ افسا ح بتقاجاد إرسائاقع ـبار ذم ،رشاؿقاً  شقاد مع دوفة متـحفا اظساؾااً 

 .بدون االظساف ببعثتفؿ ـسػارة
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افصعبة ـقػ أن ادعرؾة افعؾـقة بتعامالتف مع  وافشاهد أن افشاه ؿد تعؾؿ بافطريؼة

رية ؾعافة افؼـقات افسوظؾقف ؾؼد بؼقت ا ،إرسائقؾ ترض بادصؾحة االشساتقجقة

ظذ  وؽر خاٍف  ،افدو، افعربقة ووصؾت إػ حد افتجسس ظذ مك وافعرا  وبؼقة

ظـدما امتـع  1973ظا   ت إيران إرسائقؾ بافـػط ذم حرب أـتقبر مـحد ـقػ أمدَّ أ

 .افعامل افعريب ـؾف ظـ ذفؽ
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 الثالثامللحق 

 (1)منظنات العنف االنتحاري
 

ـق داهترر كادرفقرر ككوأسرر  كاقتؼريررركيؽ ررػكا قؽررؾكاقتـظقؿررلكدرفرر تكوؿرردا قلكا ررقت 

ك.واقعسؽري 

 أربع منظامت رئوسوة تتوىل التنفوذ

 الدعوة -املجاهدون -العمل -مجاعة موسوي

ذمكإيرانكومرفرزكنـسرقؼكاقعؿؾقر تكذمككاإلسالموةاملجلس األعىل للثورة رفكعؾقف كري 

ك.دم ؼ

 حياربون العامل

ك:]الوثوقة[كذمكنؼديؿف كقؾتؼريرك]جون افريك[كنؼقلكجمؾ 

)هرمء ككاألسروقعق كأن:كأؿريرؽ -جقنويؼقلكحمؿدكسؾحؿلكا راسؾكاخل صك جؾ ك

وققسرقاكـتؾر كذمكاقظرؾكيعؿؾرقنكذمك دمر ككققسقاكأطق ؿرً كأوكأبرو ًً ,كنكقالكتح ر,قا تطقع

كإهنرؿكفر كيزعؿرقنكبرؾكهرؿكةؾر كأققير كادرؼ,ك,ءكهردفكمعقـرً ك ر كممامرةكؾ مض كرسير ,

                                                                        

(كك ررتكجمؾ كوجقنكاؿريؽ كهذاكاقتؼريركـورؾكأنكيؼرػكًرزبكاىلكعرمكـدمقرفكوي رتدكعرقده,ك رؿك(1

مك.واقتؼريركيمفدكأنكاق قع كوإنكفثررتكاخلالؿر تك18/2/1984ك ررنفكبعضكاقصحػكاقعربق كذمك

كؿق كبقـفؿكؿفؿكجسدكواًدكوًزبكواًدكضدكفؾكمـكخي صؿفؿكوخي صؿقكف.ك

ك
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عرغكوكوف كؿعؾكبؿ قنكاقتر رخيلكا عرروفكيتقـرقنكإؼكهردمكا قؽرؾكيريدونكـفركاقع مل,

ك(. وعمكأعدا لكي كرب

فرر كك, ـرقىكاقظؾرؿوؿفرقكهرذاكاقعر ملكفؾررفكاقرذيكنسرقطركعؾقرفككعـردهؿ,كأمر كوا قؽرؾ 

كبق عف .أوكمربي قق  وـقىكاإلكوبعضفؿكيطؾؼكعؾقف كيؼقققن,

رؤي كمغ يرةكقؾت ريخككعـدهؿكمعجؿكآ ر,كوقؽـكهمء كاقػدا قػكمـككقعكآ ركجديد,

ؿفررؿكيؼرردمقنكأكػسررفؿكبؿث برر كا ستضررعػػ,ككعررـكنؾررؽكاقتررلكيػفؿفرر كاقعؾرر  كواقـرر س,

حرومػ,كويو هقنكذمكأهنؿكءكخي قنكبرقاً ,كوءكنرنعردكؿرا صرفؿكأمر مكأيك طرر,كؿفرؿكا 

ؿفرقكهرذاكاقرذيكيؿ رقنككأمر كاقطريرؼكفر كيررون,كي غػقنكبؿح رب كهذاكاقع ملكاق قط ين..

كعؾقف,كطريؼكواق ف دة كاقتلكستميتك  ره .

فكيؽرقنكأم كاقع ملكاقذيكمـكأجؾرفكيؿقنرقن,كوعـرفكيوحثرقنكويؽر ؿحقنكقوـ  رف,كقسرق

كأؿضؾكبؽثريكمـكهذاكاقع ملكاقذيكيدأبقنكعمك رابف.

كؿفؾكسقؽقنكهؽذا؟

كدمقبكجمؾ كوجقنكأؿريؽ كعمكاقسمالكـ  ؾ :

ءكر كبعردكيثورذككقرؽ,كوقررقسكمرـكبقـر كن ردكإؼكاأل ررذكدرذاكاءعتؼر د,كؿرر قثقرةك-

قكب قعـػكإؼكاإليراكق كملكهتدفكإؼكبـ  كدوق ,كاألمركاقذي,كقرب ,كيقضحكاقسوبكذمكاءكطال

ويـؿق,كويؿتدكف كاقثرقرةككوقرب كيؼدرك  كيقمً كبلنكيتسعكعـػف كاقثقريكهذا,ك  رجكإيران..

كب دم هكم كيتقازىكمعكًؾؿكست قػكبنـ م كوابرتافق كذمكدوق كواًدة .ككاق ققعق ,

وقؽـكًتككاآلن,كؿننكاقع مل,كوب خلصقصكاقغرربكوًؾػر  هكذمكاألـطر ركاإلسرالمق ,ك
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كإؼككقعكمـكو قري كع  ق  كجديدةكيؽقنكاإلي نكبطؼقسف كومو د ف كسالً ًككػتقايؾتجيبكأنك

كقرب كءككظريكقف.كوك,ً داًك

 شؤال وجواب

هن كًؼقؼ كسقفكنستؿركب ستؿراركاقػؼركواقومسكواققرلسكأؿفؾكهلكظ هرةكع برة؟كأمك

كاقتلكمـف كاكطؾؼذ؟

اخلطرقطكاقعريضر ك رذاكاقتؼريرركؿؾـؼررأككقؾردكعرمكهرذاكاقسرمال.كم كزالكاققـذكموؽراًك

اقذيكمجعكص ًوفكادؼ  ؼكا ر ق كمـكمع يـ نفكاق خصرق ,كدونكًؽرؿكمسروؼ,كوقؽرـكدونك

لكتاعتذاركأيضً كمـكهذهكا قج كاقص  و كقؾعـػ,كاقتلكءكنرنؽزكإؼكمؼقم تكواضح ,كواق

كوءكنؼتؾكسقىكاألبري  .,كءكنرضبكعؿقم ًك

م كفتوفكاقصحػلكحمؿدكسؾحؿلكاقذيكؾ مركذمكك-نؼقلكا جؾ -إكككـؽكه هـ ككوكحـ,

ذمكوا درسر  ,كًقرجيكجيرريككزي رنفكقؼقاعدكأوقاؽكاقرذيـكنؽرسرقاكقهرهر ب,كاءكتحر ر,

واجتؿررعككإعرردادهؿكذمكخمررق تكاقترردريب,كواقررذيكنتوررعكعررـكفثرربكمرفرر هتؿكوفترر  وفؿ,

اسرتدراكككسرقا كبؼصردكؿنكـ كهندفكإؼكاقتعرفكإقرقفؿكأفثرر.كب  سموقػكاقؼق ديػكعـفؿ..

