
رشفــض املنيظاممي املســورشين مينيامقشــة تغينينرش املدســتورش جذرشينام، كميام 
رشفــض وضــع ميبامدئ فــوق دســتورشينة، وألعلني عــدمي امســتعدامدهللا مينيامقشــة 
فكرشة إلعامني دســتورشين للميرشحلــة امامنيتقاملينــة، وعبَّرش عني امحتقامرشهللا لفكرشة 
املجميعينة املتألسينسينة، ولمي ينرش سوىض دستورش 2012 املذين نيقل سورشينة، 
ميني ميرشحلــة حكمي املحــزب املوامحــد إللىض ميرشحلــة حكمي املشــخص املوامحــد.
ميني ام ينعرشف ميني املرشميامدينينني، وميني ميؤينــدين املنيظاممي املســورشين، 
ميام  هللاــو  دســتورش 2012  »املفضينحــة«،  ينميكني  امختصامرشهللا  بألنيهللا  ينمينيــح 
صامحينامت وامســعة وضخميــة للغامينــة للرشئينــس؛ فهللاــو -فين هللاــذام املدســتورش- 
ينتولىض  تسميينة رشئينــس  ميجلــس  املــوزرشامء  ونيوامبهللا،  وتسميينة  املــوزرشامء 
ونيوامبهللامي، وقبول امستقاملتهللامي وإلعفامءهللامي ميني مينيامصبهللامي، وهللاو املذين ينضع 
املسينامســة املعامميــة للدولــة وينشرشف علىض تنيفينذهللاام، وينُّلغين دورش امألغلبينــة 
املبرشميامنيينــة، وهللاــو املــذين ينُّعلني املحرشب وينعقــد املصلــح، وينميتلــك املحــق فين 
إلعامني حاملــة املطــوامرشئ وإللغامئهللاام، واملحــق فين امعتميامد رشؤسامء املبعثامت 
املدبلوميامسينة، وهللاــو قامئــد املجينــش واملقــوامت امميســلحة، وصامحــب املحــق 
فين  تعينينني  امميوظفينني  امميدنيينينني  واملعســكرشينينني  وإلنيهللاامء  خدميامتهللامي،  كميام 
ينميتلــك املحــق فين حــلَّ ميجلــس املنيــوامب، وألني ينتولىض املســلطة املتشرشينعينة 

 ميني هللاــذام امميجلــس، وهللاــو ميني ينقترشح تغينينرش املدســتورش.
ً
بــدام

ميني ام ينعرشف ميام هللاــو دســتورش 2012 »املفضينحــة«، ينميكني املتألكينــد 
بألنيهللا ألســس لامنيتقامل ميني ميرشحلــة املحكمي املشميولين إللىض ميرشحلــة املحكمي 
املدكتامتــورشين  املفام�شين،  وإللىض  ميرشحلــة  حكمي  املفرشد  –  امإللهللا.  دســتورش 
ينحتقرش املشــعب إلذ ينضــع فين ينــد املرشئينــس املســلطامت املثامث: املتشرشينعينة 
واملتنيفينذينــة  واملقضامئينــة،  وينمينيحهللا  حصامنيــة  ام  تسميح  للشــعب  ألني 
ينُّحامســبهللا، وهللانيامك نيحــو رشبــع ميــوامد املدســتورش تتحــدث عني صامحينامت 

وقــوة ونيفــوذ وجبرشوت املرشئينــس، فين حكمي املبامد واملعبامد.
لمي ينضــع امألســد لنيفسهللا دســتورشام »فضينحــة« فقــط، بــل دســتورشام 
 املرشئينــسَ ألني ينُّعينَّني قضامة امميحكميــة املتين 

َ
ــف
َّ
»ألضحوكــة« ألينضام، حينــث كل

فهللا ألني ينُّعينَّني املقضامة املذينني ينرشامقبــوني 
َّ
حامكمي املرشئينــس، وكل

ُّ
ينميكني ألني ت

امامنيتخامبامت املتين سينترششــح هللاــو نيفسهللا فينهللاام.
ينقولــوني »املولــد« سرشَّ ألبينهللا، ففين ظــل حكمي امألســد امألب، تمي 
تكبينــل دســتورش ســورشينة بقامنيــوني املطــوامرشئ وقامنيــوني امميحامكمي املعســكرشينة 
وميحامكمي  ألميني  املدولــة،  املــذين  ينحظرش  املتظامهللارش  وتشــكينل  امألحــزامب 
وإلطامق امإلعاممي املحرش، وينتينــح امامعتقامل املتعســفين واملتنيصــت واملقميــع 
وامإلخفامء واملقتــل، بيننيميام فين ظــل حكمي امألســد امامبني، تمي تكبينــل دســتورش 
ســورشينة بقامنيــوني امإلرشهللاامب امألكثرش ســوءام ميني كل ميام ســبقهللا، واملــذين ألتامح 
لهللا ألني ينُّدميَّرش ســورشينة كلهللاام، ميُّعتقـِـدام ألنيهللا فــوق امميحامســبة ألني املدســتورش 
ينحميينهللا، ميتنيامسينام ألني إلرشامدة املشــعب هللاين املدســتورش، وألني دميعــة ألمي علىض 
ميــوت وحيندهللاام املــذين لمي ينحميــل املسامح هللاين ميبــدأل فــوق دســتورشين، 
وألني نيظرشة حــزني ميني طفــل ينتينمي فقــدَ ألبامهللا ألهللاميَّ ميني كل دسامتينرش آلل 
ــد، ميعامرشضام كامني  امألســد، ألبام وامبنيام، وكلَّ ميني ام ينثــورش علىض دســتورش امألس
ألمي رشميامدينام ألمي ميؤينَّــدام، سينَصلىض فين ينــومي قرشينــب نيينرشامنيَ هللاــذام املدســتورش، 

فينــد حسرشة.
ُّ
وسيننيدمي ينــومي ام يننيفــع نيــدمي وام ت

املسورشينوني ين ألميامنيينام ألقلَّ  امرشتكامًبام للجرشمية ميني بقينة املامجئني

ذكرش  تقرشينرش  لـ  )امميكتب  امامتحامدين  ميكامفحة  املجرشينمية  فين  ألميامنيينام(  بعنيوامني  )املجرشينمية  فين  سينامق  املهللاجرشة(، ألني  نيسبة  املامجئينني 
املسورشينينني امميشتبهللا فينهللامي بينني امميهللاامجرشينني كامنيت 20 بامميئة فقط، علىض املرشغمي ميني ألني 35.5 بامميئة، ميني جميينع املامجئينني املذينني جامؤوام إللىض 

ألميامنيينام املعاممي امميام�شين، كامنيوام مينيحدرشينني ميني سورشينة.
ألشامرش املتقرشينرش املذين تنيامول نيسبة املجرشينمية واملجرشامئمي امميرشتكبة ميني قبل ميهللاامجرشينني وامجئينني، خامل املعاممي امميام�شين، إللىض ألني املامجئينني 
املقامدميينني ميني مينيامطق املحرشوب واملنيزامعامت، ميثل سورشينة واملعرشامق، نيامدرشام ميام ينصبحوني جامنيحينني، ميقامرشنية بطاملبين لجوء قامدميينني ميني 

مينيامطق ألكثرش سلميام فين املعاملمي.
وبلغت نيسبة امميهللاامجرشينني اممينيحدرشينني ميني بلدامني هللاامدئة، ميثل دول امميغرشب املعرشبين وجورشجينام وصرشبينام، املذينني تميَّ املتحرشين عنيهللامي 

بصفتهللامي )ميشتبهللا فينهللا( 9 فين امميئة، رشغمي ألني نيسبتهللامي ام تتجاموز 2.4 بامميئة ميني املعدد املكلين لامجئينني.
ق علىض ذلك 

َّ
املبامحث امامجتميامعين سامميين شرششينرشة ،امألستامذ فين كلينة املدرشامسامت امإلسامميينة بجامميعة )ألوسنيامبرشوك( فين ألميامنيينام، عل

: »ام ينميكني ألني نيشبهللا امميهللاامجرشينني اممينيحدرشينني ميني دول ميثل امميغرشب وتونيس واملجزامئرش، باملامجئينني املسورشينينني. ألني هللاؤامء هللامي ميني 
ً
قامئام

امميشرشدينني واملعامطلينني عني املعميل وألصحامب سوامبق جرشينمية فين بامدهللامي، فهللامي لينسوام امجئينني حقينقينينني ميثل املسورشينينني املذينني ينبحثوني 
عني امألميامني، وباملتاملين ام ينميكني ألني نيقامرشنيهللامي بهللامي«.

ينعينش فين ألميامنيينام نيحو 700 أللف امجئ سورشين، وذلك بحسب آلخرش إلحصامئينة ألصدرشهللاام ميكتب امإلحصامء امامتحامدين، فين نيينسامني/ 
ألبرشينل 2018.

ميصطفىض املدرشوبين
مي علىض ثــورشة املشــعب امإلينرشامنيين املتين ألســقطت ميخفرشام ميتقدميام للغرشب املرشألسمياملين 

ُّ
بعــد ألني ســطام مياملين ق

وخصوصام امألميينرشكين عاممي 1979، وألزامحــت ميحميــد رشضام بهللالــوين، فين ميشهللاد درشامميين أللهللاــب ميشامعرش ميئامت 
 ،
ً
  وميزلــزام

ً
ام  جلام

ً
  إللىض  عــدَّ  املثــورشة  امإلينرشامنيينــة  حدث

ً
ــع دوام
َ
امميامينينني  ميني  شــعوب  اممينيطقــة  واملعاملمي،  ودف

وإلحــدىض املعامميامت املفامرشقــة ألهللامي ألحــدامث املقرشني اممينيصرشمي؛ تحوَّلــت املثــورشة امإلينرشامنيينــة عني طامبعهللاام امميدنيين 
املدينميقرشامطين وامللينبرشاملين املطامميــح إللىض دخــول املعصرش ميني ألوســع ألبوامبهللا، إللىض ميشرشوع إلسامميوين ثينوقرشامطين 
ــوَّج هللاــذام 

ُّ
ميتطرشف، رشامهللاني علينهللا وامســتلهللامي مينيهللا امإلساممي املسينام�شين فين املعاملمي املعرشبين وامإلسامميين كثينرشام، وت

ل هللاامجسام ميرشعبام ألنيظميــة 
َّ
، ولينُّشــك

ً
ــورشة، لينصطــدمي بميحينطهللا املعرشبين ألوام

َّ
امميســلك بشــعامرش تصدينرش املث

املخلينــج املعرشبين )املــذين دألب نيظاممي اممياملين علىض امســتخداممي امميفرشدة املتين كامني ينرشددهللاام نيظاممي املشامهللا تحــت 
عنيــوامني املخلينــج املفامرش�شين(، وللعرشامق امميجامورش؛ ميام دفــع صــداممي حسينني إللىض شنيَّ حرشبٍ دامميــت ثميامنيين سنيوامت، 
ألتــت علىض امألخضرش واملينامبــس ميني ميقــدرشامت كام املبلدينني: امامقتصامدينــة واملبشرشينة واممياملينــة، فين ميــدةٍ ساموت 
بـِـل املخمييننيين، ميرشغميام علىض اماملتــزاممي، 

َ
زمينيين املحرشبينني املعامميينتينني امألولىض واملثامنيينــة، وحينني امســتُّنيزف املطرشفامني؛ ق

بقرشامرش املهللادنيــة املصامدرش عني امألميمي امميتحــدة فين 20 آلب/ ألغســطس 1988 واملتين وصــف قبولهللاام كميني ينتجرشع 
كألسام ميني املسمي )امعتبرشت هللاــذهللا املحرشب ميني ألطــول املحرشوب املتقليندينــة فين املقرشني املعشرشينني، وقــد ألدَّت إللىض 

قــدَّرش بحواملين 1.19 ترشلينــوني دوامرش(.
ُّ
ميقتــل زهللاامء ميلينــوني شــخص ميني املضحامينام، وخسامئرش مياملينــة ت

علىض املرشغمي ميني املتكاملينــف املبامهللاظــة لهللاــذهللا املحرشب املهللاوجامء، فإلني مياملين طهللارشامني ظلــوام ينعميلــوني، 
بعنيامد، علىض تصدينرش نيميوذجهللامي تحــت شــعامرشامت وامهللاينــة وتضلينلــة: »تحرشينرش فلســطينني وبينــت امميقــدس«، 
ميســتغلينني امميوقــف غينرش املحامزمي للنيظاممي املعرشبين ميني امامحتامل امإلسرشامئينلين لفلســطينني، وهللاــذام ميام حدامهللامي 
إللىض املتوســع غرشبام، ميني خامل إلنيشامء وكينــل لهللامي فين لبنيامني، تحــت ميسميىض »حــزب هللا«، وقــد جامء فين املبينامني 
املصامدرش عنيهللا، فين 16 شــبامط/ فبرشامينرش 1985، ألني املحــزب »ميلتــزمي بألوامميرش قينامدة حكينميــة وعامدلــة تتجســد فين 
وامينــة املفقينهللا، وتتجســد فين رشوح هللا آلينــة هللا امميوســوين املخمييننيين، ميفجرش ثــورشة امميســلميينني وبامعــث نيهللاضتهللامي 
امميجينــدة«... وبعــد ســقوط املنيظاممي املعرشامقين، فين 9 نيينسامني/ ألبرشينــل 2003؛ ألحكمي امإلينرشامنيينــوني سينطرشتهللامي علىض 
املعرشامق بعــد خرشوج امألميينرشكينينني، باملتعاموني ميــع ألهللامي ألدوامتهللامي »حــزب املدعــوة املعرشامقين«، لينكتميــل امميشهللاد 
امحقام فين تدخلهللامي املسامفرش فين ســورشينة، واملعميــل علىض قميــع ثــورشة املحرشينــة واملكرشامميــة املتين فجَّرشهللاام املســورشينوني 
عاممي 2011، واملدفامع عني نيظاممي مينيبــوذ ميني قبــل شــعبهللا وفامقــد للشرشعينة وميتصف باملفسامد وامامســتبدامد، 

ضامرشبينني عرشض املحامئــط بامدعامئهللامي ألنيهللامي يننيتصرشوني دامئميام للميســتضعفينني فين امألرشض!
بعــد ذلــك، تميــدد امإلينرشامنيينــوني نيحــو املينميني لينهللاــددوام املنيظاممي املســعودين، عبرش خامصرشتهللا املجنيوبينــة 
املغرشبينــة، فجلبــوام املوينامت لهللاــذام املشــعب املعظينمي املــذين ينعينــش خطرشام وجودينام حقينقينام فين هللاــذهللا املفترشة 

املعصينبــة وامميفصلينــة ميني تامرشينخهللا امميعامصرش.
 عنيهللا ألســبامب غينرش ميُّقنيعــة(؛ عميــل 

َ
ــضَّ املغرشب املطرشف

َ
ميني ألجــل تعزينــز املنيفــوذ امإلينرشامنيين )املــذين غ

قامدة طهللارشامني علىض ميشرشوعهللامي املنيــووين )وهللاــو ميشرشوع قدينمي جدينــد(، وقــد نيامورشوام كثينرشام ميني ألجــل إلنيجامز 
املقسمي امألعظمي مينيهللا بسرشينَّة، إلام ألني املوكاملــة املدولينــة للطامقــة املذرشينــة وألجهللاــزة املــدول املكبرشىض كامنيــت لهللامي 
بامميرشصامد، حينــث طاملــب ميجلــس امألميني املدولين إلينرشامنيَ -بنيامءً علىض تقامرشينرش املوكاملــة- بتعلينــق ألنيشــطتهللاام املخامصــة 
بتخصينــب املينورشامنيينــومي، لكني املســلطامت امإلينرشامنيينــة لمي تميتثــل لهللاــذهللا امميطاملــب؛ ميام دفــع ميجلــس امألميني إللىض 
فرشض عقوبامت بحــق إلينرشامني، وظــل املســجامل ميحتدميام طــوامل سنيوامت، إللىض ألني وصــل رشوحامنيين إللىض ســدة 
املرشئامســة فين إلينرشامني عاممي 2013، وهللاــو ذو املنيــزوع امميعتــدل وصامحــب املبامع املطوينــل باملتفاموض ميــع امامتحامد 
امألورشوبين بهللاــذام املخصــوص، وبعــد ميبامحثامت ميامرشامثونيينــة؛ توصلــت كل امألطرشامف، فين 2 نيينسامني/ ألبرشينــل 2015 
)ميميثلــو إلينرشامني ودول املـــ 1+5(، إللىض امتفامق حــول املخطــوط املرشئينسينة، بميام ينتعلــق بتجميينــد ميؤقــت ألنيشــطة 

إلينرشامني املنيووينــة.
  ميني  هللاــذام  امامتفامق،  وامشــتغلت  امللوبينامت  املدامعميــة  لـــ 

ً
كامنيــت رشدة  املفعــل  امإلسرشامئينلينة غامضبــة

»إلسرشامئينل« فين املوامينامت امميتحــدة امألميينرشكينــة، علىض إللغامئهللا، إللىض ألني جامء إلعامني امميرششــح املرشئام�شين دونياملــد 
ترشامميــب لينطرشح هللاــذام امميوضــوع ميني جدينــد، إلبَّامني حميلتهللا امامنيتخامبينــة، ميتوعــدام بإللغامئهللا حامل فــوزهللا، وهللاــذام 
 بعــد امنيقضامء سنية علىض وامينتهللا، إلذ ألعلني فين 8 ألينامرش/ ميامينــو املجامرشين، عبرش املتلفــزة، قرشامرشهللا بهللاــذام 

ً
ميام تميَّ فعام

ام فين خطامبهللامي امإلعامميين، كونيهللامي ينعلميــوني ألني 
ً
املخصــوص؛ فــكامني املقرشامرش صفعــة لحــكاممي طهللارشامني، وإلرشبامك

املقضينــة هللاين ألبعــد ميني إللغامء هللاــذام امامتفامق، وألقرشب إللىض تطبينــق ألجنيــدة ميحامصرشتهللامي، واملعميــل علىض تقوينــض 
 ،
ً
نيظامميهللامي املنيامشرش للفو�شىض واملفتنيــة فين مينيطقــة ميلتهللابــة، ميني خامل طرشدهللامي ميني امإلقلينمي املعرشبين ألوام
 إللىض تقوينــض ألرشكامني حكمي 

ً
وتعميينــق ألزميامتهللامي املبنيينوينــة امميتفامقميــة امجتميامعينام وسينامسينام وامقتصامدينام، وصــوام

ثينوقرشامطين امســتبدامدين طامئــش، واملعميــل علىض تميكينني فئامت وامســعة ميني املشــعب امإلينرشامنيين؛ للميسامهللامية ميني 
ألجــل امامنيتقامل بإلينرشامني إللىض دولــة تجنيــح للســلمي، وتتعامميــل ميــع ميحينطهللاام علىض ألسامس ميني املتعاموني امميتبامدل، 

واملتخلين عني ألحاممي إلميبرشامطورشينــة زامئفــة تجاموزهللاام املعصرش مينيــذ زميني بعينــد.

ألبعــد ميني إللغامء امتفامق

؟ »خامرشطة املطرشينق« ين مينيبج هللال هللاين بدامينة حل املخامف املرشين امألميرشين

تحامول املوامينامت امميتحــدة وترشكينام امحتــوامءَ املخامفامت امميتفامقميــة بيننيهللاميام، بشألني ميلفامت عــدة ألبرشزهللاام 
ســورشينة،  وام  سينميام  ميصينرش  ميديننية مينيبج املتين  وسَّــعت  املهللاــوة  بينني  املطرشفينني،  وتميثــل  قضينــة  مينيبــج  ألحــد 
ألبرشز ألســبامب املتوترش فين املعامقامت بينني ترشكينام واملوامينامت امميتحدة. وقــد توصلــت ميجميوعــة املعميــل املترشكينــة 
امألميينرشكينــة، املتين امجتميعــت فين ألنيقرشة ينــومي املجميعــة امميامضينــة، إللىض خامرشطــة طرشينــق للتعاموني وضميامني امألميني 

وامامســتقرشامرش، فين ميديننيــة مينيبــج شميامل شرشق حلــب.
تام خامرشطــة طرشينــق 

وألكد ميولــود جاموينــش ألوغلو وزينرش املخامرشجينــة املترشكين ألني بامدهللا واملوامينامت امميتحــدة ألعدَّ
بشألني ميديننيــة مينيبــج فين رشينــف حلــب املشرشقين، املخامضعــة لسينطرشة ميينلينشينام )قســد(، ميشينرشام إللىض ألنيهللا سينجتميع 
ميــع نيظينرشهللا امألميينرشكين ميامينــك بوميبينــو، فين املرشامبــع ميني حزينرشامني/ ينونيينــو امميقبــل، لبحــث توصينامت ميجميوعامت املعميــل.
فين  هللاــذام  امميوضــوع، ينقول بامســل  املحامج  جامسمي، املخبينرش  باملشألني  املترشكين،  لـــ  )جينرشوني(  إلني  »امحتــوامء 
املخامفامت  بينني  وامشنيطني  وألنيقرشة  هللاــو  ألولوينــة  ميهللاميــة  جــدام  للميرشحلــة  امميقبلــة،  وهللاــو  امســتكميامل  ميحامدثامت 
تينلرشســوني فين ألنيقرشة قبــل إلقاملتهللا، فين املوقــت املــذين بامتــت فينهللا ترشكينام تنيســق تحرشكامتهللاام فين ســورشينة ميــع ميوســكو، 
بعدميام وجــدت حلفامءهللاام فين )املنيامتــو( ينذهللابــوني بعينــدام فين دعمي امميجميوعامت امإلرشهللاامبينــة املتين تحامرشبهللاام ألنيقرشة مينيــذ 
عقــود، ضامرشبينني عرشض املحامئــط بوحــدة امألرشام�شين املســورشينة، وميصاملــح امألغلبينــة املعرشبينــة صامحبــة امألرشض 

تامرشينخينام«.
حــول نيتامئــج هللاــذام امامتفامق وتدامعينامتهللا، ينوضــح املخبينرش باملشألني املترشكين: »ميني املصعــب املتوقــع حاملينام ألني 

ينتميَّ امتفامق كامميــل ينرش�شين ترشكينام واملوامينامت امميتحــدة، فين ســورشينة، وميام ينــدورش حــول مينيبــج حتىض امآلني هللاــو املحدينــث 
عني خامرشطــة طرشينــق. لذلــك ميني امميبكرش املحكمي علىض آللينــة وميخامرشج هللاــذهللا املخامرشطــة، وتحدينــد املفترشة املزمينيينــة 

املتين ستســتغرشقهللاام«.
وينرشىض امميحلــل واملخبينرش املسينام�شين حساممي نيجامرش ألني »املهللاــدف ميني امامتفامق هللاــو املوصــول إللىض تفامهللامي بينني 
، وام 
ً
املدولتينني، حــول ميصينرش مينيبــج واملقــوامت املكرشدينــة، بشــكل ام ينؤثرش علىض امألترشامك، ام امآلني وام ميســتقبام

ينُّخرشج املوحــدامت املكرشدينــة ميني مينيبــج«.
وينتامبــع املنيجامرش فين تصرشينــح لـــ »جينرشوني« توصــل املطرشفامني -ميبدئينام- إللىض تشــكينل »مينيطقــة آلمينيــة« حــول 
مينيبــج بحينــث ينتمي مينيــع املعميلينامت املعســكرشينة ميني وإللىض مينيبــج، وكذلــك تميَّ وضــع خطــة لعــودة ألهللاــل اممينيطقــة 
املعرشب باملتدرشينــج إللينهللاام، بعــد ضميامني عــدمي دخــول امألترشامك. وميني ضميني امامتفامق ألني تتعهللاــد ألميينرشكام لألترشامك 
بعــدمي قيناممي املوحــدامت املكرشدينــة بشني ألين هللاجــومي علىض امألترشامك، وبامميقامبــل عــدمي دعمي ترشكينام للجينــش املحرش فين 

شني هللاجميامت علىض املوحــدامت، بحينــث تبقىض اممينيطقــة ميحميينــة وآلمينيــة«.
ينُّشامرش إللىض ألني املوامينامت امميتحــدة ألطلقــت وعــدام بألني ميينلينشينام )ب ين د( لني تتميــدد إللىض غرشبين نيهللارش املفرشامت، 
لكنيهللاام لمي تلتــزمي بذلــك، وسميحت لهللاام بتجاموز املنيهللارش صينــف عاممي 2016، وعقــب ذلــك ألعطــت ضميامنيامت 
جدينــدة لترشكينام بألنيهللاام ستســحب امميينلينشينامت املكرشدينــة ميني مينيبــج، بعــد طرشدهللاام تنيظينمي )دامعــش( ميني امميديننيــة، 

لكنيهللاام ألخلفــت وعدهللاام ميرشة ثامنيينــة.
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ينســتخدمي  ميصطلــح  املشــتامت  )Diaspora(،  لإلشامرشة  إللىض 
امميهللاامجرشينني ميني بلــد ميام إللىض بلــدامني ألخرشىض عدينــدة، وامميســتقرشوني نيســبينام 
فين بلــدامني امميهللاجرش، حينــث ينقينميــوني وينعميلــوني وينكوَّنيــوني امألسرش، وقــد 
ينعــودوني ألو ام ينعــودوني إللىض وطنيهللامي امألصلين. ألميام املامجئــوني فينقينميــوني 
ميؤقتام فين املبلــدامني املتين لجــؤوام إللينهللاام بامنيتظامرش امنيتهللاامء املظرشوف املتين 
ألدت إللىض لجوئهللامي، واملعــودة إللىض وطنيهللامي. هللاكــذام ينــدورش املحدينــث عني 
املشــتامت املفلســطيننيين واملشــتامت امللبنيامنيين واملشــتامت امألرشمينيين… إللــخ، 
بعــد  سنيوامت  طوينلــة  ميني  املهللاجرشة  ألو  املتهللاجينرش املقسرشين،  بيننيميام 
، نيظرشام 

ً
ينتحدثــوني عني املامجئينني املســورشينينني ألو امجئين املرشوهللايننيغام ميثام

إللىض حدامثــة عميلينــة املتهللاجينرش، وامألميــل فين عــودة هللاــؤامء املامجئينني إللىض 
ألوطامنيهللامي.

فين ورششــة عميــل ألكامدينميينــة، عقــدت املشهللارش امميام�شين فين بامرشينــس 
حــول ألوضامع املشــتامت املســورشين واملامجئينني املســورشينينني فين مينيامطــق 
املعاملمي امميختلفــة، بــدام كألني املامجئينني املســورشينينني فين ألعقامب املثــورشة 
املســورشينة ينتحولــوني باملفعــل إللىض شــتامت، رشبميام بامســتثنيامء املامجئينني فين 
املــدول امميجامورشة لســورشينة )لبنيامني وامألرشدني وترشكينام(. بــل هللانيامك ميام ينشينرش 
إللىض ألني ألعــدامدام كبينرشة ميني هللاــؤامء فين طرشينقهللامي للتحــول إللىض شــتامت، 
بامنيخرشامطهللامي  فين  ألعميامل  ميســتقرشة  ألو  شــبهللا  ميســتقرشة،  وميحاموامتهللامي 

املدؤوبــة امامنيدميامج فين امميجتميعامت امميضينفــة.
كامني امفتام للنيظرش، فين امألورشامق املبحثينــة امميقدميــة، ألني املســورشينينني 
حترشمي فينهللاام حرشينامت املتنيظينمي 

ُّ
فين املبلــدامني املتين ينســود فينهللاام املقامنيــوني، وت

واملتعبينرش،  يننيظميــوني  ألنيفسهللامي  وينطرشحــوني  قضينتهللامي  حينثميام  ألميكنيهللامي 
ذلــك.  ففين  املوامينامت  امميتحــدة  امألميينرشكينــة،  حينــث  كامني  املســورشينوني 
امألميينرشكينــوني ميني ألكثرش ميجميوعامت امميهللاامجرشينني امنيدميامجام ونيجامحام، بــدأل 
املامجئــوني املســورشينوني بعــد املثــورشة امامنيدميامج فين امميجتميــع، وامامنيخرشامط 
فين  ميؤسسامت  ومينيظميامت  هللادفــت  فين  املبدامينــة  إللىض  تقدينمي  املدعمي 
وامميسامعدة للميحتامجينني، لكنيهللاام سرشعامني ميام تحولــت إللىض املتعبينرش عني 
آلرشامء اممينيخرشطينني فينهللاام وميوامقفهللامي املسينامسينة، وام سينَّميام تجامهللا امميسأللة 
املســورشينة. ولمي ينقتصرش نيشامط بعــض تلــك اممينيظميامت علىض تجميعامت 
املســورشينينني فين املوامينامت امميتحــدة، بــل امميتــد إللىض ميحامولــة املتألثينرش علىض 
املهللاينئامت املتشرشينعينة واملتنيفينذينــة فين املحكوميــة امألميينرشكينــة. كامني تألثينرش 
امميهللاامجرشينني املجدد فين ميجتميعامت املسورشينينني فين ألميينرشكام شديندَ املوضوح.
وفين املــدول امألورشوبينــة، حينــث لمي ينكني للشــتامت املســورشين صــوت 
ميسميوع قبــل املثــورشة،  ينحامول املامجئــوني املســورشينوني امامنيدميامج فين 
امميجتميعامت  امميضينفــة،  وإلسميامع  قضينتهللامي  لشــعوب  تلــك  املبلــدامني 
بوسامئل عدينــدة. فهللامي ينبرشهللانيــوني علىض جدينــة فين املعميــل، ويننيظميــوني 
املتظامهللارشامت  واملتجميعامت  لحشــد  املتضامميني  ميــع  قضينــة  املشــعب 
املســورشين،  وينشامرشكوني  بفامعلينــة  فين  اممينيظميامت  امإلغامثينــة  ومينيظميامت 
حقــوق امإلنيسامني وغينرشهللاام ميني مينيظميامت امميجتميــع امميدنيين، بــل ينعميلــوني 
علىض إلقامميــة رشوامبــط وألطرش وميميامرشسامت عامبرشة للــدول امألورشوبينــة، بغينــة 
توفينرش ألسامس امرشتبامط ألوســع بينني املجاملينامت املســورشينة فين تلــك املــدول.
وعلىض املرشغمي ميني تألثينرش امنيتشامرش حــزب املبعــث واملحــزب املســورشين 
املقوميين امامجتميامعين، فين بلــدامني ألميينرشكام املامتيننيينــة، وام سينميام فين املبرشامزينــل 
وامألرشجنيتينني، وباملتاملين وجــود ألكثرشينــة ميني امميواملينني للنيظاممي املســورشين، 
فإلني ديننيامميينامت املثــورشة املســورشينة، وميام نيقلهللا امجئــو ميام بعــد املثــورشة ميني 
ميعلوميامت وميشامعرش، ترشكــت آلثامرشام ميلميوســة علىض توجهللاامت املســورشينينني 
فين تلــك املبلــدامني تجامهللا امميسأللة املســورشينة. كميام عميَّــق تحــولُّ املثــورشة إللىض 
صرشامع ميســلح امامنيقسامميامت فين املترشكينبــة املطامئفينــة للشــتامت املســورشين 
فين ألميينرشكام املجنيوبينــة )ألكثرشينــة ميني امميسينحينينني واملعلوينينني، وألقلينــة ميني 
املسنية(.  لكني  عميلينــة  إلدميامج  املامجئينني  فين  امميجتميعامت  امميضينفــة، 
وبميسامعدة امألقامرشب وألبنيامء اممينيطقــة ميني امميقينميينني املقدامميىض وذرشينتهللامي، 

تجرشين علىض قــدمي وسامق.
ألميام  فين  ترشكينام،  فينتميينــز  وضــع  املامجئينني  املســورشينينني  بعــدد 
ميني  املخصامئــص،  ألهللاميهللاام  ألني  نيحــو 70  بامميئــة  ميني  امميامينينني  املثامثــة 
امميوجودينني  فين  ترشكينام  دخلــوام  املبامد بصــورشة  غينرش  شرشعينة،  ولينــس 
لدينهللامي وثامئــق رشسميينة، وألني ألكثرش ميني نيصفهللامي ميني املنيسامء وامألطفامل، 

وألني نيحــو 280 أللفام مينيهللامي ينعينشــوني فين 25 ميخينميام لامجئينني، بيننيميام 
ينتــوزع امآلخرشوني علىض امميحامفظامت املترشكينــة املتين صامرشوام ينشــكلوني فين 
بعضهللاام نيحــو رشبــع املســكامني امألصلينينني. وتبعام ألوضامعهللامي امميعينشينة 
)وجــود  عميــل  ميســتقرش،  ميــكامني  امإلقامميــة،  املعامقــة  ميــع  اممينيطقــة 
املســورشينة املتين هللاامجرشوام مينيهللاام..( يننيقسمي املامجئــوني املســورشينوني بينني 
املرشامغبينني  فين  امامســتقرشامرش  وامامنيدميامج  فين  امميجتميــع  امميضينــف،  وبينني 
املذينني يننيتظرشوني املعــودة إللىض مينيامطقهللامي )وقــد عامد بعضهللامي باملفعــل 
إللىض  اممينيامطــق  املخامرشجــة  عني  سينطرشة  املنيظاممي  شميامل ســورشينة(.

وميني امميعرشوف ألني رشؤوس ألميــوامل ســورشينة كبينرشة دخلــت ترشكينام 
رشهللاام بعــض املبامحثينني بنيحــو عشرشة ميلينامرشامت 

ميــع حرشكــة امللجــوء )قدَّ
دوامرش(.  وقــد  وظفــت  هللاــذهللا  امألميــوامل  فين  ميشامرشينع  صنيامعينــة  وتجامرشينــة 
وخدميينــة  فين  املعدينــد  ميني  امميــدني  املترشكينــة  )ألبرشزهللاام غامزين  عنيتامب 
وإلســطنيبول  وبورشصــة  وميرشسينني(.  وينميكني  امامفترشامض  ألني  ألصحامب 
هللاــذهللا امميشامرشينع واملعامميلينني فينهللاام ميني املامجئينني ام يننيــووني املعــودة إللىض 
ســورشينة، فين امألفــق اممينيظــورش علىض امألقــل )تقــدرش امإلحصامءامت املرشسميينة 
عــدد املســورشينينني املعامميلينني فين ترشكينام بشــكل نيظامميين بنيحــو 650 أللــف 
 
ً
شــخص،  بيننيميام  تقــدرش  نيســبة  املبطاملــة  بنيحــو 50  بامميئــة(. فضام
عني وجــود نيســبة كبينرشة ميني املنيامشــطينني املسينامسينينني وامإلعامميينينني 
امميعامرشضينني للنيظاممي املســورشين املذينني ام ينميكنيهللامي املعــودة قبــل ســقوطهللا 

ميــع ألجهللازتهللا امألمينيينــة.
وفين  ميصرش،  باملرشغمي  ميني  صعوبامت املدخــول  إللينهللاام،  نيشــط 
املســورشينوني فين إلنيشامء امســتثميامرشامت صنيامعينة وتجامرشينة وخدميينة صغينرشة 
وميتوســطة، ونيجحــوام فين كســب تعامطــف املشــعب امميصرشين نيظرشام إللىض 
ميهللانيينتهللامي وجدينتهللامي فين املعميــل. وألنيهللامي ينتميتعــوني بامميزامينام نيفسهللاام املتين 
ينتميتــع بهللاام امميوامطني امميصرشين تقرشينبام )فين املتعلينمي واملصحــة وحرشينــة 
املتنيقــل وامإلقامميــة واملعميــل(، فإلني ميعظميهللامي يننيــزع إللىض امامســتقرشامرش، وام 
ينطميــح إللىض املعــودة إللىض ســورشينة، إلام لعوامميــل عامطفينــة ووجدامنيينــة.
وعلىض املرشغمي ميني املعرشامقينــل املعدينــدة املتين ينوامجهللاهللاام املســورشينوني 
فين امألرشدني، ألمياممي ميحاموامت املعميــل وامامســتقرشامرش، فإلني ألعــدامدام كبينرشة 
مينيهللامي نيجحــت فين املحصــول علىض فرشص عميــل وميامذامت ســكنيينة خامرشج 
امميخينميامت. وميــع ذلــك تظــل ألكثرشينتهللامي تتطلــع إللىض املعــودة إللىض مينيامطقهللامي 
امألصلينــة،  وبخامصــة  مينيامطــق  ميحامفظــة  درشعام  واملجنيــوب املســورشين 

بوجهللا عاممي.
ألميام املامجئــوني املســورشينوني فين لبنيامني، فتنيعكــس علىض ألوضامعهللامي 
 املتامرشينخينــة امميألزوميــة بينني لبنيامني وســورشينة، وام سينميام تلــك 

ُّ
املعامقــة

املنيامجمية عني تصرشفامت املقوامت املعســكرشينة وامألمينيينة املســورشينة خامل 
فترشة توامجدهللاام املطوينلــة فين لبنيامني ورشدَّامت ألفعامل امللبنيامنيينينني تجامهللاهللاام. 
  عني  امنيعــكامس  امامنيقساممي  املسينام�شين  امللبنيامنيين،  وامنيخرشامط 

ً
فضام

“حــزب هللا” علنيام فين املقتامل إللىض جامنيــب نيظاممي امألســد، علىض ألوضامع 
املامجئينني املســورشينينني، وام سينميام املفئــة امألكثرش هللاشامشــة مينيهللامي. وميــع 
ذلــك، ينمينيــع “حــزب هللا” عــودة املامجئينني إللىض اممينيامطــق املتين سينطرش 
(،  فين  سينامق  سينامســة  املتغينينرش  املدينميوغرشامفين 

ً
علينهللاام  )كاملقصينرش  ميثام

املتين يننيتهللاجهللاام ميــع املنيظاممي املســورشين. فإلذام ألضفنيام إللىض هللاــؤامء املذينني ام 
ينتميكنيــوني ميني املعــودة ألو ينمينيعــوني مينيهللاام املتجامرش واملصنيامعينينني املذينني 
امنيتقلــوام  ميــع رشؤوس  ألميواملهللامي  للعينــش  فين  لبنيامني،  وبعــض  ألصحامب 
امميهللاني  املعلينام،  ينغــدو  وامضحام  كمي ســتكوني  عــودة  قسمي  كبينرش  ميني 

املســورشينينني فين لبنيامني ميســتبعدة.
لفــت نيظرشين، فين امألورشامق املبحثينــة املتين تضمينيــت كلهللاام )عددهللاام 
ع علىض عينَّنيــة ميني ألصحامب 

12 ورشقــة( نيتامئــج امســتبينامني ميوحــد، وُّزَّ
املكفامءامت  املســورشينة  فين  مينيامطــق  امللجــوء  امميختلفــة، امتفامقُّ  جميينــع 

امميســتطلعة آلرشامؤهللامي علىض امآلتين:
- لني ينعــود ألحــد إللىض ســورشينة إلام بعــد امطميئنيامنيهللا إللىض تحقــق امألميني 
)بميعنيينينهللا: وقــف املقتامل واملعنيــف، وامألميني املسينام�شين واملقامنيونيين(.