ًؼقؼرر كأع  ررؿكونؽتررقؽفؿ,كأوكقرررب كقالنصرر لكدررؿكذمكحم وقرر ك حرر ورهتؿكإلكؼرر ككأرواحك

مرـك راللكوعردهؿكب  ـر ككاقؽثرييـكمرـفؿ,كبعردكأنك رذكعؿؾقر كأبروفكبغسرقؾكا رخك رؿ,

كونرسقخكمػفقمكمعػكذمكأكه هنؿكألهنؿكوجـدكاىل .

ك
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 اجلواز التنظيني لفدائيي املوت

اقصحػلكقؾتؼريركاقق قؼ كف ػذكا جؾ كاقـؼ بكع كأسؿتفكوا فر زككوبعدكهذاكاقتؼديؿ

اقتـظقؿلكقػدا قلكا قت كمـكا سرؾؿػ.كوأفردتكا جؾر كأنكمر كيسرؿككبرركوًرفر كا فر دك

وهلكمسموق كف كهقكب  عكعـكأع لكاقعـػكواإلره بكذمكفؾكمـكبرريوتككاإلسالمل ..

وإك كهلكاسؿكيطؾؼكعرمكبعرضكاألعر لككققسذكنـظقً كب  عـككاقدـقؼكقؾؽؾؿ ,كواقؽقيذ,

كاإلره بق كاقتلكيؼقمكد كوؿدا ققكا قت .

أكرررفكزاركطفررررانككويوررردأكا راسرررؾكاقصرررحػلكقؾؿجؾررر كحمؿررردكسرررؾحؿلكنؼريررررهكـررر  الً:

ومرردكً كفثررريةكأ رررىكودمررقلكذمكأكح  فرر كذمكحم وقرر كك ررؿكدم ررؼكوبعؾوررؽ..كوـررؿكواألًررقاز,

أقررقفكيتؾؼررقنكنرردريوً كعؼ  ررديً كوديـقررً كمؽثػررً كوهررؿكبضررع ككواءكتحرر ريػ ,كقتتوررعكأعرر ل

كـوؾكأنكيـػذواكم كيصدركإققفؿكمـكخمطط تكقؾعؿؾق تكذمكمـطؼ كاقؽقكاألوسط.

إنكا رمكاقتـظقؿلك رذهكادرفر تكاءكتح رير كيـردرجكذمكسؾسرؾ كمرـككويستطرد قائاًل:

كاقتـظق تكهل:

 اجمللض األعلى للجورة اإلشالمية أواًل:

قؾثقرةكاإلسالمق كهقكـؿ كا رمكاقتـظقؿلكوهقكاقسؾط كاقعؾق كاقتلك غكا جؾسكاألعمك

وف نككعمكادرف تكاءكتح ري كمف مف .كوختضعكهذهكادرف تك ضقعً كف ماًلكقؾؿجؾس,

.كويرأسفكرجؾكمـكاقعراقكيدعككًج كاإلسالمك1981ا جؾسكـدكنلسسكذمكطفرانكع مك

كحمؿدكب ـركادؽقؿ.

مـكاإلم مكروحكاىلكاخلؿقـرلكاقرذيكيتؿترعكبصرػ كاقسرؾط كيستؿدكهذاكا جؾسكسؾطتفك
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كاقعؾق .كوحيؽؿكا جؾسكـوضتفكعمكأربعكًرف تكوهل:

كومج ع كمقسقي .كًرف كاءك ؼ قكدا ؾكومـظؿ كأمؾ كذمكقوـ ن-

كمـظؿ كاقعؿؾكاإلسالمل.-

كا ج هدون.-

كاقدعقة.-

معسؽراتكقؾتدريبكذمكإيرانكومعسؽرانكذمكاقوؼ عكومعسؽركب قؼربكمـكك أربعوعمك

كدم ؼ.

وـدكأدؼكب  جؾسكمرفزكقتـسقؼكاقعؿؾق ت,كمؼرهكدم ؼ,كويرأسفكسرػريكإيررانكقردىك

كسقري كاقسقدكحمت ؿل.

ككأصقبكهذاكاقسػريكأ ريًاكبعدكأنكنؾؼككطردًاكمؾغقمً .كملحوظة:

بؼق دةكًسػكمقسقي,كوهلكنتؿتعكبقضعكوب ستثـ  كًرف كاءك ؼ قكعـكمـظؿ كأمؾك

  صكمـكًقجيكنوعقتف كقؾؿجؾرس,كؿرننكمجقرعكادرفر تكنررنوطكارنو طرً كمور ذًاكب إلمر مك

اخلؿقـل,كومـك القفكب  جؾسكاألعمكقؾثقرةكاإلسرالمق كاقرذيكيعؿرؾكعرمكمؼقرؼكهردفك

كزكهقكإـ م كًؽؿكإسالملكذمكاقعراقكعمككؿطككظ مكاخلؿقـل.رر ق

كإؼكاإلي نونرتاوحكاألك  كبػكاقدعقة كادرف تكم  كهذه كاقتلك  رسف  عمكمث لك-ط 

كاإلسالمق  كاقدعقة كويـ-مـظؿ  كاقعسؽري. كمـكرواقعؿؾ كفؾ كادرف تكذم كهذه تؽكـ دة

كطفرانكوبعؾوؽكودم ؼ.

 مهام املجلس يف العراق والكويت والبحرين واجلزيرة العربوة: 
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ـ  رديكمؾحؼرً ك  صرً كقؾؿؾرػكاقرذيكوفتبكا راسؾكاخل صكقؾؿجؾ كذمكطفرانكةزةك

وأؿردهكقؾحديجيكعـكا ف مكواألك ط كاقتلكي رسف كا جؾرسكاألعرمكقؾثرقرةكك,أعدنفكا جؾ 

كاإلسالمق كذمكفؾكمـكاقعراقكواقؽقيذ.

فر كسرؾطككوب  وفر كاإلسرالمق كقتحريرركاقوحرريـ .ككوف ػكاقـؼ بكأيضً كعر كيسرؿ

كالمق كذمكبوفكا زيرةكاقعربق  .وبؿـظؿ كاقثقرةكاإلسكاألضقا كعمكم كيدعك

مـكبػكس  ركاقذيـكفرسقاككوي ريكا راسؾكاخل صكب  جؾ كذمكطفرانكإؼكأنكاقعراـقػ,

ووهوقاكًق هتؿكقؾعؿؾكاإلسالملكذمكجم ءتكاقسق سر ككًق هتؿكمـكأجؾكاقثقرةكاإلسالمق ,

نكبقً رق ك قووهؿكيـر كإك كي ؽؾقنككسو كعظقؿ .كواقعؼقدةكوا ف دكا سؾحك  رجكإيران,

كويرأسكهذاكا جؾسكحمؿدكب ـركادؽقؿ.كاقـظ مكذمكبغداد,

إنكا جؾررسكاألعررمكقؾثررقرةكاإلسررالمق كيرر رسكسررؾطتفكعررمك ررالثككويؼررقلكا راسررؾ:

اقعؿرؾكاإلسرالمل,كواقردعقة,كوا ج هردون.كويسرتؿدكا جؾرسككوهرل:كًرف تكر قسرق ,

ألعرمكاقرةكاإلسالمق كجيؿعكبػكاقسؾط كاقتلكي رسف كعمكهذهكادرف تكبقصػفكمرفزًاكقؾث

ؾريكأنكهذهكادرف تكوإنكف كذكمؾحؼر كبر  جؾسككفػ  اتكمـكًقجيكاقػع قق كواقتدريب.

كاألعمكؿنهن كنتؿتعكب ءستؼاللكاقذايت.

اقترلككوـدك قزكوا ج هدون كعـكؾريهؿكمـكادرفر تكبر ألع لكاءكتح رير كوف مقؽر ز 

وكػررذتكواقرردعقة كأعرر ءًكم رر د كذمكاقعررراقككأيضررً .وذمكؾريهرر ككـرر مقاكدرر كذمكـؾرربكبغررداد,

ذمكب دئكاألمركمسموققتف كعـكاءعتدا اتكاقتلكوـعرذك راللكبرفرككهن كأعؾـذ,إبؾككوؾريه.

ذمكوـررذكءًررؼ,كعررـككػسررف كهررذهككقؽـفرر ككػررذ,ك,مكذمكاقؽقيررذ1983ديسررؿربكمررـكعرر مك

كبرجوف كقؾعؿؾقر ت.كا سموقق ,كوكقؽكبعدكأنكأعؾـذكإيرانكوؾريه كمـكادرف تكاإلسالمق 
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ؿػرلككوف نكقالعتدا اتكذمكاقؽقيذككتر   كدؼرذكبروعضكاقعرراـقػكا ؼقؿرػكذمكهرذاكاقوؾرد.

كأعؼ بكهذهكاءعتدا اتكارنػعكعددكا عتؼؾػكمـكاقعراـقػكا  وقهػكذمكاقؽقيذ.

ونػقدكاق   ع تكاقتلكوردتكإؼكطفرانكأنكادؽقم كاقؽقيتق كنعتزمكنسرؾقؿكعرددكمرـك

كسق سقػكاقعراـقػكإؼكبغداد.جاػكاقالاق

وـرردكوجررفككونقاجررفكًقرر هتؿكذمكًرر لكنسررؾقؿفؿكقؾسررؾط تكاقعراـقرر كخمرر طركًؼقؼقرر .

كا جؾسكاألعمكقؾثقرةكاإلسالمق كمذيرًاكقؾؽقيذكذمكً لكنسؾقؿكاقعراـقػكإؼكبغداد.

أفدتكاقؽقيذكرسؿقً كأهن كنرؿضكإكس كقً كمثؾكهذاكاقعؿؾكوأكفكجيرريكختقرريككمالحظة:

كوعديـكمديدكوجف كسػرهؿ.ا 

ؿرننكا جؾرسكاألعرمكقؾثرقرةكاإلسرالمق كـردكًر زكمرـكبعرضككوجقابً كعرمكهرذاكاقتحرذير,

كومـكهمء كبخصق تكسق سق كمـكأصؾكعراـلكأوكإيراين.كاقرع ي كاقؽقيتقػكعمكنليقدهؿ.

 :اجلبهة اإلسالموة لتحرير البحرين من مهام املجلس. 

ؿرق كيعررت ؿكمرـكم ر عركاقتحرريضكاخلر رجلكضردكءكيـػردكاقوحريـققنكعـكؾريهؿك

وف كررذكا وفرر ككاقسررؾط تكذمكبالدهررؿ.كؿرر قوحريـققنكمضررقاكـرردمً كودمرر وزواكؾررريهؿ.

كم.1979اإلسالمق كقتحريركاقوحريـكـدكأسسرف كا جؾرسكاألعرمكقؾثرقرةكاإلسرالمق كعر م

يـقرقنكنرـكوافتػذكا وف كًتككاقققمكبتـظقؿكا ظر هراتكذمكا زيررةكوـر مكاقطرالبكاقوحر

كيتؾؼقنكدراس هتؿكذمكدولكأجـوق كبؿظ هراتكن  ؾ .

ورؿعذكهذهكا ظ هراتكبع راتكنستـؽركؿقف كم كأسؿتف..كاءعتؼ ءتكواقؼؿعكاقذيك

بفدهكاقوحريـ.كهذا,كوكػذكا وف كاإلسرالمق كقتحريرركاقوحرريـكصرح كا عؾقمر تكاقترلك
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كاكؼالبق كنس كده كطفران.كمكومد ذكذمكًقـفكعـكحم وق 1981ف كذكـدكك ررتكذمكع مك

ويؼقلكا راسؾكم ريًاكإؼكا ؼدرةكاقعسؽري كقؾجوف كاإلسرالمق كقتحريرركاقوحرريـ:كأنك

هذهكا وف كءكدمدكذمككػسف كذمكاققـذكاقراهـكا ؼدرةكعمكاقؼق مكبعؿؾكعسؽري,كقؽـفر كءك

كنستوعدكاأل ذكب قعؿؾكاقعسؽري.

اقوحريـكملكيؽ ػكاقـؼر بكعرـكهقيترف,كويتس  لكمصدركذمكا وف كاإلسالمق كقتحريرك

أم مكا راسؾكع كإكاكف كذكأًداثكاقؽقيذكقـكنتؽرركذمكاقوحريـ.كوجيقبكـ  اًل:كإنكأًدًاك

كءكيستطقعكأنكيـػلككقؽ.