- املجميينــع ينشــترشط املتخلــص ميني املفسامد، لكين ينقرشرش امميسامهللامية 
فين إلعامدة بنيامء امميجتميــع.

- املجميينــع ينطاملــب بنيظاممي سينام�شين دينميقرشامطين تعــددين ينضميني 
امميوامطنيــة امميتساموينة.

-  املجميينــع  ينفضــل  املامميرشكزينــة  امإلدامرشينــة،  وينرشفــض  ترشكــز 
املســلطامت فين ينــد املســلطة املتنيفينذينــة امميرشكزينــة. وفين هللاــذام املسينامق 
ينغلــب  تألينينــد  امميجاملــس  امميحلينــة  اممينيتخبــة  بشرشط  توفرش  املحرشينــة 

واملنيزامهللاــة.
ميــع تعقــد املوضــع فين ســورشينة، وخرشوجهللا ميني ألينــدين املســورشينينني، 
وتعــدد املجهللاامت املدولينــة وامإلقلينميينــة امميتصامرشعــة فين ســورشينة وعلينهللاام، 
ينبــدو  ألني  تحقــق  ميثــل  هللاــذهللا املشرشوط  بامت  بعينــد  اممينيامل،  وصامرش 
امحتميامل تحــوَّل ميعظمي املامجئينني املســورشينينني إللىض شــتامت ألكثرش ترشجينحام.

هللاــل ينتحول 

املامجئوني

املسورشينوني

إلىض شتامت؟
خضرش زكرشينام

ألحميد ميظهللارش سعدو
بامتــت املطامئفينــة املسينامسينة ظامهللارشة بامدينــة للعينامني فين املوامقــع 
 للمي�شين 

ً
 قامبلــة
ً
املســورشين، ورشبميام بامت امامرشتــدامد إللىض املطامئفــة ميسأللة

فينهللاام، فين كثينرش ميني مينيامحين امميميامرشســة املحينامتينــة، ام سينَّميام ألني املنيظاممي 
بــذل كثينرشام ميني املجهللاــد فين تعميينمي املطامئفينــة، وإللصامق هللاــذهللا املتهللاميــة 
بــكل ميني خرشج إلســقامطهللا، كميام عميــل ميــع ميستشامرشينهللا امإلينرشامنيينينني علىض 

إلذكامء املرشوح املطامئفينــة.
ينقــول  ألســتامذ  امامقتصامد عامرشف  دلينلــة:  »املطامئفينــة  ظامهللارشة 
امجتميامعينــة  ميفتعلــة  ألســبامب  وميصاملــح  امقتصامدينــة  وسينامسينة، 
وهللاين لينســت ميني اممينيتجامت امامجتميامعينــة امميوضوعينــة.. املطامئفينــة 
امميفعلــة ســلبينام هللاين ألحــد ميظامهللارش امألزميــة امامقتصامدينــة امامجتميامعينــة 
املسينامسينة، وام وجــود لهللاام خامرشج امألزميــة وألطرشامفهللاام امميألزوميــة، حينــث 
ام حامجــة إللينهللاام. كل ميني كامني ميألزوميام، قامهللارشام ألو ميقهللاــورشام، هللاــو فين 
حامجــة  إللىض  امامســتقوامء  بألين  �شينء  لينتدعمي  بهللا،  لينثبــت  وجــودهللا 
املامشرشعين. فاملطامئفينــة ام تكتســب قينميتهللاام ميني ذامتهللاام، وإلنيميام ميني 
خامرشجهللاام، ميني حامجــة امميألزومي إللىض تحوينلهللاام إللىض قــوة ميامدينــة لتحقينــق 

ألغرشامضهللا  غينرش  املشرشعينة«.
ألضامف دلينلــة، خامل حدينثهللا إللىض )جينرشوني(: »عنيدميام تميثــل 
املســلطة  قينامدة  عميلينــة  املنيهللاــوض  امامجتميامعين  املعاممي؛  تختفين 
املطامئفينــة كقينميــة وكقــوة خامصــة، وام ينتميامينــز املنيامس فينميام بيننيهللامي، 
كميام باملنيســبة إللينهللاام، إلام بقدرشامتهللامي علىض خدميــة املتقــدمي املعاممي، هللاــذام 
وهللامي  ينعميلــوني  لخدميــة  ألنيفسهللامي،  ودوني  تنيامقــض  بينني  امامثنيتينني، 
وتترشامجــع إللىض املخلــف كل امنيتميامءامتهللامي امألخرشىض، املتين تكــوني بام حامجــة 
إللينهللاام. كامنيــت ميشرشوعينة املســلطة، اممينيعدميــة شــكلينام وقامنيونيينام ميني 
امألسامس، بألميــس املحامجــة إللىض املتدعينمي، ولكني املســلطة لمي تألبهللا 
لذلــك، ولمي تحامول وام لحظــة، علىض ميــدىض عقــود، تعوينــض هللاــذام 
امامنيعــداممي  ميني  خامل  إلثبامت  وجودهللاام امجتميامعينام،  عبرش  تحقينــق 
املتقــدمي  امامقتصامدين  امامجتميامعين طلبام  للرش�شىض  املعاممي،  وعبرش 
تكرشينــس سينامدة املقامنيــوني واملعداملــة وامميساموامة بينني املجميينــع، علىض 
ألسامسهللا  فين  املسرشامء  واملضرشامء،  وفين  تميكينني  امإلنيسامني  ميني  املترشقين 
واملتفتــح وحميــل امميســؤولينة وامميحامســبة علينهللاام، وتوفينرش املحرشينامت 

املضرشورشينــة  لتحقينــق  ذلــك«.
تامبــع: »املســلطة املعامميــة هللاين امميســؤول امألول عني خلــق املظرشوف 
امميسامعدة فين امنيتشامرش املوعين املطامئفين وامنيفجامرش املطامئفينة، وامميسامعدة 
لامســتغامل املخامرشجين لهللاام فين تخرشينــب املحينامة امامجتميامعينــة املوطنيينــة، 
ألو  علىض  املعكــس،  عني  حرشميامنيهللاام  ميني  ميســببامت  امامنيفجامرش  وحرشميامني 
املخامرشج  امميعامدين  ميني  إلميكامنيينــة  امســتغاملهللاام.  كامنيــت  فئامت  ألصحامب 
امميصاملــح  املخامصــة،  وكذلــك  املقــوىض  املخامرشجينــة  ذامت  امميصلحــة  فين 
مينيــع تقــدمي ســورشينة، فين حاملــة امســتنيفامرش دامئمي للتخرشينــب فين املدامخــل 
املســورشين، لينــس باملضرشورشة لتدميينرش املســلطة املحامكميــة، وإلنيميام لتدميينرش 
ســورشينة دولــة وامقتصامدام وميجتميعام، كإلميكامنيينــة ميعينقــة امســترشامتينجينامتهللاام 
املتوســعينة امإلقلينميينــة واملعامميينــة، ولكني ميام كامني بإلميكامنيهللاام فعــل ذلــك، 
لــو كامنيــت امألرشضينــة املدامخلينــة غينرش ميهللاينألة امســتقباملهللاام وتوغلهللاام«.

 دلينلــة ألني »املتدخــل املخامرشجين قاممي بــزج امإلميكامنيامت املهللاامئلــة 
عــدَّ

املتين ينميتلكهللاام للميشامرشكة فين صــبَّ املزينــوت علىض املنيينرشامني، للوصــول 
إللىض املغامينــة امميرشســومية، ألام وهللاين تدميينرش ســورشينة بجميينــع امألســلحة 
املفعاملــة، وميني بيننيهللاام سامح املطامئفينــة، وميني امميهللامي جــدام املتألكينــد 
 ذرشينعام فين تحوينــل املصرشامع، بينني 

ً
ألني سامح املطامئفينــة فشــل فشام

املســلطة وخصوميهللاام، ميني صرشامع ميســلح بينني ميتقامتلينني إللىض حرشب 
ألهللالينــة بينني طوامئــف امجتميامعينــة. فلمي ينحــدث صرشامع جميامعين ميســلح 
بينني املســكامني ألســبامب طامئفينــة، فين ألين مينيطقــة فين ســورشينة، علىض 
املرشغمي  ميني  امامفتعامل  امميرشينــع عنيفينام  واملحشــد  املطامئفين  املهللاامئــل 
إلعامميينام«، ورشألىض ألني »ميام حــدث ميني امصطدامميامت بينني ألفرشامد هللانيام 
، ولمي ينتجاموز حــدود املصرشامعامت 

ً
ام وميفتعام

ً
ألو هللانيامك كامني ميخطط

املشــخصينة. ألميام علىض امميســتوىض املجميامعين املعاممي، فعلىض املعكــس، 
امزدامد  امامختامط  فين  ميعظمي  اممينيامطــق  بينني  املنيامس  ميني  املطوامئــف 
امميتعــددة، بســبب عميلينامت املنيــزوح واملحرشامك املســكامنيين امميألساموين 

املضخمي املنيامتــج عني املعميلينامت املعســكرشينة املتدميينرشينــة«.

ميني جهللاــة ثامنيينــة، قامل ألســتامذ علمي امامجتميامع واملبامحــث امألرشدنيين 
فــوامز رشطرشوط، فين حدينــث إللىض )جينرشوني(: إلني »املطامئفينــة ميوجــودة 
ميوضوعينام،  وينســتغلهللاام  ألصحامب  امميصاملــح  لتحقينــق  ألهللادامفهللامي، 
ومينيــع  امميســتعميرشينني  وألصحامب  امميصاملــح  املضينقــة  ميني  امللعــب 
باملورشقــة املطامئفينــة، ينجــب املترشكينــز علىض امميوامطنيــة، بوصفهللاام املعامج 
.»
ً
املســحرشين لعلــل امميجتميعامت امميتخلفــة. نيعمي امميوامطنيــة ألوام

إللىض ذلــك ألكــد امميعامرشض املســورشين ولينــد كرشدامس ألني ســورشينة 
»بلــد املطوامئــف وامإلثنيينامت، لكنيهللاام بلــد املشــعورش املوطنيين واملوحــدة 
املوطنيينــة، واملحقينقــة ألنينيام نيعتقــد ألني املنيظاممي املســورشين، مينيــذ ميجينء 
املبعــث، ينحامول إلذكامء املشــعورش املطامئفين؛ للهللاينمينيــة علىض امميجتميــع 
واملدولــة  فين  ســورشينة،  ميني قِبــل  بعــض  امميجميوعامت  فين  املجينــش 
واملدولــة، ضميني ميميامرشسامت ميفرشطــة فين امامســتعدامء للدينني؛ ميام ينثينرش 
املرشد امميعامكــس ميني املطوامئــف امألخرشىض، عبرش املترشكينــز علىض بعــض 

املطوامئــف فين املجينــش وامألميني«.
ألضامف لـــ )جينرشوني( ألني املنيظاممي »عميــل علىض إلذكامء املشــعورش 
املطامئفين  وامميميامرشسامت  املطامئفينــة  دامخــل ســورشينة،  وامســتعامني 
بميينلينشينامت  طامئفينــة،  وبامميقامبــل  حــدث  املتدخــل  ميني املــدول 
امإلقلينميينــة، عبرش رشدامت فعــل ميغرشقــة فين املطامئفينــة، بذرشينعــة ميقامتلــة 
املطامئفينــة وامإلفرشامط واملتطرشف املديننيين دامخــل بلدامنيهللاام، لكنيهللاام كامنيــت 
تدعميهللا  فين ســورشينة،  لكنيهللاام  لمي  تكني  تقامتــل  ميينلينشينامت  املنيظاممي، 
ولمي توامجهللا املنيظاممي، وإلنيميام وامجهللاــت املحــسَّ املوطنيين واملتشــكينامت 
املوطنيينــة،  ووامجهللاــت  املحرشامك  املشــعبين  املوطنيين  املدينميقرشامطين 
املشــعبين، واملهللاــدف امألسامس ميني كل ذلــك املطامئفينــة واملطامئفينــة 
امميقامبلــة،  وسامهللاميت ألورشوبام  فينهللاام  فين  دعمي  )دامعــش(  و)املنيصرشة( 
وغينرشهللاام،  ميقامبــل  املحرشامك  املطامئفين  املشينعين  ميني  قبــل املــدول 
امألخرشىض، وميام نيرشامهللا هللاــو ميخطــط دولين وإلقلينميين، واملنيظاممي جــزء ميني 

هللاــذام امميخطــط، و لهللا املــدورش امألكبرش«.
وتامبــع: »لقــد امســتخدمي املنيظاممي املســورشين )إلذكامء املطامئفينــة( 
امميذامبــح امميرشينعــة املتين قاممي بهللاام ضــد امميدنيينينني واملنيسامء وامألطفامل، فين 
مينيامطــق ســورشينة.. ولعــل امســتهللادامف بعــض اممينيامطــق ذامت امألغلبينــة 
املسنيينة،  وتحينينــد  اممينيامطــق  امألخرشىض،  ينشينرش  إللىض  ألني  املطوامئــف 
ميحميينــة ميني املنيظاممي، وألني املتطرشف هللاــو سمية املطامئفــة املسنيينة، 
وينجــب عليننيام قتاملهللاام، وكلنيام ينعلمي ألني )املنيصرشة( و)دامعــش( لعبتام 
دورشام فين دعمي املنيظاممي وتســلينميهللا اممينيامطــق املتين قامميــت بامامســتينامء 
علينهللاام، واملهللاجــومي علىض طامئفــة وامحــدة، وإلظهللاامرشهللاام بوجــود فصامئــل 

ميتطرشفــة دامخــل تلــك اممينيامطــق«.
كميام  ألشامرش  كرشدامس  إللىض  وجــود  »تشــكينامت  وطنيينــة  تحامول 
إلعامدة امنيتامج ذامتهللاام، تشــكينامت جدينــدة تعميــل وفــق ألطرش ونيظمي 
جدينــدة  إلحينامء  املحاملــة  املوطنيينــة  فين  ســورشينة  واملشــتامت،  ولدعمي 
املحرشامك  املوطنيين،  وإلعامدة  املحرشامك  املوطنيين  للشــعب  وكامفــة 
املســورشينينني دامخــل ســورشينة، وإلعامدة املعميــل وإلعامدة تنيظينمي امألميــورش«.
ألميام  املبامحــث  املســورشين  فرشامس  ميصرشين، فينرشىض  ألني  »املنيظاممي 
املســورشين بــدأل، مينيــذ مينيتصــف 2011، رشفــع شــعامرش ام للطامئفينــة، 
وكامنيــت رشساملة  وامضحــة  جــدام  لطامئفتهللا  بألني املثــورشة  تســتهللادفهللامي، 
وميني ألدوامت إلعامدة إلحينامئهللاام تســلينط امميرشتزقــة ميني طامئفتهللا، وإلطامق 
يندهللامي  امســتهللادامف  املسنية تحدينــدام،  وهللاــذام  وامضــح  ميني  وسامئل 
املتوامصــل امامجتميامعين، واملنيظاممي عبرش هللاتامفامت وشــعامرشامت جنيــودهللا 
وامميينلينشينامت املشينعينة ضــد املسنية، ينشــحني -بطرشينقــة ألو بألخرشىض- 
ألهللاــلَ املسنية ضــد املطامئفــة املعلوينــة، حينــث ينرشينهللامي ألني املظلمي لينــس 

ظلمي ميســتبد بــل ظلمي عشينرشة وطامئفــة«.
عــدَّ ميصرشين،  خامل  حدينثهللا  ميــع  )جينرشوني(،  ألني  »املتبامكين 
ميصلحــة امألقلينامت فين امميحامفــل املدولينــة ينشــجع علىض فرشض املــدول 
ألجنيــدة  تقسينميينة  طامئفينــة  علىض  غرشامرش  لبنيامني،  بحينــث  نيسميع 
تصرشينحامت ميني قبينــل بقامء املجينــش بينــد امألقلينــة، وتوزينــع اممينيامصــب 
علىض  غرشامرش  املعرشامق  ألو  لبنيامني،  وام  ألعتقــد  ألني  ميوجــة  املتجينينــش 
املطامئفين ســتنيتهللاين ميــع املتســوينة املسينامسينة وامنيتهللاامء املحرشب، فقــد 
ألصبحــت جــزءام ميني ضميينرش مينيتســبين ألغلــب املطوامئــف وامألعرشامق، 

وفين ضميينرش امألكثرشينــة املسنيينة«.

ين سورشينة: املطامئفينة تكتسب قينميتهللاام 

ميني حامجة امميألزومي إلىض املقوة

غسامني نيامصرش
نيشرشت  فصامئــل  امميعامرشضــة  املســورشينة  فين  جنيــوب  ســورشينة، 
تســجينل  فيندينــو  ينُّظهللارش عــددام  ميني  عنيامصرش  تنيظينمي  )دامعــش( 
امإلرشهللاامبين املذينني تميَّ امعتقاملهللامي، بعــد خرشوجهللامي ميني ميخينمي املينرشميــوك 
ومينيطقــة املحجرش امألســود جنيــوب دميشــق، وفــق امتفامق غينرش ميعلني 
ينلفهللا املغميــوض، بينني املنيظاممي وتنيظينمي )دامعــش(، امنيتهللاىض بفرشض 

املنيظاممي سينطرشتهللا علىض امميخينمي وكامفــة امألحينامء امميجامورشة لهللا.
ينُّظهللارش ميقطــع املفيندينــو املــذين نيشرشتهللا املفصامئــل علىض ميوقــع 
  ميني  فرشقــة  »شهللادامء 

ً
)ينوتينــوب(،  ألول  ألميــس  املســبت،    ألني  كام

املحرشينــة«، وحرشكــة »ألحرشامرش املشاممي« امإلسامميينة، ولــوامء »امميهللاامجرشينني 
وامألنيصامرش«، تميكنيــوام ميني إللقامء املقبــض علىض عنيصرشينني ميني تنيظينمي 
)دامعــش( فين ميديننيــة املحرشامك، ميميني قاممي املنيظاممي بتسهللاينل عبورشهللامي 

ميني  حين  املحجرش  امألســود  إللىض  اممينيامطــق  امميحرشرشة  فين رشينــف درشعام 
املشرشقين.