  مهااام املجلااس األعااىل للثااورة اإلسااالموة: منظمااة الثااورة اإلسااالموة يف  ااب  اجلزياارة

 .العربوة

المق كذمكبوفكا زيررةكاقعربقر  كبرعقركم ر بف.كيسقدكقدىكأعض  كومـظؿ كاقثقرةكاإلس

م,ك1979م.كوملكنظفركإؼكًقزكاقعالكقر كإءكذمكهن ير 1975وف كذكا ـظؿ كـدكنلسسذكع م

وكقؽكبعدكاءكتص ركاقذيكًؼؼفكمخقـلكذمكإيران,كوعـدم كـ مذكا ـظؿ كبعؿؾق كمسؾح كذمك

ظر هراتكعـقػر كذمكذقكمؽ كـ ومذكاقؼقةكاقسعقدي ك ال  كمخس كع رركيقمرً .كوف كرذكم

كا ؿؾؽ كـدكراؿؼذكهذهكاقعؿؾق .

ويمفدكأعض  كا ـظؿ كأنكعؿؾفؿكذمكاققـذكاقراهـكيؼتصرركعرمكاقعؿرؾكذمكا جر ءتك

قؽـفؿكيضقػقن:كإنكم كجيرريكذمكمقاـرعكأ ررىكمرـكأرضكك,اقسق سق كواقثؼ ؿق كواقتـظقؿق 

كاإلسالم,كذمكقوـ نكواقؽقيذكوكاخلؾق ,كسقفكيض عػكمـكـقنـ .

ويـقهكأعض  كا ـظؿ كب قعديدكمـكاألوض عكذمكا جتؿرعكاقسرعقدي.كوي رريكهرمء كذمك

هذاكاقصددكإؼكًقايلكع رريـكأقػكط قبكيتؾؼقنكدراس هتؿكا  معق كذمكاققءي تكا تحدةك
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ضدكاقتخؾػ,كويزعؿرقنكأنكك-عمكًدكـقلكا ـظؿ -األمريؽق .كويدعقنكأنكهمء ك  روا

كاقـظ مكيؼػكؿققكقغؿكحم ق.

وخيتؿكا راسؾكمؼقؼفكاقصحػلكب قتس ؤلكعـكمستؼوؾكاخلؾق ,كوم كإكاكفر نكهرذاكا سرتؼوؾك

سق فدكمقءتكملكيعرؿف كذمكم ٍضكف كذكؿقرفكادرفر تكاإلسرالمق كذمكمرًؾر كاقتؽرقيـ.كهرذاك

كسق سقً كواجت عقً كعمكه مشكاقع مل.ك-عمكًدكزعؿف-اخلؾق كاقذيكيعقشكاقققمك

  أملونشقة عن حركة ثانيًا: مجاعة موشوي امل

مكذمكبعؾوررؽ,كوكقررؽكعررمكأ ررركاءك ررؼ قكدا ررؾكًرفرر ك1982نلسسررذكادرفرر كعرر مك

ب ؾتقر لكك-عمكًدكـرقلكاقصرحػكاقػركسرق ك–أمؾ.ويؼقده كًسػكمقسقي,كوهقكمتفؿك

اقرذيكاؾتقرؾكذمكسروتؿربكمرـكعر مككسػريكؿركس كاألسوؼكقدىكقوـر نكاقسرقدكقرقيسكدوءمر ر

كقق كعـككوقفكبريكـ  دكًرف كمكويق1982م.كوف نكًسػكمقسقيكـدكاك ؼكذمكع مك1981

إؼك)اقـضر لكضردكاقصرفققكق ,كونقجقرفكهرذاككوعزاكذمكًقـرف,كًرفر كاءك رؼ قكهرذهأمؾ.ك

كاقـض لكذمكسوؾكأؿضؾ(.

 رردارسكويوؾررغكًسررػكمقسررقيكمررـكاقعؿررركأربعررػكع مررً ,كوهررقكمعؾررؿكسرر بؼكذمكا

كاءبتدا ق ,كويعؾـكوء هكاقؽ مؾكوؾريكا ؽوطكقؾثقرةكاإلسالمق كذمكإيران.

وذمكرسع كب قغ كاكتؼؾكًقايلكست   كعضقكذمكادرفر كاقترلكيؼقدهر كإؼكاقعؿرؾ.كوعرمك

بترردمريكـقرر دنػكقؾؼررقةكمتعررددةكك1983أفتررقبر23سرروقؾكا ثرر لكـ مررذكبرر ًـت نكبترر ريخك

سق كوسؼطكؿقف ك  كق كومخسرقنكـترقاًل,كواقث كقر كأمريفقر كا ـسق تكذمكبريوت,كإًداه كؿرك

مكاكػجررتكبر ًـ ك1983كقؿؿربكك4وسؼطكؿقف كم  ت نكوواًدكوأربعقنكمـكا  ريـز.كوذمك

مػخخ كب قؼربكمـكاقؼق دةكاقع م كقؾجقشكاإلرسا قغكذمكصقر,كو ؾػذكاقعؿؾقر كورا هر ك
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كـكاقؾوـ كقػكواقػؾسطقـقػ.ًقايلكستػكـتقاًل,كمـكبقـفؿكا ـ نكو ال قنكأسريًاكم

ذمكأعؼ بكهذهكاقعؿؾق تكأصوحكًسػكمقسقيكبؿث ب كاق رقخكاقرذيكيؼرضكمضرجعك

اقغربقػ.كوعمكهذاكاقـحقكأيضً كأصوحذكمرافزكاقتدريبكاقت بع كقرفكهردؿً كقؾغر راتكاقترلك

كي ـف كاقطريانكاقػركزكواألمريفلكواإلرسا قغ.

قةكمتعددةكا ـسق تكم قػذكمعكا حتؾكويؼقلكًسػكمقسقيك راسؾكا جؾ :كإنكاقؼ

اإلرسا قغ,كوانػؼذكمعفكعمكندمريك .كوجيبكعؾقفر كأنكنعؾرؿكأهنر كإكاكملكنغر دركقوـر نكؿنكـر ك

كسقفككترصفكمـكؾريكم كرة .

وي ريكا راسؾكإؼكأنكا ؼ بؾ كاقصحػق كاقتلكأجراه كمعكًسرػكمقسرقيكملكنؽرـكبر ألمرك

إؼكمقسرقيكأنكحيصرؾكمرـكاقسرؾط تكاقسرقري كعرمككوف نكعؾقفكمرـكأجرؾكاققصرقلك,ا ّػك

ا راؿؼ .كوـدكطؾوذكهذهكاقسؾط تكمـكا راسؾكنعفدًاكيؾزمرفكب ءمتـر عكعرـكنقجقرفكادرديجيك

إؼكًررقايلكمخسررػكأقررػكجـررديكسررقريكمـت رررريـكذمكاقوؼرر ع.كويؼررقلكا راسررؾكنعؾقؼررً كعررمك

أكفكيصعبكاققؿ  كبعفردكعرمكاقتعؾق تكاقتلكنؾؼ ه كمـكاقسؾط تكاقسقري كذمكهذاكاق لن:ك)و

يالًؼقكؽكذمكفؾكمؽ نكققوقعقكؽكآق كقؾتصقيركأوكهذاكاقـحق,كإككأنكبعضكا ـقدكاقسقريػك

كمذي عً .كإنكاددودكهلكمؽ نكقؾؼق مكبتفريبكبتككأكقاعكاقوض  عكعمكوجفكنت ز(.

 احلركة ال تعمل باستقالل ذايت عن سوريا 

أنكادرفر كءكنتؿترعكبرليكاسرتؼاللكويمفدكأًدكمس عديكًسػكمقسرقيكقؾؿراسرؾك

ا قاؿؼر كا سروؼ كمرـكاقسرقريػ.ك-عرمكًردكـققرف-كايت.كإنكفؾكعؿؾق كنؼرقمكدر كنػررتضك

ويعزوكا س عدكاؿتؼ ركادرف كقالستؼاللكاقذايتكإؼكاقتوعقر كاقؽ مؾر كقؾحرفر كإؼكسرقري كذمك

كفؾكم كمت جكإققفكمـكممنكوك   ركوأسؾح كومدربػ,كاقخ...
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راتكاقت بع كدرف كأمؾكومج عر كمقسرقي كذمكاقوؼر عكيؼرقمكاقسرقريقنكوذمكا عسؽ

بررلع لكاقترردريب,كؿررق كيؼررقمكاإليراكقررقنكبتؾؼررػكاقرردروسكاقديـقرر كونعرر ققؿكاق ررف دةك

كإلعدادورج لكاءكتح ر .

 ثالجًا: منظنة العنل اإلشالمي بقيادة تقي الدين املدرشي

م,كأيكبعردكمخسر ك1979عر مكنلسسذكومـظؿ كاقعؿؾكاإلسالمل كذمكطفران,كوكقرؽك

كأبفركمـكاكتص ركاخلؿقـلكذمكإيران.

وـدكأسسذكذمكًقـفكعمكيدكرجؾكإيراينكيدعككآي كاىلكحمؿردكبرريازي.كؾرريكأنكوء هك

ققاًدكمـك صرقمكاخلؿقـرلكويردعككآير كاىلكذيعر كمرداريك)وهرقكمقضرقعكاققرقمكمرذك

ظؿ ,كونـصرقبكحمؿردكنؼرلكاقرديـكاإلـ م كا ربي كذمكـؿ(كأدىكإؼكاإلط ً كبفكعـكـق دةكا ـ

ا دردكمؽ كفكعمكيدكاخلؿقـل.كوف نكا دردكهذاكي غؾكمرفزكـ  ردكقؾعؿؾقر تكا سرؾح ك

ذمكا ـظؿ ,كوهقكدفتقركذمكاق رريع كاإلسالمق .كوقفكمـكاقعؿرك  كق كو ال رقنكع مرً .كوهرقك

كص ًبكعؽاتكا مقػ تكذمكاقػؾسػ .

فررربال كويعتررربكواًرردًاكمررـكاقعؼررقلكا رردبرةكوا رردردكعراـررلكا ـسررق كومررـكمقاققرردك

وف نكـدكهرددكذمكوـرذكسر بؼكبتػجرريكاقوقرذكاألبرقض.كك,قؾحرف تكوا ـظ تكاإلسالمق 

ويؼقلكا راسؾكاقذيكعؼدكًديثً كمعكا دردكذمكطفرانكأكفكأعؾـكأم مفكأكفكاستط عك راللك

اكتح رير .كإنكادردود,ككأسوقعكواًدكمجعكمخس   كنـكيتقـقنكإؼكا قتكؿقرًاكونـػقذكأع ل

كذمكوجففؿ.ك-عمكًدكـقلكا درد-أي كف كذكاددود,كقـكنؼػك

كوف نكحيقطكب  دردكبو نكؾ قوقتفؿكمـكا راهؼػ.

ويعرقدكك,وف كذكمـظؿ كاقعؿؾكاإلسالملكـدكـ مرذكبع ررراتكاءعتردا اتكذمكبغرداد
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ن بعرً كإلدارةككوبـ  ًككم,كًقجيكنؿكندمريكـق دةكا خ برات1983كقؿؿرب27آ ركا ـػكمـف كإؼك

رتالكؿقفر :كعوردكادسرػكأبرقكك,ـقىكا قش ـف ويدعككاقؾذانكـ مر كبتـػقرذكهر نػكاقعؿؾقترػكو

كدؿ ,كوإبراهقؿكسؾ ن.

وي ريكا راسؾككؼالًكعرـكأوسر طكمـظؿر كاقعؿرؾكاإلسرالملكإؼكأنكاخلؿقـرلكيؽرـك

دكـ  ررداًكإعج بر ًكبرديداًك حؿرردكنؼرلكا رردرد.كونعرزوكهررذهكاألوسر طكنسررؿق كا ردر

 قؾؿـظؿ كإؼكهذاكاإلعج ب.

و الؿررً كقغريهرر كمررـكادرفرر تكاإلسررالمق ,كؿررننكمـظؿرر كاقعؿررؾكاإلسررالملكنضررؿكإؼك

عضررقيتف كمسررؾؿػكمررـكجـسررق تكمتعررددة.كًقررجيكيؾتؼررلكؿقفرر كاقعراـقررقنكواإليراكقررقنك

واقوحراكققنكواألؿغ نكوا غ رب كواألؿ رـر كمرـكاقصرحرا كا ـقبقر ك)ا ؾغر ش,كوكقجريير ,ك

وزا ريكوإؿريؼق كا ـقبقر (.كوفر نكاقروعضكمرـفؿكـردكجر  كإؼكإيررانكمر كبعردكاقثرقرةكقتؾؼرلك

كاقؽيع كاإلسالمق كذمكادقزةكوا  مع كاإلسالمق كذمكـؿ .

ويمفردكا راسررؾككؼراًلكعررـكأوسرر طكا ـظؿر كأنكاقتـظررقؿكيضررؿكإؼكعضرقيتفكمخسرر كمررـك

كدكاقتؼككبتقكزكواًدكمـفؿ.ا غ رب ,كوجزا ريً كواًدًا,كو ال  كنقكسقػ.كوف نكـ

 رابعًا: اجملاهدون بقيادة عسيس احلكيه

مكذمكطفرران.كوسر رعذكاقؼقر دةكذمكمجفقرير ك1981نلسسذكًرفر كا ج هرديـكعر مك

وهقكواًدكمـكأ قةكا دعقكًج كك,ويؼقده كعزيزكادؽقؿك,اخلؿقـلكإؼكمو رف كهذهكادرف 

قتـظقؿق كأةدكادقدريكـ  ردكاقعؿؾقر تكاإلسالمكب ـركادؽقؿ.كويؾحؼكبفكمـكًقجيكا رنو كا

اقعسؽري ,كوجراللكاقرديـكاقصرغريكا ـظرركاقعؼ  رديكقؾحرفر ,كأسرت ككقؾري ضرق ت.كوـردك

كنعرفكمراسؾكا جؾ كعمكمسرمولكاقوحرريـكذمكًرفر كا ج هرديـكويردعككًسرـكرا .
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كونضؿكادرف كذمكصػقؿف كمسؾؿػكمـكخمتؾػكا ـسق تكب كذمككقؽكاقػركسق .كوـدكأجرى

ا راسؾكمؼ بؾ كصحػق كمعكأًدكاقػركسقػكمـكأعض  كادرفر .كوـر ل:كإكرفكأبرفركإسرالمفك

كواكضؿكإؼكًرف كا ج هديـكإلعال كفؾؿ كاإلسالم.