وبحســب امعترشامفامت ألحــد املعنيامصرش، فقــد »كامني هللانيامك حامجــز 
بينني املتنيظينمي واملنيظاممي، يندخــل لهللامي عني طرشينقهللا املطعاممي، وينتميَّ 
بينــع املنيحامس للنيظاممي، وإلدخامل املذخينرشة لـــ )دامعــش( باملسينامرشامت«، 
 
ً
ــت ذخينرشة وألميــوامام

َ
وقامل املعنيصرش: إلني »طامئرشة للنيظاممي املســورشين أللق

للتنيظينمي، خامل املحصامرش«. وألشامرش إللىض ألني جرشحىض )دامعــش( كامنيــوام 
ينُّعاملجــوني فين ميستشــفىض »امميهللااميننيين«، بحينَّ امميينــدامني املــذين تسينطرش 

علينهللا قــوامت املنيظاممي بشــكل كامميــل.
ينُّذكرش ألني امعترشامفامت عنيصرش )دامعــش( تتقامطــع ميــع ميعلوميامت 
سامبقة، تنيامقلهللاام نيامشــطوني فين جنيــوب دميشــق، تؤكــد تلقين عنيامصرش 

)دامعــش( للعامج فين ميشــفىض »امميهللااميننيين«.

) امعرشامفامت )دامعين
نيظاممي امألســد قــدَّمي للتنيظينمي ين ميخينمي املرشميوك دعامً مياملينام وعســكرشينام وطبينام

سينامسينة
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ميينشامل شميامس
عنيدميام امعتُّلقت رشنيينمي ميعتوق امبنيــة امميحامميين املبامرشز خلينــل ميعتــوق، بتامرشينــخ 17/ 2/ 2014، لمي 
ميامرشس ألين نيشامط سينام�شين، بــل كامنيــت تتامبــع درشامســتهللاام املجامميعينــة فين كلينــة املفنيــوني املجميينلــة، 

ُّ
تكني ت

قــل بتامرشينــخ 2/ 10/ 2012، حينــث بقينــت 
إلضامفــة إللىض ســعينهللاام املحثينــث ميعرشفــة ميصينرش واملدهللاام املــذين امعتُّ

ميعتقلــة نيحــو ســتينني ينوميام، وبتامرشينــخ 15/ 4/ 2014، ألحينلــت إللىض ميحكميــة امإلرشهللاامب ميــع ثامثــة ميني 
رشفامقهللاام املذينني امعتُّقلــوام ميعهللاام، وهللامي امميحامميينــة جينهللاامني ألميينني واملنيامشــطة ألميــل نيصرش واملطبينــب حسني، 
 حتىض امآلني، بيننيميام تمي قتــل 

ً
بيننيميام لمي ينعرشف ميصينرش املشامعرش نيامصرش بنيــدق املــذين ميام زامل ميعتقام

 جامهللاــدام امإلفرشامج عنيهللاام ميــع زميامئين امميحامميينني 
املنيامشــط ميرشوامني املحامصبامنيين تحــت املتعذينــب. حامولــتُّ

 املقام�شين املنيامظرش فين قضينتهللاام امســتميهللال امإلفرشامج عنيهللاام حتىض تامرشينــخ 11/ 
فين ألسرشع وقــت ميميكني، إلام ألنيَّ

.2014 /6
بعــد عــدة أليناممي ميني امإلفرشامج عنيهللاام، زرشتُّهللاام ميــع عامئلتين فين مينيزلهللاام املكامئني فين بلــدة صحنيامينام املكامئنيــة 
جنيوبين ميديننيــة دميشــق، وعلىض املرشغمي ميني فرشحتهللاام بإلطامق سرشامحهللاام فإلني حزنيام عميينقام بــدام ظامهللارشام علىض 
، وفين كثينرش 

ً
ميحينامهللاام، وعنيدميام سأللتهللاام عني ظرشوف امعتقاملهللاام؛ لمي تشأل املحدينــث عني ذلــك إلام قلينام

ميني امألحينامني، كامنيــت تبــدو شامرشدة املذهللاني.. لمي ألشأل ألني ألجبرشهللاام علىض املبــوح بميام حــدث لهللاام، فين فرشع 
امميخامبرشامت املعســكرشينة 227 حينــث كامنيــت ميعتقلــة.

بعــد عــدة ألشهللارش، املتقينــت بهللاام صدفــة فين شامرشع املحميرشام فين بينرشوت، وفامجألتنيين بقولهللاام إلنيهللاام 
غامدرشت ســورشينة نيهللاامئينام، لمي تعــد تحتميــل املضغــوط املهللاامئلــة املتين كامنيــت تتعرشض لهللاام، وألذكرش حيننيــذامك 
ألني املسيندة ينامرشام بــدرش امصطحبتنيام ميعهللاام إللىض مينيزلهللاام املــذين امســتألجرشتهللا فين امألشرشفينة، حينــث ترشكــت لنيام 

مينيزلهللاام، وغامدرشت إللىض مينيــزل املسيندة صبامح حامق فين بينرشوت.
فين تلــك امللينلــة، حامولــت دوني جــدوىض إلقنيامع رشنيينمي باملحدينــث عني ظرشوف امعتقاملهللاام، إلام ألنيهللاام 
كامنيــت تصرش علىض املصميــت، وكألنيهللاام تخبــئ شينئام ألو تخ�شىض ميني �شينء ميام، إللىض ألني قميــت بامســتفزامزهللاام 
عميــدام بقولين لهللاام: »هللاامين امبنيتين امعتقلــت ميثلــك وخرشجــت قوينــة«، عنيدئــذ امنيفجرشت فين وجهللاين واملدميــوع 
ام 
ً
تسينل ميني عينونيهللاام بغــزامرشة، وقاملــت لين هللاــل امبنيتــك تعرشضــت ميام تعرشضــت لهللا؟ وهللاــل شامهللادت جثث

ميحرشوقــة؟!

حامولــت تهللادئتهللاام باملقــول: »لمي ألقصــد املتقلينــل مينيــك، بــل ميني ألجــل ألني تفتحين قلبــك وتفجرشين 
ميام بدامخلــك، فام ينجــب ألني تبقين تحــت تألثينرش ميام حــدث ميعــك فين امامعتقامل، ام تخجلين! حدثيننيين 
«. صميتــت 

ً
عميَّام حــدث، املحدينــث ســوف ينرشينحــك وينسامعدك فين املخرشوج ميني ألسرش امميعتقــل فعام

، واملدميــوع ام تــزامل تنيهللاميرش ميني عيننيينهللاام، ثمي بــدألت تحكين لين ميام حــدث ميعهللاام، مينيــذ لحظــة امقتحاممي 
ً
قلينام

هللامي فين صحنيامينام، وامقتينامدهللاام ميقينــدة امليندينني إللىض املفرشع 227 املسينئ املصينــت 
َ
عنيامصرش امألميني مينيزل

وامميلقــب بفرشع اممينيطقــة، حتىض إلحاملتهللاام إللىض ســجني عــدرشام للنيسامء، وألذكرش ألنيهللاام امســتميرشت فين املحدينــث 
حتىض بــزوغ املفجرش.

ميميام قاملتهللا رشنيينمي، فين تلــك امللينلــة، عني ظرشوف امعتقاملهللاام فين زنيزامنيــة ضينقــة: »وضعونيين ميــع 
عشرشامت املنيسامء فين ميــكامني ضينــق، طولهللا ثامثــة ألميتامرش بعرشض ميترشينني ونيصــف امميترش، وكنيام نيسميع 
ألصــوامت امآلاممي اممينيبعثــة ميني ميــكامني امحتجامز املرشجامل املتين لمي تكني كامفينــة إلســكامت املخــوف اممينيبعــث 
ميام قامميــوام 

َّ
بينني اممينيفرشدامت، وكامنيــت رشامئحــة امميــوت واملجرشوح امميتقرشحــة تصــل إلليننيام كهللابَّامت املرشينــح، كل

بفتــح وإلغامق بامب املقسمي املــذين ينُّحتجــز فينهللا املرشجامل«.
ام ميني 
ً
ام نيشامهللاد املســجَّامنيينني وهللامي ينميرشَّوني بميحامذامة زنيزامنيتين يننيقلــوني جثث

وألضامفــت قامئلــة: »كنيَّ
قسمي املرشجامل، وفين إلحــدىض امميرشامت ألخرشجونيام إللىض املحمياممي، وينام لينتهللامي لمي ينخرشجونيام، فقــد كامني مينيظرش 
املجثــث ميرشعبام وميخينفام وهللاين ميرشميينــة فين ألرشض املحمياممي، لمي ألســتوعب ألني ألرشىض جثــة ميحرشوقــة. لقــد 
صُّدميــت بتلــك اممينيامظرش امميرشعبــة املتين كامنيــت كفينلــة لوحدهللاام بألني تذهللاــب بعقــل ألين إلنيسامني ينرشامهللاام«.
ام  وصامدميام  لين،  عنيدميام  ألخبرشتنيين رشنيينمي  ألنيهللاام  شامهللادت  املصدينــق ميرشوامني 

ً
كمي  كامني  امألميرش  ميؤمي

حامصبامنيين، وهللامي ينضعونيهللا فين كينــس فين امميميرش بينني املزنيامزينني بعــد قتلهللا تحــت املتعذينــب، وألنيهللاام امنيهللاامرشت 
لحظــة رشؤينتهللاام لذلــك امميشهللاد امميرشعــب، ولمي تعــد تــدرشين ميام ينحــدث حولهللاام.

 لهللاام: »ام، وام ألرشينــد ميشامهللادة 
ثمي ختميـَـت كامميهللاام بســؤاملين: »هللاــل شامهللادت جثــة ميحرشوقــة؟«، قلــتُّ

ذلــك«، ثمي تامبعــت كامميهللاام: »لقــد شامهللادت جثــة ميحرشوقــة، عنيدميام طلبونيين إللىض املتحقينــق، وينبــدو 
ألنيهللامي تقصــدوام ألني ألشامهللاد ذلــك اممينيظرش امميرشعــب... فين ذلــك املحينني لمي ألعــد ألذكرش ألنيهللا بقين لــدين عقــل... 

لمي ألعــد ألرشىض ألميامميين بــدألت ألهللاــذين ميني هللاــول ميام رشألينــت«.

فين هللاــذهللا امللحظــة، لمي ألســتطع املتفــوهللا بألين كلميــة، لقــد امهللاتــزَّ كينامنيين ورشُّبــط لسامنيين، وتامهللاــت 
عيننيامين فين تصــورش تلــك امميشامهللاد، لمي ألعــد ألعرشف ميامذام ألقــول، واملدميــوع تحرشق عيننيين. بيننيميام كنيــت فين 

 ميثــل ميام تعرشضــتْ لهللا رشنيينمي هللاــل كنيــتُّ خرشجــتُّ حينام؟
رشىض لــو تعرشضــتُّ

ُّ
قرشامرشة نيف�شين ألقــول: ت

إلني قضينــة امميعتقلينني وامميخطوفينني وامميفقودينني ينجــب ألني تبقىض حينَّــة فين قلوبنيام وعقولنيام، وإلني 
ألين حــلَّ للقضينــة املســورشينة دوني ألني ينألخــذ فين امامعتبامرش حــل هللاــذام امميلــف امإلنيسامنيين، وتحقينــق عميلينــة 
امنيتقامل سينام�شين جدَّينــة تف�شين إللىض زوامل امامســتبدامد وقيناممي دولــة دينميقرشامطينــة، هللاــو كميني ينبقين املجميرش 
تحــت املرشميامد؛ ألني نيظاممي امألســد ميعرشوف عنيهللا ألنيهللا لني ينسميح بإلجرشامء ألين تغينينرش حقينقين فين طبينعــة 
نيظاممي املحكمي فين ســورشينة، وهللاــو مينيــذ املينــومي امألول امنيطامق املتظامهللارشامت املشــعبينة ضــدهللا، فين آلذامرش/ 
ميامرشس 2011، رشفــع شــعامرش »امألســد ألو نيحرشق املبلــد«، وشهللادنيام تطبينقهللا علىض ميــدىض املسنيوامت املســبع 
امميامضينــة، وهللاــو املــذين لمي ينوفرش ألين جهللاــد فين تدميينرش املحجرش واملبشرش وامســتجامب املتدخامت املدولينــة 

ميني كل حــدب وصــوب، رشفضام ألين تغينينرش ألو حتىض إلصامح فين بنيينتهللا.
لنيعميــل ميام بوســعنيام، ولنيصرشخ بألعلىض ألصوامتنيام، طامميام ينوجــد ميعتقــل وامحــد، ســوامء فين ســجوني 

وزنيامزينني املنيظاممي، ألو ميني تبقىض فين ســجوني امميعامرشضــة امميســلحة.

عني ظرشوف امعتقامل رشنيينمي ميعتوق

عامء كينامنيين
فين  ميسرشحينة  نياملــت  شهللارشة  وامســعة،  ألسهللاب  املكامتــب 
املصرشبين برشامنيينسامف  نيوشينتش،  فين  املحدينــث  عني  املبرشميامني 
وامامنيتخامبامت  املبرشميامنيينــة،  بشــكل  سامخرش.  وقــدَّمي  نيصام  ألضامف  إللينهللا 
امميخرشج  املســورشين ألينميني زيندامني، فين  امميسرشحينة  املتين  ينعرشضهللاام  علىض 
خشــبة  ميسرشح  املحميرشام  باملعامصميــة  دميشــق،  بعنيــوامني  )فامبرشينــكام(، 
إلســقامطامت عامميــة تنيامولــت املحاملــة املســورشينة املرشامهللانيــة، املتين تميينــزت 
مينيــذ  صعــود  املبعــث  إللىض  املســلطة،  وامحتــكامرشهللا  للحينامة  املسينامسينة، 
بميجاملــس نيينامبينــة ميني لــوني وامحــد، وبرشامميــج خلبينــة، وبينامنيامت ام ألرشضينــة 
فعلينــة  لهللاام،  ضميني  فضامء  ميغلــق،  ينتحكمي  فينهللا  املجهللاامز  املرشئام�شين 

وألجهللاــزة  امميخامبرشامت  املعامميــة.
ينقــع ميسرشح املحميرشام ضميني امميرشكــز املحينــوين وســط املعامصميــة، 
وينبعــد ميني »ميجلــس املشــعب املســورشين« املــذين دميَّرشهللا املفرشنيسينوني 
عاممي 1945 بعــد ميجــزرشة ميرشوعــة، قتلــوام فينهللاام املعشرشامت ميني ألفرشامد 
حامميينتهللا رشدام  علىض  امســتعصامء  ألعضامئهللا  وتميرشدهللامي  علىض  امامحتامل، 
ميسامفة  قصينرشة  قــد  ام  تتجاموز،  علىض  ميســتوىض  املنيظرش،  كينلوميترشام 

وامحــدام.
فين  امامســتدامل،  ام  ينختلــف  املــدورش  املوظينفين  املــذين ينميامرشسهللا 
ميجلس املشــعب املينومي، عني املدورش اممينيامط بميسرشح املحميرشام؛ فبعد ألني 
كامني املبرشميامني املســورشين نيميوذجام ميعبَّرشام عني املدينميقرشامطينــة واملحرشينامت 
املسينامسينة، فين فترشة ميام بعــد امامســتقامل، ألو فترشة املصعــود املوطنيين؛ 
تحــول فين زميني امألســدينني، امألب وامامبني، إللىض )فامبرشينــكام( تخضــع ميعامينينرش 
حامفظ املنيظاممي علينهللاام، طوامل نيصف قرشني، عززهللاام بثقامفة ميكينامفينلينة 
عطلــت دورشهللا املحقينقين، كميام ألثرشت فين وعين امميجتميــع لطبينعــة ألدامئهللا، 

وميهللااممي ميميثــل املشــعب، ووظينفتهللا بشــكل عاممي.
إلني  املقرشامءة  امميحامينــدة،  ألدامء  ميؤسســةٍ  طامميام عرشَّفتهللاام  قوامنيينني 
املعاملمي  ودسامتينرشهللا  بامميؤسســة  املتشرشينعينة،  تكشــف  عميــق  املفجــوة 
املتين تفصلهللاام عني وظينفتهللاام املفعلينــة، بعــد ألني تحولــت ميني ميؤسســة 
رشقامبينــة تتامبــع ألدامء املســلطة املتنيفينذينــة، إللىض ميسرشح ميحلين، ينتحرشك 
نيجوميهللا بطرشينقــة ألقرشب إللىض حرشكــة ألبطامل ميسرشح املظــل، حينــث ترشتبــط 
املحرشكــة علىض املــدواممي، بخينــوط تتامعــب بهللاام ألصامبــع ميني امألعلىض، علىض 
غرشامرش ألدامء نيــوامب، فين ميسرشح لمي ينعرشف تحــت حكمي املبعــث، غينرش 
ألســلوب رشفــع املينــد بامميوامفقــة، واملتصفينــق املجميامعين، وامإلطرشامء علىض 
إلنيجامزامت  تؤهللاــل  سيند  املوطني  -وفــق  نيامئــب-  لينكــوني سينَّد  املعاملمي 

ألجميــع.
فين  ميوقــف  امفــت،  امســتقامل  ألحــد  امألعضامء،  قبــل  ألسامبينع، 
امحتجامجام علىض املفسامد املذين امستشرشىض دامخل جسمي املدولة. وألشامرش 

ح املحميرشام وقبة ميجلس املشعب بني خشبة ميرش

فين كتامب امســتقاملتهللا، إللىض فسامد حــزب املبعــث فين ميحامفظتهللا: املرشقــة، 
حينــث  تميامرشس  لجامني  املحــزب  امميحســوبينة،  واملعنيصرشينــة  »كــذام«  فين 
رشهللاام بميلينامرشين 

تدخامتهللاام امإلدامرشينــة؛ ميام ألدىض إللىض ظهللاــورش حامامت فسامد، قدَّ
لينرشة، دخلــت جينــوب بعــض ألعضامئهللاام بصــورشة غينرش ميشرشوعة.