ويؼقلكا راسؾ:كإنكاقطؿقحكاقسق دكاقذيكيسقطركعرمكنقجفر تكعزيرزكادؽرقؿكهرقك

اإلسالمق كهقكرضورةكمـكسحؼكاقصفققكق .كويعؾـكادؽقؿكأم مكا راسؾ:ك)إنكنعوا كاألم ك

كؾريكأنكاألم كنؿك ؿف كعمكأيديكـ دهت (.ك,أجؾكاققصقلكإؼكهذاكا دف

عرمكزعزعر كاألكظؿر كذمكاقعر ملكاقعرر كمرـكك-فر كيؼرقل-قذاكؿننكعزيزكادؽقؿكيعؿؾك

ا حقطكإؼكاخلؾق .كومؼقؼً كقؾفدفكا ـ قدكذمكاققـذكاقراهـ,كوهقكزعزع كهذهكاألكظؿر ,ك

نعؿرؾكب قتـسرقؼكمرعكسر  ركادرفر تكك-عمكًدكـقلكعزيزكادؽقؿ-ج هديـكؿننكًرف كا 

كاإلسالمق كا   ؾ .

وـدكرؿضكأعض  كادرف كعمكقس نكًسـكرا كمسرمولكاقوحرريـكأنكيعررتفكأمر مك

ديسرؿربكك12ا راسؾكبؿسموقق كادرف كعـكاءعتدا اتكاقترلكوـعرذكذمكاقؽقيرذكبتر ريخك

 مكا راسرؾكأنكهرذهكاءعتردا اتكـردكنرؿكنـػقرذه كم.كوافتػذكادرفر كبر إلعالنكأمر1983

كوب سؿكاإلسالم !!.

 إيراىوون حيملون اجلنسوة الكويتوة يمولون احلركات اإلسالموة

وصػكا راسرؾكاقؽقيرذكبلهنر كمرفرزكقؾؿع رضر كاإلسرالمق كذمكاقعرراق,كويؼرقل:كإنك

ويؼرقمكبعرضكك,تقر عددًاكفوريًاكمـكاإليراكقػكيؼقؿقنكذمكاقؽقيذكويتؿتعقنكب  ـسق كاقؽقي

كهمء كبتؿقيؾكادرف تكاإلسالمق .

كوكقؽكذمك كا ج هديـ, كدرف  كن بع  كبؿجؿقع ت كاألًقاز كذم كاقتؼك كـد كا راسؾ وف ن
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معسؽركوب دجي نكؾققركأسغ كوهقك  ينكا عسؽراتكمـكًقجيكاألمهق ,كويغكا عسؽركاألولك

ك كاقؼدسكرـؿ كوطريؼ كاسؿ كحيؿؾ كاقتدريبكذم11واقذي كعم كويؽف كاألولكك . ا عسؽر

كإؼك كاستـ دًا كا راسؾ كويمفد كوققوق . كاق  قق  كوفقري  كوأؿغ كست ن كاقو فست ن كمـ مدربقن

اءعرتاؿ تكاقتلكًصؾكعؾقف كذمكا عسؽركأنكادرف كبؿؼدرهت كادصقلكعمكجقازاتكقؾسػرك

كقعراق.وهقكاألمركاقذيكخيق ؿكاقتـؼؾكذمكأوروب ,كوم كبػكاقؽقيذكواك,فقيتق كوسعقدي كمزيػ 

 الدعوة خامصًا:

م.ك1956وهررلكأـرردمكهررذهكادرفرر تكوا ررـظ تكـ طورر ,كإككيعررقدكنلسقسررف كإؼكعرر مك

كوف كذكمديـ كاقـجػكذمكاقعراقكمرفزًاكءكطالقكهذهكا ـظؿ .ك

ونؼقمكفؾكمـكًرفترلكواقردعقة كوكوا ج هرديـ كبضرؿكا سرؾؿػكإؼكعضرقيتف كمرـكبرػك

رانكوؾريهر كوأرسىكادرربكمرـكاقعرراـقػ.كويوؾرغكعرددكا عدمػكواقالجاػكاقعرراـقػكإؼكإير

األفرسكاقتلك لتكإؼكإيرانكبسوبكاقـزاعكبػكاقعراقكوإيرانكًقايلكمخسرػكأقرػكأرسةكعراـقر .ك

كونوؾغكأع ركهمء كم كبػكع رركسـقاتكومخسكوعؽيـكسـ .ك

,كاقور قغكمرـكاقعؿرركمخسرػكسرـ .كومرـكاآلصرػليرتأسكادرف كاق رقخكحمؿردكمفرديك

كأعض  كا جؾسكاألعمكقؾدعقةكاإلسالمق كرجؾكيدعككحمؿقدكا  بؿل.

ويصػكا راسؾكهذهكادرف كبلهن كأـدمكهذهكادرف تكوأؿضؾف كمـكًقجيكاقتـظقؿ,كوقرد  ك

مرافزكذمكاقع ملكب كذمككقؽكأمريف كاقالنقـق كًقجيكيتؿكنـسرقبكاقسرقريػكواقؾوـر كقػكإققفر .كوـردك

وهرقكاألمررككاقعسؽري,كواكرصؿذكعـفكإؼكاقعؿؾكاقسرق د.مكعـكاقعؿؾك1981ختؾذكذمكع مك

اقذيكيثرريكاءسرتق  كقردىكًرفترلكواقعؿرؾ كووا ج هرديـ كاقؾترػكنتقـر نكإؼكاءسرتػ دةكمرـك

 كذمكاألعر لكاقعسرؽري ,كويضرقػكا راسرؾكأنكعرددًاكفرا ؼدراتكادربق كدرف كاقدعقةكونقظقػ
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ق داهتؿ,كوم كنظفررهكاقؼقر داتكمرـكعرزوفكعرـكمـكأنو عكًرف كاقدعقةكنعرت ؿك قو كأمؾكمـكـ

كاقعؿؾكاقعسؽري,كقذاكؿنهنؿكأ ذواكيتخؾقنكعـف كققـتسوقاكإؼكؾريه .