فين خامصينة نيظامميٍ ينهللاينميني علىض كل �شينء، وبرشميامني يننيطق بلسامنيهللا، 
كامني  علىض  ألعضامء  جوقــة  امميجلــس  ألني  ينقــودوام  حميلــة  ميوجهللاــة،  فين 
ألغرشب ميوقــف، ضــد زميينــل لهللامي، امحتــج علىض املفسامد، وقــدَّمي علينهللا 
  ميني  ألني  يندقــق  نيــوامب  املشــعب  فين 

ً
ألدلــة  وامقعينــة،  ميحــددة.  وبــدام

املوقامئــع امميدرشجــة، كجــزء ميني عميلينامت فسامد ألكبرش، ينقــود حلقتهللاام 
املرشئينسينة رشجامل امألســد؛ تمي امختصامرش املقضينــة، بشــكامنيينتهللاام، حينــث 
رشكــز امألعضامء علىض املجامنيــب امإلجرشامئين لامســتقاملة، وميــدىض قامنيونيينتهللاام، 

ووصفهللامي طرشينقتهللاام بـــ »امميســتفزة«.
فين املوامقــع، لمي تكني امميلينامرشامت املضامئعــة، ألو امميلينامرشامت املتين زامدت 
ميني عــدد قطــط املبعــث وقطــط املنيظاممي املعامئلين املسميامني، وحاملــت 
ميــع ميلينامرشامت ألخرشىض ميدرشجــة علىض قوامئمي املفسامد، دوني وصــول رشغينــف 
 
ً
املخبــز املطامزج ولقميــة املطعاممي املكرشينميــة إللىض ألفــوامهللا املجوعىض، قضينــة
ذامت ميعنيىض. وكامني ميني املوامضــح ألني املذينني فامزوام بعضوينــة املبرشميامني، 
عبرش قوامئمي املبعــث ألو ميام ألطلــق علينهللاام »قوامئمي املجبهللاــة املوطنيينــة«، 
وينميثلــوني  نيظاممي  امألســد  ألكثرش  ميني  تميثينلهللامي  ميجتميعامتهللامي  امميحلينــة، 
ميجرشد  ألدوامت  جرشىض  امختينامرشهللاام  بطرشينقــة  بدألهللاام  امألب، ووامصلهللاام 
املورشينــث امامبني، عميلــت علىض إلنيتامج ثقامفــة سينامسينة ميضامدة، قوضــت 
املوعين املجميامعين، وجميَّلــت املوجهللا املقبينــح لدينكتامتورشينــة، ميســتبدة، 

تحكمي املبامد بقــوة امميدفــع واملدبامبــة.
تشينرش  املنيهللاامينامت  إللىض  ألني  املفسامد،  فين  املبرشميامني  املصــورشين، 
ام  ينختلــف  عني  املفسامد  املــذين  ينضرشب  ألجهللاــزة  املدولــة.  فين  كلتام 
املحاملتينني، ينميثــل املفسامد ألحــد ميخرشجامت حكمي ألقلــوين، طامئفين، 
ألطامح شــفامفينة املعميــل املسينام�شين واملبرشميامنيين، ووضــع ميكامنيهللاام ميفامهللاينمي 
ســلطوينة،  غينبــت  قينمي  امميساموامة  واملعداملــة،  وفتحــت  املبامب  علىض 
ميصرشامعينهللا، ألمياممي فسامد شامميل طامل املسينامســة وامامقتصامد وامإلدامرشة 

وامميجتميــع، فين آلني ميعام.
علىض خشــبة ميسرشح املحميرشام، ينجرشين تألوينــل املفسامد املنيينامبين، 
بصــورشة ألدبينــة. لكني املوقامئــع املرشامهللانيــة، تؤكــد ألني فسامد نيظاممي امألســد، 
قــد ألضرش وامقعينام بــكل �شينء. لقــد ألجهللاــز علىض املبامد ميني قبــل ألني تجهللاز 
املحرشب علينهللاام، كميام حوَّلهللاام إللىض دولــة فامشــلة، علىض ميؤشرشامت املفسامد 
وبينئــة امألعميامل واملشــفامفينة واملحرشينامت واملرشفامهللاينــة امميجتميعينــة. دولــة 

تترشبــع فين املحضينــض.

جينرشوني - نيسرشينني ألنيامبلين
ينعينــش ألهللااملين ألحينامء حلــب املشرشقينة ألجــوامء شهللارش رشميضامني امميبامرشك، تحــت وطألة املدميامرش املكبينرش املــذين خلفتهللا سنيوامت طوينلــة ميني 

املعنيــف واملقصــف، إللىض ألني سينطرشت قــوامت املنيظاممي علىض اممينيطقــة، ألوامخرش عاممي 2016.
بحســب امســتطامع ألجرشتهللا ميؤخرشام )امللجنيــة املدولينــة للصلينــب امألحميرش(، ينعامنيين املكثينرشوني ميني امنيعــداممي املدخــل املثامبــت نيتينجــة 
شــح املفرشص وامميــوامرشد، إلضامفــة إللىض كثينرش ميني املتحدينامت املتين ينوامجهللاهللاام املحلبينــوني فين هللاــذهللا اممينيطقــة كل ينــومي، وامميتميثلــة بدميامرش املبينــوت 

وامميبامنيين واملبنيينــة املتحتينــة.
ذكرشت امللجنيــة املدولينــة ألني »هللانيامك ميني ألعامدوام امفتتامح ميحاملهللامي املتجامرشينــة، بعــد ترشميينميهللاام بشــكل بسينط. ألميام ميني كامني ميحلهللا 
ميدميرشام بشــكل كامميــل، فقــد لجأل إللىض املعرشبامت امميتنيقلــة )املبســطامت(، لينكســب رشزقهللا عبرش بينــع املحلوينامت وامألطعميــة املرشامئجــة فين شهللارش 

رشميضامني«.
فين املشــوامرشع امميميتلئــة باملرشكاممي، تنيتشرش عرشبامت بينــع املخضامرش واملفوامكهللا وامميشرشوبامت املرشميضامنيينــة، حينــث ألصبحــت ميهللانيــة »املبامئــع 

امميتجــول« ميني ألكثرش امميهللاني امنيتشامرشام، بســبب شــح فرشص املعميــل فين املجامنيــب املشرشقين ميديننيــة حلــب.
نيقلــت )امللجنيــة املدولينــة للصلينــب امألحميرش(، عني ألحــد امميدنيينينني املعامئدينني لحين ميسامكني هللانيامنيــو مينيــذ سنية تقرشينبام، قولهللا: »ميعظمينيام 
لينــس لدينهللا عميــل، وام إلميكامنيينــة ميوامصلــة امميهللاني املتين كنيام نيعميــل فينهللاام قبــل املحرشب، ونيحامول تألميينني ميعينشــتنيام بشــتىض املطرشق. حاملينام، ألقــومي 
ببينــع بتامت املزهللاــورش املتين ينســتخدميهللاام املحلبينــوني لصنيــع ميرشبىض املــورشد وشامين امألعشامب، وعنيدميام يننيتهللاين ميوسمي بينــع املــورشد، سألبحث عني 

�شينء آلخرش ألبينعهللا، ألني ذلــك وسينلتين املوحينــدة لكســب املرشزق«.
ينحامول امميدنيينــوني فين حلــب املشرشقينة، املذينني املتقىض بهللامي ميوظفــو )املصلينــب امألحميرش(، ألني ينتكينفــوام ميــع املوامقــع املصعــب املــذين 

ينعينشــونيهللا حاملينام، علىض املرشغمي ميني حجمي املدميامرش غينرش املعامدين، واملظرشوف امامقتصامدينــة املسينئة. ميســتنيدينني إللىض حجمي امأللمي املــذين 
عامينشــوهللا خامل سنيوامت ميني املعنيــف، واملــذين ألكســبهللامي قــدرشة كبينرشة علىض املتحميــل وميوامصلــة املحينامة، ميهللاميام كامنيــت املظرشوف سينئة.
لكني، وباملرشغمي ميني امميحاموامت املتين ينقــومي بهللاام امميدنيينــوني فين حلــب املشرشقينة، لينعــودوام إللىض حينامتهللامي بشــكل ألقرشب للطبينعين، فإلني 
عينــد ألذهللاامنيهللامي هللاامجــس املهللارشوب ميني امميــوت املــذين كامنيــوام ينعينشــونيهللا خامل 

ُّ
امأللغاممي غينرش امميتفجرشة اممينيتشرشة فين بعــض املشــوامرشع، ميام زاملــت ت

املسنيوامت امميامضينــة. باملرشغمي ميني ألني املنيظاممي قــد ألعلني خلــوَّ اممينيطقــة ميني ألين نيــوع ميني ألنيــوامع امألســلحة، وبألني امألميامني عامد إللىض حلــب 
املشرشقينة ميني جدينــد.

وكامني  ميكتــب  )امألميمي  امميتحــدة  لتنيسينق  املشــؤوني  امإلنيسامنيينة(  قــد  صرشَّح،  مينيتصــف  املعاممي  امميام�شين،  بألني  »امأللغاممي  امألرشضينــة 
واملذخامئرش غينرش امميتفجرشة قــد تســببت فين ميقتــل وإلصامبــة عشرشامت امميدنيينينني املعامئدينني، ميني بيننيهللامي املكثينرش ميني امألطفامل«.

ووفقام إلحصامئينــة لألميمي امميتحــدة فين كامنيــوني امألول/ دينسميبرش 2017، ميام زامل عــدد ســكامني ألحينامء حلــب املشرشقينة ألقــلَّ ميميام كامني 
رشت عــدد املذينني ينعينشــوني فين اممينيطقــة حاملينام، بـــ 141.000 نيسمية.

علينهللا خامل فترشة املحصامرش. وقــدَّ

حلب املرشقينة تعينش ألجوامء رشميضامني

رشغمي نيدوب املعنيف املوامضحة

ميجتميع



4

حسامني امألسود
ظهللارش ميصطلــح »املفو�شىض املخامقــة« ألول ميرشة فين كتامبامت امميــؤرشخ 
امألميينرشكين  تامينرش  ميامهللاامني  عاممي 1902،  وبعــد  ميئــة  عاممي  تقرشينبام،  عامد 
للظهللاــورش واملتطــورش إلثرشَ ألحــدامث ألينلــول/ ســبتميبرش عاممي 2001، علىض ينــد 
 امسمي املفو�شىض املبنيَّامءة ألو املهللاــدمي املبنيَّامء.

َ
ميامينــكل ليندينني لينألخــذ

لقــد  كامنيــت  املظرشوف  املعامميــة  مينيامســبة  لنيشــوء  هللاــذام  املتطرشف 
املفكرشين  ونيميــوهللا،  فحاملــة  املنيشــوة  امألميينرشكينــة  بســقوط  امامتحامد 
هللا 
َ
ــدهللا ميني فرشامغٍ كبينرشٍ ترشَك

َّ
املســوفينتين قبــل عقــد ميني املزميني، وميام ول

غينامب قطــبٍ تشامرشكَ املهللاينمينيــة نيصــف قرشني علىض املسامحة املدولينــة، 
وضرشورشة وجــود عــدو امفترشام�شين كطوامحينني املهللاــوامء املتين طامميام حامرشبهللاام 
أللفونيســو  سينرشفامنيتس  بسينف  فامرشسهللا  امميهللاــووس  دوني  كينشــوت، 
ورشخاموة  مينيطقــة  املشرشق  امألوســط  امميحكوميــة باملدينكتامتورشينامت 
املعســكرشينة  وامميلكينامت  امألولينغامرششينة  امميفتوحــة  علىض  امحتميامامت 
املعبــث وإلعامدة املتشــكينل، ميهللاَّــدت لتصعينــد صامميوينــل هللانيتغتــوني ميني 
نيظرشتهللا املفوقينــة لشــكل املعامقــة بينني املغرشب واملشرشق، حتىض لدرشجــة 
ميام بينني املشميامل واملجنيــوب، فين نيظرشينتهللا »صرشامع املحضامرشامت«.

ــل  املتجسيند املسينام�شين  لهللاــذام  املترشامكمي  املنيظرشين  وفامئــض 
َّ
تميث

ين  وزينرشة  املخامرشجينــة  امألميينرشكينــة، 
امإلحسامس  باملقــوة  واملتفــوق  فين  تبنيَّ

وميستشامرشة امألميني املقوميين قبلهللاام كونيداملينــزام رشامينــس، ميفهللاــومي »املفو�شىض 
املخامقــة«،  كوسينلة  لتغينينرش  املشرشق  امألوســط  وإلعامدة  بنيامئهللا  ميني 
جدينــد، تحــت عنياموينني نيشرش املدينميقرشامطينــة كهللادينــة لشــعوب اممينيطقــة.
قامميــت املفكرشة ألسامسام علىض امعتبامرش ألني املعبــث ألو املتدميينرش طرشينــقٌّ 
مينيامســبٌّ لبــدء عميلينامت املتغينينرش فين هللاــذهللا اممينيطقــة، فبعــد قلــب ألنيظميــة 
املحكمي املدكتامتورشينــة باملقــوة؛ ينميكني ميسامعدة املشــعوب علىض بــدء 
ميسينرشة »املبنيامء املدينميقرشامطين« ميني جدينــد، بإلرششامد ورشعامينــة املقينامدة 

املجدينــدة اممينيفرشدة للعاملمي املحرش.
وتتوينجام لهللاــذام املفكرش، بــدألت املحرشب علىض ألفغامنيســتامني، وتبعتهللاام 
 امألثامفين؛ لــوام 

ُّ
املحرشب علىض املعرشامق، وكامدت ألني تكــوني ســورشينة ثاملثــة

ــل رشئينــس املــوزرشامء امإلسرشامئينلين فين ذلــك املوقــت ألرشينئينــل شامرشوني 
َّ
ألني تدخ

لــدىض امإلدامرشة امألميينرشكينــة طاملبام تغينينرش »ســلوك املنيظاممي املســورشين« ام 
تغينينرش املنيظاممي ذامتهللا.

رشاموحــت اممينيطقــة ميني بعــد ذلــك فين صرشامعامت بيننيينــة ودامخلينــة، 
كامني  ميني  نيتينجتهللاام  امغتينامل رشئينــس  املــوزرشامء  امللبنيامنيين  امألســبق رشفينــق 
املحرشينرشين، وامنيتفامضــة امألرشز املتين فجَّرشهللاام امللبنيامنيينــوني امألحرشامرش فين وجهللا 
وصامينــة املنيظاممي امألمينيين املســورشين إلثرش ذلــك، وخرشوج املجينــش املســورشين 
 ميني لبنيامني، وحرشب تميــوز/ ينولينــو ميني عاممي 2006، وسينطرشة 

ً
ذلينام

إلينرشامني علىض ميقاملينــد املحكمي فين املعرشامق، ميني خامل مينيدوبهللاام نيــورشين 
اممياملكين.

بقين املحامل علىض ميام هللاــو علينهللا إللىض ألني جامء رشبينــع طهللارشامني املقصينرش، 
وامنيتفامضــة املشــبامب بوجهللا نيظاممي اممياملين، فــكامني فامتحــة عهللاــدٍ جدينــدٍ 
عــة فين اممينيطقــة املعرشبينــة وميحينطهللاام. وعلىض 

َّ
ميني املتغينينرشامت املامميتوق

املرشغمي  ميني  ألني  املنيظاممي  امإلينرشامنيين  كامني  قــد  امســتطامع  إلخميامد رشبينــع 
طهللارشامني، فإلنيَّ املنيامرش شــبت هللاــذهللا امميرشة ميني تونيــس، وتبعتهللاام ميصرش ثمي 

لينبينام واملينميني، وألخينرشام جامء دورش ســورشينة.
كامنيــت ميجميــل املظرشوف امميحينطــة تدعــو إللىض املثــورشة علىض ألنيظميــةٍ 
امســتبدامدينةٍ،  فشــلت  فين  ميينامدينني  امامقتصامد  واملتنيميينــة  واملبنيامء، 
فامســتثميرشت  فين  تفتينــت  امألوطامني  ديننيينام  وطامئفينام  وقوميينام،  فــكامني 
ميُّنيتجُّهللاام  املوحينــد  املعنيــف  املعامرشين  اممينيفلــت  ميني  ألين  ضوامبــط.

حســب درشامسامت  املعدينــد  ميني  ميرشامكــز  املبحــث  املرشصيننيــة، 
وميقامامت  املصحــف  املعامميينــة  املكبرشىض،  وامعترشامفامت  بعــض  ألجهللاــزة 
امامســتخبامرشامت املغرشبينــة؛ كامني املرشبينــع املعرشبين ميفامجئام للجميينــع، فلمي 
ينكني  فين  املحســبامني  ألني  ينتحــول  هللاــذام  املســبامت  املعميينــق  لشــعوب 

اممينيطقــة  إللىض  برشكامنيٍ  ثامئرشٍ هللاــدَّامرش.
لمي ينكني لتونيــس هللاــذام املثقــل فين اممينيطقــة ميني جهللاــة، وكامنيــت قــد 
ألنيهللاــت سرشينعام امميسأللة، بهللارشوب بني علين وبامصطفامف املجينــش املوطنيين 
ميــع  املنيامس  ميني  جهللاــة  ثامنيينــة،  فــكامني  ميسامرش  امألحــدامث  شــبهللا ميميينَّــزٍ 
وميســتقلٍ فين تلك املبامد املخضرشامء، عميَّام ســوامهللاام ميني املبلدامني املعرشبينة 
 املتين  امكتــوت  بنيينرشامني  املتدخامت  املخامرشجينــة  بشــكلٍ  فامقــعٍ  وقامتــل.
ت بدامينة سينامســة امإلدامرشة امألميينرشكينة فين تعامميلهللاام ميع ثورشة ميصرش، 

َ
تخبَّط

لكني سرشعامني ميام حسميت ألميرشهللاام باملتضحينــة بحلينفهللاام املدينكتامتــورش، 
ميقامبــل امإلبقامء علىض املنيظاممي املعســكرشين واملدولــة املعميينقــة امميرشتبطــة 

عضوينام بألميينرشكام و«إلسرشامئينل«، مينيــذ ميعامهللاــدة كامميــب دينفينــد.
فين  لينبينام،  سامرشت  امألميــورش  -ألميينرشكينام-  وفــق  ميبــدأل  »املقينامدة  ميني 
ـخصٍ  املخلــف«؛ فــكامني امألورشوبينــوني رشألس املحرشبــة فين إلنيهللاامء املقذامفين كـش
إلشــكاملين وتفكينــك نيظامميهللا املعجامئبين، وبعدهللاام دخلــت املبامد فين صرشامع 

املقبامئــل وامميصاملــح املجهللاوينــة واملفئوينــة.
فين املينميني املسعيند، تميَّ إلسنيامد امألميرش إللىض املشقينق امألكبرش؛ فدخل 
املبلــد فين ميوجــة املعنيــف املتين ميام فتئــت تكبرش ككرشة املثلــج، بعــد ألني كامني 
 ألهللالهللا قامب قوسينني ألو ألدنيىض ميني إلنيهللاامء امحتكامرش علين عبد هللا صاملح للحكمي.
عقــدة اممينيشامرش كامنيــت –وميام زاملــت- فين ســورشينة، فين هللاــذام املبلــد امميســوَّرش 
باملحدينــد  واملنيامرش  امميتدثرش  بعبامءة  امميقاموميــة  وامميميامنيعــة  امميهللاترشئــة، 
فهللانيام  تعامرشض  املغضــب  املشــعبين  اممينيفجرش  ميــع  امميصاملــح  امإلقلينميينــة 

واملدولينــة فين اممينيطقــة، فام ميصلحــة ألحــد فين امنيتصامرش ميوجــة املتغينينرش 
املدينميقرشامطين فين اممينيطقــة عميوميام، وفين ســورشينة خصوصام، وامميسأللة 
 
ً
ينــة
َّ
ام تتعلــق بعداملــة امميطلــب ألو بألحقينتهللا، فامميوضــوع ميختلــف كل
وامألولوينامت  ميتنيامفرشة  تميامميام،  إلنيهللاام  امميصاملــح  واملتوامزنيامت  امميرشســومية 

ــةٍ مينيــذ عقــود.
َّ
بدق

قــد ينترشامءىض للنيامظرش سرشينعام ألني ام سينامســة ألميينرشكينــة فين مينيطقــة 
 
َ
املشرشق  امألوســط  عميوميام،  وفين  ســورشينة  خصوصام،  وينعــزَّز  وجهللاــة
  املترشدد  املتين  وسميتْ  عهللاــدَ  املرشئينــس  امألميينرشكين 

ُّ
املنيظرش  هللاــذهللا  حاملــة

ام حميرشامء 
ً
بامرشامك ألوبامميام، خاملَ ثميامني سنيوامت قضامهللاام ينرشسمي خطوط

وينميحوهللاام، وينضــع حــدودام لألســد وينقفــز عنيهللاام، لكني امألميرش فين املعميــق 
ينبــدو غينرش ذلــك.