 مركس تنصيق العنليات 

ف نكسػريكإيرانكقدىكسقري كاقسقدكحمت ؿلك)اقذيكنؾؼككطرردًاكمؾغقمرً كأ رريًا(كيؼرقمك

فرؾكمررـكحمؿردكأةرردكب قتـسرقؼكبرػكهررذهكادرفر تكومر كيعفرردكإققفر كمرـكمفرر م,كويسر عدهك

كادقدري,كواقسقدكداهؼ ين.

ويؼقمكبتؿثقؾكًرفتلكاقعؿرؾكوا ج هرديـكذمكسرقري كرجرالن,كأًردمه كإيرراينكويردعكك

ص دقكا قسقي,كواقث ينكعراـلكويدعككدهؼ ين.كوحيؽؿكهذاكاأل ريكـوضتفكعمكاآلءفكمـك

خل صكقهم مكاخلؿقـرلك)ًراسكاقثقرة(كا تقاجديـكذمكاقوؼ ع.كويعؿؾكفالمه كبلوامركا ؿثؾكا

ذمكدم ؼكوا دعقكأةدكاقػفري,كومسمولكوًزبكاىل كذمكاقؽقكاألوسطكاق رقخكصروحل,ك

كؿق كيضطؾعكاقسػريكبؿف مكاقتـسقؼكمعكطفران.

ويؼقمكبؿف مكاقتعوار كواقتـسرقبكرجرؾكعراـرلكيردعككعؿرركادؾرق.كأمر كاقعؼرؾكا ردبرك

وي رريكا راسرؾكإؼكأنكًسرػكؿؿقجقدكذمكطفران,كويدعككأًدهؿكحمؿردكنؼرلكا ردرد.ك

كمقسقيكءكي غؾكمرفزًاكع ققً كذمكهذاكاقـظ م.

 معصكرات التدريب

بحقزةكهذهكا ـظ تكوادرف تكعددكمـكمعسؽراتكاقتدريب,كوهلكمقزع كذمكإيرانك

كوسقري كوقوـ ن.كأربع كمـف كذمكإيرانكومعسؽرانكذمكاقوؼ ع,كومعسؽركواًدكذمكسقري .

ذمكمـطؼر كاقؼؿرص,كومعسرؽركطريرؼكاقؼردسكرـرؿكك-أسرغكب دجير نكؾقرقرك-ذمكإيرانك
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 ب إلض ؿ كإؼكمعسؽركذمكمـطؼ كعربست ن.ك, كذمكطفران11و

 ذمكض ًق كدم ؼ.ك-معسؽركاقسقدةكزيـب-ذمكسقري ك

 معسكر السودة زينب:-أ

 كمـكعردةكأـطر ركػنـطؾؼكومـظؿ كاقدعقةكاإلسالمق  كاقتلكنضؿكإؼكعضقيتف كوؿدا ق

قـظ مكادؽؿكذمكبغداد,كذمكعؿؾق هت كضدكاقعراقكمـكهذاكا عسرؽر.كويؼرعكو  ص كا ـ و ػك

وحيظرركعرمكهرمء كك,فؿكمـكاقع صؿ كاقسرقري ك11ا عسؽركذمكض ًق كدم ؼ,كوعمكبعدك

اقتجقلك  رجكا عسؽر.كويعزوكا راسؾكهرذاكاخلطرركإؼكاخلرقفكاقرذيكيعررتيكاقسرؾط تك

اإلسالمق  كبػكصػقفكاق عبكاقسرقريكاقسقري كمـكمغو كاكت  ركأؿؽ ركومـظؿ كاقدعقةك

كواكتؼ   كإققفؿكب قعدوى.

 يف البقاع:-ب

بحررقزةكهررذهكا ررـظ تكمعسررؽرانكذمكمـطؼرر كاقوؼرر ع,كويؼعرر نكبرر قؼربكمررـكادرردودك

كاقسقري .كويطؾؼكعؾقف :

معسؽركاق قخكعودكاىل,كوف نكهذاكا عسؽركهدؿً كقؾغ رةكا قي كاقتلكـ مكد كسالحك-1

كم.1983كقؿؿربكا   كك17 ريخكا قكاقػركزكبت

معسؽركاقدرفل:كوهقك ؽـ كف كذكذمكا ر  كمرفرزًاكقؼقر دةكاقردرككاقؾوـر ين,كوهرقك-2

اقققمكواًدةكمـك ال  كمعسؽراتكي غؾف كًراسكاقثقرةكاإليراكق ,كوحيظرركاقرد قلكإققفر ك

كًظرًاكن مً .
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 الدور الصوري 

قكعـكوأمؾ كبؼق دةكًسرػكبنمدادكًرف كاءك ؼ ك-عمكًدكـقلكا جؾ -نؼقمكدم ؼك

كمقسقيكبح جتف كمـكاقذ ريةكوا  لكواقسالح.

ويؼقدكمعسؽراتكاقتدريبكاققاـع كذمكمـطؼ كاقوؼ عكضو طكسقريقنكن بعقنكألجفرزةك

كرؿعذكاألسد.

وإكاكفرر نكا رردربقنكمررـكاقسررقريػكي ررؽؾقنكؾ قوقرر كعظؿررك,كؿررننكعررددًاكحمرردودًاكمررـك

وروبقػكواألمريؽقػكي  رفقنكاقسرقريػكذمكأعر لكاققؿـقػكواقو فست كقػكواقؾقوقػكواأل

كاقتدريب.

ونمفدكا جؾ كأنكفؾكعؿؾق كيؼقمكد كأكص ركًسػكمقسقيكضدكاإلرسا قؾقػكأوكاقؼقةك

متعررددةكا ـسررق تكنػرررتضكا قاؿؼرر كا سرروؼ كمررـكدم ررؼ.كوي ررريكأًرردكمسرر عديكًسررػك

وءك ـحكدم رؼكمقاؿؼتفر كك,(مقسقيك راسؾكا جؾ ك)إؼكأنكادرف كءكنتؿتعكبحري كاقعؿؾ

عمكاقعؿؾق تكاقتلكنؼقمكدر كادرفر كإءكإكاكنرقؿركؿقفر كذطكواًرد,كوهرقكاءسرتج ب كإؼك

مص قحكاقسؾط كاقسقري .كويؼقلكا راسؾ:كإنكـ  ردكادرفر كوًسرػكمقسرقي كيعررفكأنك

اقذيـكطردواكر قسكمـظؿ كاقتحريركاقػؾسطقـق كمـكطررابؾسكيسرتطقعقنكأيضرً كطرردهكهرقك

كؾريكأنكاقدعؿكاقذيكيتؾؼ هكهقكمـكاقرضورةكبؿؽ نكققجقدهكواستؿراره.ك,اقوؼ عكمـ

مؽررؿكدم ررؼكـوضررتف كعررمكسرر  ركهررذهكادرفرر تكوبقجررفك رر صكًرفرر كواقعؿررؾك

كاإلسالمل كاقعراـق .