ام حــلَّ املجينــش املعرشامقين وتسرشينح آلامف املضبامط 
ً
هللاــل كامني عبث

وصــف املضبامط واملجنيــود بعــد امحتامل املعرشامق؟ هللاــل كامني قامنيــوني 
امجتثامث املبعــث املــذين صــدرش عني ســلطة امامئتامف امميؤقتــة، برشئامســة 
بــول برشينميرش بتامرشينــخ 16 نيينسامني/ ألبرشينــل 2003، ميجرشَّد صدفــةٍ ألو خطأل 
فين املتقدينرش امرشتكبهللا املحامكمي بألميرش ألميينرشكام؟ هللاــل كامني املقفــز علىض نيتامئــج 
امامنيتخامبامت املبرشميامنيينــة املعرشامقينــة عاممي 2010 املتين فامزت بهللاام املقامئميــة 
وين خرشَّينــج جامميعــة لنيــدني، وإلحامل نيــورشين 

َّ
املعرشامقينــة برشئامســة إلينامد عام

مي ميصامدفــة؟
ُّ
اممياملكين خرشينــج ميعامهللاــد ق

املوضــع نيفسُّهللا كامني ينجرشين فين لبنيامني ميني غــضَّ املطرشف عني 
تميــدَّد املنيفــوذ امإلينرشامنيين، عبرش املوكينــل امميحلين )حــزب هللا( املــذين ميأل 
املفرشامغ املنيامتــج عني امنيســحامب املجينــش املســورشين، كذلــك كامني املوضــع 

فين غــزَّة شــبينهللاام باملوضــع فين لبنيامني إللىض حــدٍَّ ميام.
ينقودنيام هللاــذام املتحلينــل، ضميني سينامق تسلســل امألحــدامث امميذكــورش 

آلنيفام، إللىض تصــورش وجــود سينامســةٍ وامضحــةٍ فين ألدرشامج امإلدامرشة امألميرشينكينــة، 
تنيفَّذهللاام امألحــزامب امميتعامقبــة علىض املحكمي بــكل دقــة وهللاــدوء.

تعميــل هللاــذهللا املسينامســة ميام فين وســعهللاام لإلبقامء علىض رشحىض املحرشب 
دامئرشة ونيامرش املصرشامع ميشــتعلة، فين كل بلــدٍ علىض حــدة، وفين ميام بينني 
ام ميجرشد املعبــث، بــل هللاــو 

ً
املبلــدامني امميتجامورشة، وهللاــذام امألميرش لينــس عبث

صنيَّــع،  وامســتثميامرشٌّ  فين  خــوف  املحــكاممي 
ُّ
تصرشينــف  لفامئــض  املسامح  اممي

ميني املدينميقرشامطينــة، وفين خــوف املعرشب ميني امميشرشوع املفامرش�شين، وفين 
خــوف املفُّرشس ميني امميشرشع املترشكين، وفين خــوف املترشك ميني حلمي املدولــة 
املكرشدينــة، وفين رشهللابــة املجميينــع ميني امميامرشد املتكنيولوجين امإلسرشامئينلين.
 إللىض عقــول شــعوب 

َ
تتعــدَّىض امميسأللة نيظرشينــة امميؤامميرشة امميحببــة

اممينيطقــة ميني كامفــة املشرشامئح املثقامفينــة، لتصــل إللىض سامحة املفعــل 
واملتنيفينــذ املــذين نيلميــس نيتامئجهللا امميبامشرشة ميــس املينــد، ينوميام بعــد ينــومي.
ينــة املقــدرشة ميطلقــة امإلرشامدة، تفعــل 

َّ
هللاــذام ام ينعنيين بتامتام ألني ألميينرشكام كل

خرش، 
ُّ
ىض  تشامء،  باملتألكينــد  هللانيامك  فامعلــوني  ألسامسينوني أل

َّ
ميام  تشامء  وألني

وهللانيامك عوامميــل ميتشامبكة وميعقــدة كثينرشة تدخــل فين صنيــع وتشــكينل 
ميصامينرش اممينيطقــة وألهللالهللاام، وألهللاميُّ املفامعلينني شــعوب اممينيطقــة املتين ثامرشت 
فين لحظــة غضــب قــد تتكرشرش رشغمي امميآل�شين املتين جلبتهللاام علينهللاام ثورشتهللاام 

املسامبقة.
ينبقىض  ألني  نيقــول  إلني إلرشامدة  املشــعوب  املتين  ميام  فتــئ  املشــعرشامء 
ــوني بامنيتصامرشهللاام فين نيهللاامينــة امميطامف، بامتــت بام حــولٍ وام قــوة، كميام 

ينتغنيَّ
بامتــت  املشــعوب  ذامتهللاام  كامألينتاممي  علىض  ميوامئــد  امللئاممي،  تنيتظرش  املفرشج 
املــذين سينألتين علىض ميام ينبــدو عنيدميام تتحقَّــق نيبــوءة واملــدين كرشونيــوس، 
بقــدومي ولــٍد ميني صُّلبهللا يننيتــزع املحكمي ميني بينني يندينهللا، وبامنيتظامرش زينــوس 

قــل.
ُّ
ــص ينبقىض امألميــل حامضرشام فين املقلــوب واممي

َّ
خل
ُّ
اممي

املفوىض املخامقة ميرشة ألخرشىض

عبد املبامسط سيندام
رش امميصطلــح املــذين امســتخدميهللا رشامميســفينلد: »ألورشوبام 

َّ
لعلنيام نيتذك

املقدينميــة«، رشدام علىض املــدول امألورشوبينــة املتين عامرشضــت توجهللا املوامينامت 
امميتحــدة امألميينرشكينــة فين عهللاــد املرشئينــس جــورشج دبلينــو بــوش نيحــو غــزو 
املعرشامق،  بهللاــدف  إلســقامط  نيظاممي  صــداممي  حسينني  عاممي 2003.  وكامني 
ميني املوامضــح فين ذلــك املحينني ألنيهللا ينلميــح إللىض إلميكامنيينــة امعتميامد املوامينامت 
امميتحــدة علىض املــدول امألورشوبينــة املشرشقينة، املتين كامنيــت قــد تحرشرشت 
للتــو ميني املهللاينمينيــة املرشوسينة فين عهللاــد امامتحامد املســوفينينتين، وســعت 
بوتامئرش  ميتسامرشعة  للتقامرشب  ميــع  املغرشب،  واملنيامتــو  تحدينــدام،  امألميرش 
املــذين ألحــدث خلخلــة كبرشىض فين املحسامبامت امامســترشامتينجينة املرشوسينة، 
ام  سينميام  ألني  املتطــورشامت  واملتحــوامت  امميعنيينــة  كامنيــت  تنيــذرش  بامنيتشامرش 
املقوامعــد امألميينرشكينــة علىض تخوميهللاام ميبامشرشة، ولينــس فقــط فين مينيامطــق 

نيفوذهللاام.
امميشهللاد  نيفسهللا  ينتكرشرش  املينــومي  تقرشينبام  فين  ينومينيام  املرشامهللاني،  بعــد 
املخامف  املعلنيين  املــذين  نيشــب  بينني  امامتحامد  امألورشوبين  واملوامينامت 
امميتحــدة امألميينرشكينــة املتين قرشرشت امامنيســحامب ميني امامتفامقينــة املنيووينــة 
امإلينرشامنيينــة.  واملامفــت  هللانيام  هللاــو  ألني  برشينطامنيينام  كامنيــت،  فين  حاملــة  غــزو 
املعرشامق، فين صــف املوامينامت امميتحــدة، ولكنيهللاام هللاــذهللا امميرشة تنيتقــد هللاين 
امألخرشىض  املخطــوة  امألميينرشكينــة  املخامصــة  بامامنيســحامب  ميني  امامتفامقينــة 

امميعنيينــة، وهللاين امامتفامقينــة املتين غــض ميني ألجلهللاام ألوبامميام املنيظرش عني 
املتميــدد امإلينرشامنيين فين دول اممينيطقــة، ووامفــق علىض تدخــل رشوسينام بقــوة 
ني املرشوس ميني امســترشجامع 

َّ
فين ســورشينة إللىض جامنيــب املنيظاممي، وهللاــذام ميام ميك

هللاينبتهللامي  ونيفوذهللامي  فين  مينيطقــة  املشرشق  امألوســط،  كميام  امســتطامعوام 
ضمي ترشكينام، املحلينــف املتقلينــدين للوامينامت امميتحــدة، إللىض جهللاودهللامي 
ميــع املنيظاممي امإلينرشامنيين فين إلطامرش ميسامرش ألســتامنيام املــذين ميني نيتامئجهللا دخــول 
قــوامت املنيظاممي وحلفامئهللا إللىض حلــب واملغوطــة ورشينــف حميــص املشمياملين، 
وغينرشهللاام  ميني  اممينيامطــق،  املتين  كامنيــت  خامضعــة  للفصامئــل  املعســكرشينة 

امميعامرشضــة.
املجدينرش  بامميامحظــة  هللانيام  ألني  املتبامينني  امألورشوبين  امألميينرشكين  ام 
ينقتصرش علىض امميوضــوع امإلينرشامنيين فحســب؛ بــل ينشميل قضامينام ألخرشىض، 
امقتصامدينــة وعســكرشينة وسينامسينة، مينيهللاام علىض ســبينل امميثامل: إلجرشامءامت 
املحميامينــة املجميرشكينــة املتين فرشضهللاام ترشامميــب علىض املــوامرشدامت امألجنيبينــة إللىض 
املســوق امألميينرشكينــة، ومينيهللاام ميام ينتصــل بميطاملبــة ألعضامء حلــف املنيامتــو 
ميني امألورشبينينني برشفــع ميينزامنيينامتهللامي املدفامعينــة إللىض 2 بامميئــة، لينتميكنيــوام ميني 

املقيناممي بألعبامئهللامي ضميني حلــف املنيامتــو.
إللىض  جامنيــب  ذلــك،  تتألثرش  املــدول  امألورشوبينــة بصــورشة  ميبامشرشة 
ميلميوســة بامميتغينرشامت املحامصلــة فين مينيطقــة املشرشق امألوســط، وذلــك 
ميني جهللاة تزاميند عدد املامجئينني واملعميلينامت امإلرشهللاامبينة، وتألثرش املشرشكامت 

امألورشوبينــة بوامقــع عــدمي امامســتقرشامرش، وتنيامميين املتينامرش املشــعبوين املينمييننيين 
امميتطرشف، واملتحسَّــب ميني نيتامئج تصامعد املدورش املرشو�شين فين اممينيطقة، 

وفين ألورشوبام املشرشقينة.
هللاــذام كلهللا ميقامبــل عــدمي وجــود وضــوح كامميــل فين املرشؤينــة امألميينرشكينــة 
حــول كينفينــة املتعامميــل ميــع ميلفامت اممينيطقــة، ســوامء فين ســورشينة ألمي 

املعرشامق ألمي لبنيامني ألمي املينميينني ألمي لينبينام.
هللاــذهللا  امألســبامب،  وغينرشهللاام،  قــد  دفعـَـت  امألورشوبينينني  إللىض رشفــع 
املصــوت املنيقــدين بصــورشة علنيينــة فين ميوامجهللاــة املسينامسامت وامإلجرشامءامت 
امألميينرشكينــة،  ألنيهللاام  بــدألت  تؤثرش  علىض  امألورشوبينينني بصــورشة  وامضحــة.
واملســؤامل املــذين ينطرشح نيفسهللا هللانيام هللاــو: هللاــل سنيشهللاد -ألورشوبينام- 
نيقلــة  نيوعينــة  فين  حرشكــة  املتحاملفامت  وامامصطفامفامت  املدولينــة 
وامإلقلينميينــة امميتسامرشعة املتين تشميل مينيامطــق عــدة ميني املعاملمي؟ ألمي 
ألني امميصاملــح املعضوينــة امميتبامدلــة امميتدامخلــة بعميــق بينني امألورشوبينينني 
واملوامينامت امميتحــدة امألميينرشكينــة ام تسميح بألميرش ميني هللاــذام املقبينــل. وإلنيميام 
كل ميام هللانياملــك ميجرشد عتــب ألو نيقــد دامخلين لني ينتجاموز امألطرش امميتوامفــق 

علينهللاام؟
لقــد ألعلنيــت املــدول امألورشوبينــة ميني جامنيبهللاام ألنيهللاام ســتعميل ميني ألجــل 
إلنيقامذ امامتفامق املنيــووين ميــع إلينرشامني. ولينــس ميني امميســتبعد ألني تنيسَّــق 
املجهللاــود ميــع رشوسينام فين هللاــذام امميجامل، خامصــة ألني هللانيامك ميلفامت بيننيهللامي 
تدخــل  فين  حقــل  امامهللاتميامميامت  امميشــترشكة،  ومينيهللاام  امميلــف  املســورشين، 

وامألوكرشامنيين، وميسامئل املطامقــة وغينرشهللاام.
ولكني فين جميينــع امألحــوامل، ميني امميســتبعد حاملينام ألني ينســتنيتج 
ام  ألورشوبينام  إللىض 

ً
امميرشء،  ميميام  ينجرشين  وينترشامكمي،  ألنينيام  سنيشهللاد  امصطفامف

جامنيــب املرشوس كميام حصــل ميــع ترشكينام. وإلنيميام املتوقــع هللاــو ألني تبــذل 
ألورشوبام املجهللاــود ميني ألجــل جَسرش املهللاــوة بينني رشوسينام واملوامينامت امميتحــدة 
ضميني حــدود امميســتطامع، وذلــك ميام ينحقــق ذلــك لهللاام، فين حامل بلوغهللا، 

ميني امســتقرشامرش هللاين بألميــس املحامجــة إللينهللا.
وبميــوامزامة  ذلــك،  فإلني  امألورشوبينينني  فين  امنيتظامرش  نيتامئــج  املحــزمي 
 وامقعينــة 

ً
رشجميــت امألقــوامل ألفعامام

ُّ
امألميينرشكين امميعلني تجامهللا إلينرشامني. فإلذام ت

علىض  امألرشض،  عبرش  إلجرشامءامت  ألميينرشكينــة  وامضحــة  تحــدَّ  ميني  املنيفــوذ 
امإلينرشامنيين  فين  كل  ميني  ســورشينة  واملعرشامق؛  فســتكوني امألرشضينــة  ميهللاينألة 
باملنيســبة إللىض امألورشوبينينني لبــذل امميزينــد ميني املجهللاــود بغينــة املتقرشينــب بينني 
املرشوس وامألميينرشكينينني، ألو علىض امألقــل املحــد ميني وتينرشة املتباميننيامت نيســبينام 
بينني املطرشفينني، وذلــك مينيعام ميني وصــول امألميــورش بيننيهللاميام إللىض ميســتوينامت 
املحرشب املبامرشدة املتين كامنيــت. ألني ذلــك، فين حامل حدوثهللا، سينحَّميل 

امألورشوبينينني ألكثرش ميني غينرشهللامي ألعبامء امقتصامدينــة وعســكرشينة ميكلفــة.
فين هللاــذام املسينامق، ينميكنينيام ألني نيتوقــف عنيــد املتشــدد امألميينرشكين 
ميــع “حــزب هللا” املــذين تميثــل فين وضــع زعينميهللا إللىض جامنيــب املعدينــد 
ميني  قينامدامت  املصــف  امألول  فينهللا  علىض  امئحــة امإلرشهللاامب.  كميام  ألني 
امامســترشامتينجينة  امألميينرشكينــة  امميتشــددة  تجامهللا  إلينرشامني  املتين  ألعلني  عنيهللاام 
بوميبينو بشرشوطهللاام امامثنيين عشرش ترشجَّح امستنيتامجام فحوامهللا ألنينيام سنيشهللاد 
فهللامي امإلينرشامنيينينني بألني 

ُّ
امميزينــد ميني املتصعينــد، ورشبميام جــوامت سامخنية ت

، علىض امألقــل 
ً
دورشهللامي امميهللاينميني فين ســورشينة واممينيطقــة لمي ينعــد ميقبــوام

وفــق املشرشوط املقدينميــة. ولينــس ميني امميســتبعد ألني تصــدرش قرشامرشامت 
ميشامبهللاة تطامل قينامدامت ميني امميينلينشينامت املعرشامقينــة املتامبعــة للنيظاممي 
امإلينرشامنيين.  كميام  ألني  املهللاجميامت  امإلسرشامئينلينة  امميتكرشرشة  ضــد  املتوامجــد 
امإلينرشامنيين فين ســورشينة، هللاين امألخرشىض امفتــة، وتوحين بدخــول اممينيطقــة 

ميرشحلــة ميام بعــد )دامعــش(.
فاملنيظاممي امإلينرشامنيين قــد امســتغل فزَّامعــة )دامعــش(، ليننيتشرش فين 
ني  ميني  املدخــول  إللىض  صلــب 

َّ
ميختلــف  اممينيامطــق  املســورشينة.  كميام  تميك

امميؤسســة املعســكرشينة املعرشامقينــة عبرش »املحشــد املشــعبين«. وهللاام هللاــو 
املينــومي ينعميــل ميني ألجــل املهللاينمينيــة املسينامسينة علىض امميؤسسامت املعرشامقينــة 

ميني خامل املبرشميامني واملحكوميــة.
لكني ينبــدو ألني املرشينامح لني تجرشين دامئميام كميام تشــتهللاين املســفني 
امإلينرشامنيينــة، فلــكل طرشف دورش ميحســوب، وميسامحة لحرشينــة املحرشكــة 
ام ينسميح لهللا بتجاموزهللاام. واملنيظاممي امإلينرشامنيين ينــدرشك ذلــك تميامميام، فهللاــو 
لمي ينعــد فين ميوامجهللاــة ميــع فصامئــل ميتنيامحرشة ام تميتلــك امإلميكامنيامت 
واملقرشامرش؛ وإلنيميام بامت فين لعبــة ميكشــوفة ميــع املــدول املكبرشىض املتين 
لينــس ميني امميســتبعد ألني تتوامفــق علىض ميوامجهللاــة امإلرشهللاامب »املشينعين« 
اممينيضبــط،  بعــد  ألني  ألعلنيــت  امنيتصامرشهللاام  علىض  امإلرشهللاامب »املسنيَّين« 
اممينيفلــت. هللاــذام فين حينني ألني هللانيامك ميام ينؤكــد ألني امإلرشهللاامب اممينيظمي هللاــو 
املــذين امبتكرش فزامعــة امإلرشهللاامب املدامع�شين، وقبلهللا املقامعــدين، لينســوَّق 
 فين ميينــدامني ميقامرشعــة امإلرشهللاامب بامعتبامرشهللا امألكثرش قــدرشة 

ً
نيفسهللا بطام
وجدَّينــة.