ون ريكا جؾ كإؼكأنكا س كدةكاقتلكنؼدمف كدم ؼكإليرانكـدكنؼؾصذكبصرقرةكواضرح كمـرذك

طركأوكمتؽرركقـػسرف كزمر مكا ع رضر كذمكاقعرراق.كإككأنكدم رؼكبدأتكادرف تكاإلسالمق كنسرق
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خت ككمـكوصقلكهذهكادرف تكإؼكاقسؾط كذمكبغرداد.كقؽرـكاقرر قسكًر ؿظكاألسردكعر جزكذمك

نثر بركك-عمكًدكـقلكا راسرؾ-اققـذكاقراهـكعـكاقتخغكعـكاققرـ كاإليراكق .كقذا,كؿننكدم ؼك

كنضقؼكذمككػسكاققـذكاقرـ ب كعؾقف .عمكاستؼو لكادرف تكاإلسالمق ,كؾريكأهن ك

ويعتؼررردكا راسرررؾكأنكا خررر وفكاقترررلكنعررررتيكدم رررؼكمرررـكمؽرررؿكًرفررر كاقررردعقةك

اإلسرررالمق كذمكأوضررر عكاقعرررراق,ك رررغكعؾقفررر كأيضرررً كمررردىكمررر كنؼدمرررفكمرررـكمسررر عداتك

درفررر كًسرررػكمقسرررقي.كإهنررر كنرؿرررعكمرررـكمسررر عداهت كأوكنؼؾرررصكمرررـكًجؿفررر كوؿؼرررً ك

كقـػسكاءعتو رات.
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 الرابعامللحق 

 وثائق

 

  

وفوههر الههمن  خلههن  إمونههد  م ظوههم   خلن مهه   -

  نتحرير عندخلم كمن يف  ملنفى.

وفوههر ضيًههمغ ت عههمي عمههكري  خلههن ظوههم   فههت   -

، وكمىههههض  هههه   5/11/1891خلؤاخهههه  يف 

 نقهه  ي  نمهه اي  و نلو وهه  خلعههماط حمةنهه   ههد 

 وخلعهم  ملجم عمي  نفلمطونو   ملنشق .
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 =66 تؼرير لؾصحػي الزيطاين ديػقد بماكدي 

 677   رــػـقتؼرير جلون ك 

 >67 شفادة صحاذم فركيس ذم بروت 

 688 شفادة صبقب فركيس  



 الصيعة يف لبهان: حركة أمل أمنوذجًا
97< 

 
 694 أحوال ادخقامت 

 الفصل الرابع

 املوقف العام
 

 699 متفقد 

 =69 * ادبحث األول: استواء وتنميم اهلوئات الشعبو 

 8;6 إمجاع طذ التـديد 

ـــباب   ـــمامقة لؾي ـــادر طـــن الرابطـــة اإلس ـــان ص بق

 الػؾسطقـي

6;: 

 =;6 فتوى دػتي الؼدس: حمال قتل حافظ األسد 

 7>6 كص برققة اليقخ ابن باز إىل الرئقس السوري 

 9>6 ةوقف احلكوةات العربو : الثاين* ادبحث 

حمرض اجتامع اجلؾسة االفتتاحقة دجؾس جامعة  

 الدول العربقة

6<9 

حمرض اجتامع اجلؾسة الرسية دجؾس جامعة الدول  

 العربقة
6=6 

 :74 عؼقبت 
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 =74 ةوقف ادسؤولني الفلسطونوني: ادبحث الثالث* 

 754 مؼابؾة مع ]أبو طامر[ 

 759 مؼابؾة مع ]أبو إياد[ 

 ;76  ةوقف أهل السن  يف لبنان :ادبحث الرابع* 

كداء إىل ادؾوك والرؤساء والعـرب بؼؾـم: ولقـد أبـو  

 ضفر

775 

 الفصل اخلامس

 ةالعالقات الفلسطيهية الصيعي
 

ـــان وةوقـــف : ادبحـــث األول*  الوجـــود الفلســـطوني يف لبن

    الطوائف ةنه

78= 

 ;79 * ادبحث الثاين: حرك  أةل وةنظم  التحرير

 ;79 فؾام اشتد ساطده رماين 

 =79 تعؼقب 

 7:5 تؼاصع ادصالح بني أمل وإرسائقل 

 ;:7   تعؼقب 
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 7;7 * ادبحث الثالث: أضواء عذ شخصو  ىبوه بّري

 9>7 * ادبحث الرابع: العالقات الفلسطونو  اإليراىو 

موســم  -ادوقــف الػؾســطقـي مــن الثــورة اإليراكقــة 

 قطف الثامر

7<= 

 9=7 ةـل الػؾسطقـقـخقبة األم 

 844  صورة لؾخؿقـي وطرفات   

 845 ؟ادنفذةن ادتآةر وةن  -* ادبحث اخلاةس: شق فتح

 =84 ب اهلل يف حرب ادخوامت* ادبحث السادس: دور إيران وحز

 الفصل السادس

 املالحق
 

 877  ادلحق األول: حدقودق  اىتصار حزب اهلل 

 877 ادرحؾة التي سبؼت تلسقس احلزب 

 884 ادمامرة 

 897 والدة حزب اهلل 

 8:5 ادرحؾة األوىل من مسرة احلزب 
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 =:8 ادرحؾة الثاكقة من مسرة احلزب 

 8;8 ر حزب اهلل حؼقؼة وحجم اكتصا 

 ;;8 ادلحق الثاين: التعاون اإليراين اإلرسائويل األةريكي الباصني

 =;8 ادذكرة السوداء 

 6=8 كتاب حلف ادصالح ادشرتك  

 7=8 من صفران إىل تل أبقب.. طماقات قديؿة - 

 8=8 إرسائقل والتعاون مع آيات اهلل - 

 :=8 ابـة اخلطـقـران وازدواجــصف - 

 ;=8 تعاون طسؽري ذم مواجفة بغداد - 

 >=8 إيران تعرض وواشـطن ترفض - 

 944 بني صؿوحات إيران وأهداف إرسائقل - 

 947 ادلحق الثالث: ةنظامت العنف االىتحاري 

 949 سمال وجواب 

 :94 اجلفاز التـظقؿي لػدائقي ادوت 
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 :94 أوالً: ادجؾس األطذ لؾثورة اإلسمامقة 

 955 مجاطة موسوي ادـيؼة طن حركة أملثاكقًا:  

مـظؿـة العؿـل اإلسـمامي بؼقـادة تؼـي الـدين ثالثًا:  

  اددرد   

957 

 958  ادجاهدون بؼقادة طزيز احلؽقم   رابعًا:  

 :95  الدطوةخامسًا:  

 ;95     مركز تـسقق العؿؾقات 

 ;95      معسؽرات التدريب 

 =95 الدور السوري 

 967  ابع: وثائق   ادلحق الر

 977   * الفهرس   
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