املتطــورشامت  وامميتغينرشامت  ميتسامرشعة،  واملصــورشة  ميعقــدة  ميني 
املخامرشج. ولكني فين جميينــع امألحــوامل هللانيامك ميؤشرشامت عــدة ينستشــف 
مينيهللاام بألنينيام دخلنيام ميرشحلــة املتصفينامت شــبهللا املنيهللاامئينــة. وميــع ألني ميامميــح 
املقامدمي اممينيتظرش ميام زاملــت ضبامبينــة، ولكني املقرشامئني جميينعهللاام تقرشينبام 
تؤكــد ألني امامنيدفامع امإلينرشامنيين فين اممينيطقــة، علىض ميختلــف املجبهللاامت، فين 

طرشينقهللا نيحــو املترشامجــع.

ألميرشكام وألورشوبام وبدامينامت ألفول املحقبة امإلينرشامنيينة ين اممينيطقة

درشامسامت
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ألحميد خطامب
، وح�شين، ميتوحــش، برشبرشين، هللاميجين، 

َّ
ــظ
َ
دكتامتــورش، ف

طامغينــة، ميســتبد، حينــوامني.. إللــخ. علىض ميــدىض ســبع سنيوامت 
ميني  عميرش  امامنيتفامضــة  املشــعبينة  املســورشينة،  كامنيــت  هللاــذهللا 
املنيعــوت  تترشدد،  عبرش  وسامئل  امإلعاممي  فين  املغرشب  وعلىض 
أللسنية املزعميامء املغرشبينينني، بحــق رشئينــس املنيظاممي املســورشين.
نيعمي.  كل  هللاــذهللا  املصفامت  امســتُّخدميت،  لكني  لمي 
ينتميَّ  وصفهللا  ألو  وصــف  نيظامميهللا  ميرشة  وامحــدة، بامإلرشهللاامبين 
.)terroriste(.  ميئامت  امميقامامت  فين  املصحــف  املغرشبينــة، 
وميئامت  املتصرشينحامت  علىض  أللسنية  املزعميامء  املغرشبينينني، 
وبخامصــة فين املدينميقرشامطينامت املكبينرشة، وميــع ذلــك لمي ينتميَّ 
توجينهللا صفة امإلرشهللاامب إللىض املنيظاممي ألو رشئينسهللا ألو ميميامرشسامتهللا، 
وام ميرشة وامحــدة، علىض املرشغمي ميني املفظامعامت امميرشتكبــة ميني 
  وام 
ً
قبلهللا.  ولمي  ترشد  كلميــة  إلرشهللاامبين  بحقهللا  قــط،  ام  كتامبــة

شــفامهللاام، وكنيــت ألتسامءل دامئميام: ميام املسرش فين غينامب هللاــذهللا 
امميفرشدة املتين تتكرشرش فين امميقامبــل، ينوميينام، عشرشامت امميرشامت، 
إلزامء مينيظميامت ألو قــوىض ألو فصامئــل، لمي ترشتكــب ميِعشامرش 

عُّشرش ميام امرشتكبهللا املنيظاممي املســورشين!
كامني املســؤامل ينُّلــحُّ علينَّ دامئميام: ميام سرشَّ غينامب هللاــذهللا 
املصفــة،  عني  وامحــد  ميني  ألفظــع  امألنيظميــة  املشميولينة  فين 
املعاملمي املثاملــث، وهللاــل ينخفين ذلــك ألميرشام ألو ميوقفام سينامسينام 

ميضميرشام!؟
،  لنيعامينني 

ً
رشبميام  ينجــدرش  بنيام  هللانيام  ألني  نيتوقــف قلينام

ميفهللاــومي امإلرشهللاامب  وألشــكاملهللا.
 ،)terreur la(  لقــد  كامني  ظهللاــورش  ميفهللاــومي امإلرشهللاامب
بامميعنيىض املسينام�شين املتامرشينخين، فين املعصــورش املحدينثــة علىض 
امألرشجــح فين ألعقامب املثــورشة املفرشنيسينة، وكامني رشميــزهللا امألبرشز 
Robespierre  املــذين،  بعــد  امســتامميهللا  املســلطة،  جعــل 
املرشؤوس تتطامينرش “ميثــل أللــوامح املخشــب”، كميام قامل ألحــد 

امميؤرشخينني.
مينيــذ ذلــك املتامرشينــخ حتىض امآلني، ألخــذ امإلرشهللاامب ميضامميينني 
 كثينرشة، امختفىض نيســبينام لينعامود املظهللاــورش بقــوة ميــع 

ً
وألشــكامام

ألحــدامث املحامدين عشرش ميني ألينلــول/ ســبتميبرش 2001، وميام 
تامهللاام ميني ألحــدامث ألفغامنيســتامني واملقامعــدة واملعرشامق، وتمي 
تدشينني ميام سُّميَّين “املحرشب علىض امإلرشهللاامب”، حرشب قامدتهللاام 
املوامينامت امميتحــدة بدامينــة، ثمي املتحقــت بهللاام ألورشوبام، لتنيتهللاين 

ميــع رشوسينام حاملينام بشــكل ميدميرش فين ســورشينة.
عبرش  كل  هللاــذهللا  املتطــورشامت،  بــدام  وامضحام  ألني  لينــس 
هللانياملــك  ميفهللاــومي  ميحــدد  وميتفــق  علينهللا لإلرشهللاامب،  بــل 
هللانياملــك  ميفهللاــومي  ميطامطين  امستنيسامبين  ذامتين،  بام  ميعامينينرش 
 ميني 
ً
ألو ميرشجعينامت ميحــددة، ولينــس ألدل علىض ذلــك ميثام

قيناممي املوامينامت امميتحــدة عاممي 1991 بشــطب امسمي ســورشينة 
)املنيظاممي املســورشين( ميني املامئحــة املســودامء للــدول املدامعميــة 
صدرشهللاام املخامرشجينــة امألميينرشكينــة سنيوينام، وذلــك 

ُّ
لإلرشهللاامب املتين ت

بعــد ميوامفقــة نيظاممي امألســد امألب آلنيــذامك علىض املدخــول فين 
املتحاملــف ضــد املعرشامق وامميشامرشكة فين املحرشب علينهللا.

هللاــذام  باملنيســبة  إللىض  املقــوىض  املعظميىض،  لكني  امألميمي 
ــت  فين  املســبعيننيينامت  نيصام  ميتوامزنيام،  ألقرشتهللا 

َّ
امميتحــدة  تبني

املجميعينــة  املعامميــة،  وورشَد  فينهللا  ألني  »ام  ينجــوز  امســتخداممي 
املرشعــب واملترشهللاينــب بحــق شــعب ألو ميجميوعامت بشرشينة )ميني 
امميدنيينينني(، وام ينميكني بألين حامل، تبرشينرش ميثــل هللاــذهللا امألعميامل 
بامعتبامرشامت  سينامسينة،  ألو  فلســفينة،  ألو  أليندينولوجينام،  ألو 
عنيصرشينــة، ألو إلثنيينــة، ألو ديننيينــة ألو ميام شامبهللا، وألني ميرشتكبين 
ميثــل  هللاــذهللا  املجرشامئمي  ينجــب  ألني  ينلقــوام  املعقامب  املــذين 

ينســتحقوني«.
ميني  املوامضــح تميامميام  ألني  هللاــذام  املتعرشينــف  يننيطبــق، 
ألكثرش ميني ألين حاملــة ألخرشىض، علىض حاملــة املنيظاممي املســورشين، 
املــذين لجأل، فين ميوامجهللاــة امميدنيينينني املســورشينينني، إللىض املرشعــب 

واملترشوينــع  واملترشهللاينــب  بام  حــدود.
ميامذام  إلذني  تلــوذ  امألقاممي  واملزعامميامت  امألميينرشكينــة 
وامألورشوبينــة باملصميــت إلزامءهللا؟ وهللاين املزامعميــة ألنيهللاام صدينقــة 
للشــعب املســورشين؟ ثميــة �شينء ميشــبوهللا فين هللاــذام امميوقــف، 
وبعــض املجــوامب علىض هللاــذام املســؤامل ينكميني فين ألنيهللا فين غميرشة 

املحميلــة املحاملينَّــة املعامميينــة ضــد امإلرشهللاامب، فإلني هللاــذهللا املقــوىض 
فــت املنيظاممي املســورشين علىض ألنيهللا إلرشهللاامبين؛ 

املغرشبينــة، إلذام صنيَّ
فســتكوني  ميحرشجــة  ألمياممي  شــعوبهللاام،  وســتكوني  ميضطرشة 
بشــكل ميني امألشــكامل إللىض إلعامني املحرشب علينهللا، وهللاين بــكل 
بسامطة ام ترشينــد ذلــك ألســبامب كثينرشة، ميعلوميــة ميجهللاولــة.
فين  عاممي 2003،  فين  ألعقامب غــزو  املعرشامق،  صــدرش 
كتامب ميهللاميَّ ينُّقــدَّمي بعــض عنيامصرش املجــوامب علىض املســؤامل، 
وينفسرش إللىض حــد بعينــد امميفامرشقامت واملتنيامقضامت املحاملينَّــة، 

فين امميشهللاد املسينام�شين املعاملميين.
 le  nouveau  désordre(  املكتامب  كامني  بعنيــوامني
mondial(  املام  نيظاممي  املعاملميين  املجدينــد  –  املفو�شىض 
 ،Tzevetan  Todorov املعامميينــة(  ميؤلفهللا  املبرشوفينســورش
وينشينرش املكامتــب إللىض تطــورشٍ امعتبرشهللا فين غامينــة املخطــورشة، حينني 
قامميــت املوامينامت امميتحــدة مينيفرشدة، ميني دوني ألين شرشعينة 
دولينــة، وامســتنيامدام إللىض حجــج وذرشامئــع ثبــت تميامميام ألنيهللاام وامهللاينــة: 
املعامقــة ميــع املقامعــدة وامميتامك سامح نيــووين، حينني قامميــت 
بغــزو  املعرشامق  وامحتاملهللا  وتدميينرشهللا،  وإلينصاملهللا  إللىض  نيتامئــج 

كامرشثينــة ام تخفىض عني املعينامني.
كامني  املكتامب رشدام  ميبامشرشام  ألو  غينرش  ميبامشرش  علىض 
ألطرشوحــة )بامألحرشىض ألســطورشة( املنيظاممي املعاملميين املجدينــد، 
رش  بهللا  بــوش  امألب  وبــوش  امامبني  وامميحامفظــوني 

َّ
املــذين  بش

املجــدد.  واملحقينقــة  ألنينيام  مينيــذ  ذلــك املتامرشينــخ  لمي  نيشهللاد 
نيظامميام، وإلنيميام ام نيظامميام )فو�شىض( وصلــت إللىض حــد شرشينعة 
املغامب،  كميام  هللاــو  املحامل  فين  ســورشينة  املينــومي،  املــكل  فين 
ســورشينة ميني دوني ألين تفوينــض وبذرشامئــع ميختلفــة: رشوسينام، 
ألميينرشكام، ألورشوبام، إلينرشامني، ترشكينام، نيامهللاينــك عني شرشامذمي لبنيامنيينــة 

وعرشامقينــة  وحتىض  ألفغامنيينــة.
هللاكذام إلذني، فين ظل هللاذام املام نيظاممي املعاملميين املجديند، 
وفين غميرشة ميام ينسميىض باملحرشب علىض امإلرشهللاامب؛ ينصبح امميحتل 
ميُّحرشرشام،  واملغامزين  امألجنيبين  ميُّحامرشبام لإلرشهللاامب،  واملنيظاممي 
ين تحدينــد ألو 

َ
املجامد ضحينــة، واملثامئرش إلرشهللاامبينام، وينختفين أل

تعرشينــف  نيزينهللا  وإلنيسامنيين  ميفهللاــومي امإلرشهللاامب،  املــذين  بامسميهللا 
تجرشين كل هللاــذهللا املحرشوب امميتعــددة امألشــكامل وامألهللاــدامف.
ينبقىض  املســؤامل:  إلذام  كامنيــت  تصفينــة  امآلامف  ميني 
امميعتقلينني  فين  ســجوني  املنيظاممي  ميني دوني  ألين  ميحامكميــة 
لينســت  إلرشهللاامبام؛  فكينــف  ينكــوني امإلرشهللاامب!  إلذام  كامني  تهللاجينرش 
نيصــف  املشــعب  لينــس  إلرشهللاامبام؛  فميام  هللاــو امإلرشهللاامب؟  إلذام 
 )
ً
كامني حصامرش امآلامف ميني امميدنيينينني )حصامرش املغوطــة ميثام
تجوينعهللامي،  ترشوينعهللامي،  ترشكينعهللامي  لينــس إلرشهللاامبام؛  فميام  هللاــو 
ينام ترشىض امإلرشهللاامب!؟ إلذام لمي ينكني ضرشب امآلامف باملبرشامميينــل 
امميتفجرشة  واملنيامباملمي  واملفوســفورش  امألبينــض  وامألســلحة 
املكينمييناموينــة  إلرشهللاامبام؛  فكينــف  هللاــو  وجهللا امإلرشهللاامب؟!

املحقينقــة،  بغــض  املنيظرش  عني  املخامفامت 
وامامختامفامت  حــول  تعرشينــف  امإلرشهللاامب  وميقامرشبتهللا  طبقام 
للميصاملــح وامألهللاــدامف، هللاين ألني املنيظاممي املســورشين كامني -وميام 
ينــزامل- جــذرش هللاــذهللا املشــجرشة املخبينثــة املتين تسميىض امإلرشهللاامب، 
املشــجرشة  املخبينثــة  املتين  نيبتــت  فين  ظلهللاام فرشوع  وألعشامب 

ساممية  كثينرشة.
لكني املصميــت عني هللاــذهللا املحقينقــة، كميام املتامعــب 
بألطرشوحــة امإلرشهللاامب ونيقــل امامتهللااممي بهللا ميني طرشف إللىض طرشف 
تبعام للميصاملــح وامميطامميــح، ام ينعــدو كونيهللا هللاــو امآلخرش ضرشبام 
ميني امإلرشهللاامب كذلــك، إلنيهللا امإلرشهللاامب املفكرشين املــذين ام ينقــلَّ 
خطــورشة عني امإلرشهللاامب امميامدين، وهللاــذام امإلرشهللاامب املفكرشين هللاــو 

ألحــد آلثامرش املام نيظاممي املعاملميين املجدينــد.
ينرشوىض ألني بعــض بحامرشة امإلســكنيدرش امميقدونيين أللقــوام 
املقبــض  ذامت  ينــومي  علىض  قرشصامني،  كامني  ينامحــق  بعــض 
امميرشامكــب املصغينرشة، وميام ميثــل ألمياممي امإلســكنيدرش؛ سأللهللا: ميامذام 
رش  صفــو  املبحرش  بألفعاملــك  هللاــذهللا؟  صميــت  املقرشصامني 

َّ
تعك

لحظــة  ثمي  قامل  ميجينبام:  ألنيــت  ينام  سيندين  تقــومي  بنيفــس 
امألفعامل املتين ألقــومي بهللاام، وعلىض نيطامق ألوســع بكثينرش، لكني 
  ميني  املســفني،  فإلنيهللامي  ينسميونيك 

ً
ألنيــك  تميلــك  ألســطوام

 
ً
إلميبرشامطــورشام، ألميام ألنيام فألنينيين ام ألميلــك إلام ســفيننية وامحــدة

صغينرشة؛  فينسميونينيين  قرشصامنيام!

ين امإلرشهللاامب وامإلرشهللاامب املفكرشين

ميحميود املحميزة
تلــك عبامرشة قاملهللاام ألحــد املشــعرشامء املرشوس فين املقرشني املثامميني عشرش، تعبينرشام عني ألني 
امإلنيسامني املرشو�شين ام ينميكني فهللاميهللا بشــكل مينيطقين وعقامنيين بــل بشــكل نيف�شين وعامطفين. 
وميني امميسامئل املفكرشينــة واملسينامسينة املعميينقــة املتين تحــدث عنيهللاام امميثقفــوني املرشوس، 
املهللاوينــة املقوميينــة وعامقــة امإلنيسامني املرشو�شين باملحامكمي، وعقامنيينــة املرشوس وتعامميلهللامي ميــع 
املقينمي امإلنيسامنيينة. نيعرشض هللانيام آلرشامء املبامحــث املرشو�شين أللكسنيدرش تسينبكو، وهللاــو دكتــورش 
فين املفلســفة وبامحــث فين ألكامدينميينــة املعلــومي املرشوسينة )ميعهللاــد امامقتصامد(، حينــث نيشرش 
ميقاملــة فين صحينفــة )نيينزامفينسينميامينام غامزينتام( بتامرشينــخ 17/ 5/ 2018 بعنيــوامني: )املامعقامنيينــة 

املتين ألصبحــت سمية قوميينــة للرشوس(.
ظهللارشت املامعقامنيينــة فين كل ميرشامحــل تامرشينــخ رشوسينام، وألصبحــت سمية قوميينــة للرشوس. 
وينبــدأل املبامحــث بميثامل، وهللاــو فــوز املسينام�شين فامدينميينرش جينرشونيوفســكين زعينمي املحــزب 
امللينبرشاملين املدينميقرشامطين فين امنيتخامبامت عاممي 1993، املــذين ينعرشف املجميينــع ألنيهللا ألحــد ألبرشز 
املشــخصينامت امميحســوبة علىض »امميعامرشضــة«، وألني حزبهللا ينشامرشك بامســتميرشامرش فين ميجلــس 
املدوميام  )املبرشميامني(،  لكنيهللا  عميلينام ينــدورش  فين  فلــك  املكرشميلينني  )ينذكرشنيام  بألحــزامب  املجبهللاــة 

املوطنيينــة املتقدميينــة فين ســورشينة(.
ينقــول تسينبكو: ألام ينُّعــدَّ ضرشبام ميني املجنيــوني ألني ينفرشح املشــعب املرشو�شين ميعامدامة 
املغرشب، املــذين ينتفــوق عليننيام 20 ميرشة فين تقدميهللا امامقتصامدين واملعلميين، وألني ينــزدامد 
املشــعورش امميعامدين لرشوسينام ألكثرش ميميام كامني أليناممي املحرشب املبامرشدة! وكلميام زامد املحــب املشــعبين 
للحامكمي املرشو�شين؛ رشألىض نيفسهللا قينصرشام ذام ســلطة ميطلقــة. وألحــدامث املقرشمي خينرش دلينــل 

علىض ذلــك ميــع حرشكــة »املقرشمي لنيام«.
 آلخرش: فين رشوسينام، حينــث تتدهللاــورش امألحــوامل امميعينشينة، وينــزدامد عــدد 

ً
وينــورشد ميثام

املجامئعينني واملفقرشامء، ينعرشض املتلفزينــوني بــكل فخرش قوميين كينــف تقــومي املبلــدوزرشامت 
بهللارشس ألكــواممي ميني امللحــومي وامألجبامني امميســتورشدة بطرشينقــة غينرش شرشعينة؛ ألنيهللاام تدخــل 
ضميني قامئميــة امميــوامد املغذامئينــة املتين تمينيــع املحكوميــة امســتينرشامدهللاام ميني املــدول املتين وامفقــت 

علىض املعقوبامت ضــد رشوسينام.
رش املكامتــب بميهللازلــة امامحتفامل فين ميجلــس املدوميام، ميــع شرشب املشميبامنيينام بفــوز 

َّ
وينذك

دونياملــد ترشامميــب برشئامســة ألميينرشكام. وينضينــف: نيحني نيفهللامي تميامميام كينــف ألصبحــت بامدنيام، 
كإلينرشامني  وكورشينام  املشمياملينة،  ميكرشوهللاــة  ومينيبــوذة  ميني  قبــل  امألميينرشكينينني،  بعــد  تدخلنيام 

املعســكرشين فين ألوكرشامنيينام.
ينعتبرش املكامتــب ألني امميينــل نيحــو تدميينرش املــذامت ألقــوىض ميني امإلعميامرش واملبنيامء فين رشوسينام 
علىض ميرشَّ املتامرشينــخ. وينبــدو ألني املرشوس هللامي ألتبامع فكرش نيينتشهللا ألكثرش ميني امألميامني. وتبــدو 
فكرشة املحرشينــة فين رشوسينام علىض ألنيهللاام، قبــل كل �شينء، املحــق فين املامميعقــول وامميســتحينل 

واملفعــل املاممينيطقين وتحطينمي املشرشوط املطبينعينــة للتطــورش واملحينامة.
ام ينفهللامي املغرشب باملضبــط ميامذام ترشينــد رشوسينام فين ألوكرشامنيينام؟ فميام ينجرشين ميني عقوبامت 
وعــزل لرشوسينام ميني قبــل املغرشب ام ينهللاــدد تنيميينــة امميجتميــع فحســب بــل امألميني املقوميين فين 
جامنيبهللا املعســكرشين. وينفرشح املرشوس لذلــك، علميام ألني توحينــد رشوسينام ورشوسينام املبينضامء 

ورشوسينام املصغرشىض ألصبــح شــبهللا ميســتحينل.
امميشــكلة فين املامعقامنيينــة املرشوسينة هللاين ألنيهللاام تكتســب طامبعام ميقدسام، ألو فكرشة 
قوميينــة، ووامحــدة ميني قينمي امميجتميــع املتين تشهللاد علىض قــوة املرشوح املرشوسينة. وكميام قامل 
املكامتــب املكبينرش فينــودورش دوستوينفســكين: »فقــط فين رشوسينام ينميكني ألني ينضرشب امألب وامألمي 
امبنيهللاميام حتىض امميــوت، وكذلــك ألني ينرشميين املرشجــل املرشو�شين املســكرشامني زوجتهللا املحامميــل ميني 
فــوق امميدفألة املرشوسينة« )ينصــل امرشتفامعهللاام إللىض ميترشينني(. وينعتقــد املبامحــث بألني امميفكرش بينترش 
تشامدامينف كامني امألقرشب إللىض فهللامي ميعنيىض املحينامة املرشو�شين، املتين تكميني فين »تقدينمي ميثــل 
ميهللامي للعاملمي«. وينســقط املكامتــب نيظرشينتهللا علىض املسينامســة املخامرشجينــة املرشوسينة املحاملينــة، 
وينعتبرشهللاام مينيامقضــة إلينجامد ظرشوف طبينعينــة للتطــورش واملوجــود فين املعاملمي امميعامصرش.
أللينــس نيوعام ميني املامعقامنيينــة واملجنيــوني املقــول )املــذين ورشد علىض لسامني سينرشغين 
إلينفامنيــوف(  بألني  رشوسينام  تســتطينع  ألني  تجامبهللا  املفينــل  امألميينرشكين.  واملجميينــع  ينعلميــوني  ألني 

املقــدرشامت  امألميينرشكينــة  تفــوق رشوسينام  ميرشامت  وميرشامت.
كذلــك  تألتين  تصرشينحامت  نيامئــب رشئينــس  ميجلــس  املدوميام  )املبرشميامني( املرشو�شين  بينترش 
تولســتوين (ميقــدمي برشامميــج سامبق، وقــد شامرشكتُّ فين برشنيامميجهللا عاممي 2015، فامســتغرشب 
جــدام ألنينيين -بوصفين ســورشينام- ألقــف ضــد املتدخــل املعســكرشين املرشو�شين، عنيدئــذ قلــت لهللا 
إلني رشوسينام تدعمي بشامرش امألســد وهللاــو ألكبرش إلرشهللاامبين فين ســورشينة، وقــد شامهللاد هللاــذام املفيندينــو 

نيحــو 600 أللــف شــخص(.
يندعــو املبرشميامنيين تولســتوين إللىض امامميتنيامع عني امســتخداممي املــدوامء امألميينرشكين املحدينــث، 
وامميعاملجــة بقشرشة شــجرشة املبلــوط. وينعلــق املكامتــب بألني هللاــذهللا امآلرشامء هللاين نيميــوذج لتفكينرش 
وعقامنيينــة ميعيننيــة تميينــز املرشو�شين. وينتسامءل املكامتــب ميام هللاــو اممينيطلــق لهللاــذام املتفكينرش املــذين 
ينصفهللا صامحبهللا باملوطنيين واملقوميين. إلنيهللا يندميرش املحينامة، وينعبَّرش عني كرشهللا هللاــؤامء املنيامس 

لشــعبهللامي ولإلنيسامنيينة.
 حــول تحطينمي امامتحامد املســوفينتين عاممي 1991، بذرشينعــة 

ً
ثمي ينــورشد املكامتــب ميثامام

مي دولــة كامامتحامد 
َّ
حط
ُّ
قيناممي دولــة رشوسينام امامتحامدينــة ذامت املسينامدة. فهللاــل ينعقــل ألني ت

املســوفينتين لينبقىض نيحــو 20 ميلينــوني رشو�شين خامرشج رشوسينام املحاملينــة، وتبقىض كينينــف ألمي 
امميــدني املرشوسينة، وميديننيــة امميجــد املرشو�شين سينفامســتوبول خامرشج رشوسينام، كميام ينقــول 
املنيامس: كفىض إلطعاممي املقوقامز وجميهللاورشينامت املبلطينــق وآلسينام املوســطىض. فسينامدة رشوسينام 
ام صنيعتهللا شــعوب تقطني فين امامتحامد املســوفينتين، ومينيهللاام عينــد 

ً
امميعامصرشة حطميــت تامرشينخ

املنيصرش علىض املنيامزينــة امألميامنيينــة. إلني إلعامني رشوسينام امميعامصرشة كدولــة ذامت سينامدة ينتضميني 
تحطمي »املعاملمي املرشو�شين«.

أللينــس عجينبام وغرشينبام ألني ينقــومي املرشو�شين بتحطينمي امامتحامد املســوفينتين، لتكــوني 
شــبهللا جزينرشة املقرشمي خامرشج رشوسينام، ثمي ينقــومي هللاــؤامء املنيامس، املذينني دعميــوام تحطينمي 
امامتحامد  املســوفينتين،  بإلرشجامع  املقرشمي  بتبعامتهللاام امميعرشوفــة  املتين  جلبــت  امميصامئــب  علىض 
رشوسينام! وكينــف امنيتقــل املكثينرش ميني املسامســة املرشوس، ميني تألينينــد غورشبامتشــوف امميهللاــزومي، 
إللىض املــوامء لينلتسينني اممينيتصرش، باملرشغمي ميني ألني ينلتسينني امتبــع سينامســة ام وطنيينــة.

وينشينرش املكامتــب إللىض عميلينــة قصــف املبرشميامني املرشو�شين، فين 4 تشرشينني امألول/ ألكتوبرش 
1993،  بامعتبامرشهللاام  ألصبحــت  مينيطلقام  للسينامســة  املخامرشجينــة  املرشوسينة  )بامعتبامرشهللاام 
ضرشب للميؤسســة املتشرشينعينة(. كميام ألني سينامســة غامينــدامرش امإلصامحينــة دميَّرشت رشوسينام 
)غامينــدامرش قامد املحكوميــة املرشوسينة فين املتســعيننيينامت فين عميلينــة املخصخصــة وتحطينمي 
ألســس املدولــة املســوفينتينة(. وبامختصامرش: إلني املسينامسينينني واملشــعب -ينتامبــع املكامتــب- ام 

ينســتطينعوني املتعامينــش بساممي ميــع املحقينقــة واملعقــل املرشزينني.
ينعتقــد املكامتــب بألنيهللا لــو بقين املقرشمي واملدنيبامس )شرشقين ألوكرشامنيينام( كاملسامبق؛ لــكامني 
وامء  ألوكرشامنيينام  ألورشوبام  ألقــل  وميثلهللا  املعــدامء  لرشوسينام.  وينضينــف  ألني  صوامرشينــخ  )املنيامتــو( 
شرشت فين ألوكرشامنيينام؛ فســتكوني ألقرشب ميوســكو مينيهللاام لــو نيصبــت فين سينفامســتوبول 

ُّ
إلذام ني

املوامقعــة فين املقرشمي. وينرشىض ألني ضميامني امألميني فين املوقــت امميعامصرش ام ينقامس بكبرش ميسامحامت 
املــدول وام بكثرشة املخلجامني وامميوامنيــئ، بــل باملتطــورش امامقتصامدين واملتكنيولوجين املــذين يننيتــج 

امألســلحة املحدينثــة.
وتذكرشنيين هللاــذهللا املفكرشة بكلميامت املعاملمي امألميينرشكين املــذين حضرش مينيتــدىض فاملــدامين 
للحــوامرش فين ميوســكو مينيــذ سنيتينني، حينــث قامل: »ألنيتمي فين رشوسينام ترشينــدوني فقــط شرشامء 
املحلينب، وام ترشيندوني امقتنيامء املبقرشة لتعطينكمي املحلينب«. وألضامف ألني »ميشكلتكمي لينس 
فين املتكنيولوجينام بــل فين املنيظاممي املــذين ينقينــد حرشينــة املنيشامط امامقتصامدين واملسينام�شين، 

بامختصامرش بغينامب املدينميقرشامطينــة«.
ينقــول املكامتــب: امنيظرشوام إللىض كل املعميلينامت املعســكرشينة املتين قامميــت بهللاام رشوسينام خامرشج 
حدودهللاام. ميامذام جلبــت لرشوسينام ميني خينرش؟ كلميام امزدامدت قــوة املدولــة املرشوسينة؛ امزدامدت 
تبعينــة امميوامطني املرشو�شين وخضوعهللا وتقدينسهللا للحامكمي وقرشامرشامتهللا، ميميام ينــؤدين إللىض فقــدامني 

املحامكمي للقــدرشة، علىض حسامب املنيتامئــج املســلبينة للقرشامرشامت )علىض ميبــدأل فرشعــوني(.
لكني كثينرشام ميني املرشوس ينرشوني ألنيهللا ام ينميكني تحقينــق املنيظاممي وامامســتقرشامرش، ميني دوني 
ســلطة قوينــة. وهللانيامك امميبامامة كبينرشة بينني املنيامس تجامهللا ميام تفعلهللا املســلطة، بذرشينعــة ألني 
املســلطة ام تسألل ألبــدام امميوامطني عني ألين �شينء. )ألضينــف هللانيام ألني املرشوس مينيــذ قرشوني 
ميعتامدوني علىض فكرشة ألني هللانيامك تقسينميام للوظامئــف وامميســؤولينامت فين املبامد؛ فاملفامح 
ميهللاميتهللا املعميــل فين امألرشض، وامميســؤولينني فين املدولــة ينحكميــوني، وهللاكــذام ام ينتدخــل ألحــد فين 
نيطامق عميــل امآلخرش؛ وتصبــح املســلطة شألني فئــةٍ ميني املنيامس(. وهللاــذهللا املنيظرشة املامميباملينــة 
تجامهللا املشألني املعاممي ينضامف إللينهللاام قوامنيينني فرشضتهللاام املحكوميــة فين املسنيوامت امألخينرشة، تقينــد 
 ينميكني امعتقامل ميوامطني ألنيهللا كتــب بوســتام ألو نيقــل 

ً
املحرشينامت وتهللاــدد املنيامشــطينني. فميثام

بوســتام فين وسامئل املتوامصــل امامجتميامعين، ألني املرشقامبــة امعتبرشتهللا ميشــجعام لإلرشهللاامب. وهللانيامك 
ألميثلــة عدينــدة علىض امعتقامل شــبامني وشامبامت، ألنيهللامي كتبــوام ألشينامء امعتبرشتهللاام املســلطة 
امميختصــة ميهللاــددة ألميني املبامد، ألو ألنيهللامي ميني املطامبــورش املخامميــس. ولذلــك تعميــق شــعورش 
املامميبامامة بينني املنيامس، املتين ألصبحــت تخامف ميني املحدينــث فين املشألني املعاممي. حتىض خامل 
امامنيتخامبامت املرشئامسينة امألخينرشة، كامني هللانيامك ألنيامس خامفــوام املجلــوس فين بينوتهللامي، لخوفهللامي 
ميني  املتعرشض  للميسامءلة، بامعتبامرشهللامي  ميعامدينني  للقينامدة  املحاملينــة  وباملتاملين  ميعامدينني 

لرشوسينام.
ينســتنيتج املكامتــب ألني رشوسينام فين ميألزق. وينقــول إلني ميام ينجرشين هللاــو امنيتــزامع إلنيسامنيينة 
املرشو�شين، وتحوينلهللا إللىض عــدو لقينمي املحرشينــة واملحقينقــة، بــل حتىض -وهللاــذام امألخطرش- لقينميــة 
رش املكامتــب بألني تعامظمي دورش املســلطة فين رشوسينام امقترشني بامختفامء 

َّ
املحينامة امإلنيسامنيينة. وينذك

قينمي امامشــترشامكينة امإلنيسامنيينة املتين كامنيــت ميوجــودة فين امامتحامد املســوفينتين. وكألنينيام نيعينــد 
امامعتبامرش للحقبــة املســتامليننيينة امميعرشوفــة، باملرشغمي ميميام شهللادتهللا ميني امنيتهللاامكامت لحقــوق 
امإلنيسامني. وينتنيامميىض شــعورش بألنيهللا ميني ألجــل املقينمي امميثاملينــة املكبرشىض، ام ميامنيــع ميني قتــل 
وتجوينــع امميامينينني )ألغلــب ميني تحدثنيام ميعهللامي ميني املرشوس عني املجرشامئمي فين ســورشينة، وقتــل 
امآلامف واملتدميينرش املفظينــع املحامصــل نيتينجــة املقصــف، قامبلونيام بامميبامامة وبرشودة عجينبــة 

لمي نيفهللاميهللاام(.
وألذكرش هللانيام قــول املقسينس امميعرشوف تشامبلينني )كامني ميســؤول املعامقامت املخامرشجينــة 
فين املبطرشينرشكينــة املرشوسينة(: إلني تدميينرش امميــدني امميلينونيينــة ميبرشرشٌّ للقضامء علىض امإلرشهللاامب. 
وهللاــو نيفسهللا وصــف املحرشب املرشوسينة فين ســورشينة بـــ »امميقدســة«. وهللاــذام ينعنيين ألني هللانيامك 
ميني ينبرشرش ألين عميــل تقــومي بهللا املســلطة، ولــو كامني مينيامقضام لقينميهللامي ميثــل رشجــل املدينني 

امميسينحين، باملرشغمي ميني ألني املدينني امميسينحين هللاــو دينني املتسامميح واملساممي.
وينذكرش  املكامتــب  بألني  بعــض  املكتامب  وامميفكرشينني  املرشوس  كتبــوام  عني »املرشوح 
املرشوسينة« امميعامدينــة للحرشينــة، لينــس ألنيهللاام ام ترشينــد تحميَّــل ميســؤولينة ألعميامل املحامكمي 
املرشو�شين،  وميني  ضمينيهللاام  تلــك  املتين  ترشقىض  إللىض  ميســتوىض  املجرشامئمي،  بــل  ألنيهللامي  ام  ينحبــوني 
املحقينقــة، وام ينرشينــدوني ألني ينسميعوام ألو ينرشوام ألين �شينء يننيامل ميني ثقتهللامي امميطلقــة باملحامكمي 
امميحبــوب، املــذين ام ميثينــل لهللا فين املدنيينام. وكينــف يننيســجمي ميــع املعقامنيينــة كاممي ميســؤول 
رشو�شين: »ام توجــد رشوسينام بــدوني بوتينني«. )علىض ميبــدأل امألســد ألو نيحرشق املبلــد(.

ونيذكرش املقصــة املتين حدثــت أليناممي خرشوتشــوف، عنيدميام قــدمي ألحــد املحضــورش فين 
املقامعة ورشقة ينسألل فينهللاام: ميامذام كنيتمي تســكتوني عني جرشامئمي ســتاملينني؟ فقامل خرشوتشــوف: 
ميني كامتــب هللاــذهللا املورشقــة؟ فلمي ينرشفــع ألحــد ينــدهللا. فرشد علينهللا خرشوتشــوف: لقــد كنيام ميثلــك 
امآلني. وقــد صرشَّح املرشئينــس بوتينني مينيــذ فترشة قرشينبــة، وهللاــو ينتحــدث عني ألحــدث املصوامرشينــخ 

املرشوسينة: ميامذام ينساموين املعاملمي ميني دوني رشوسينام؟
وينذكرش املكامتــب نيكتــة ســوفينتينة تــدل علىض عقلينــة امإلنيسامني املشينوعين املرشو�شين. 
قامل امميســؤول املحزبين لرشفينقهللا املعامميــل: »ينام إلينفامني غــدام سينعلقوني ميشنيقتك. فرشد 

املعامميــل: هللاــل ألحضرش ميعين املحبــل ألمي ســتقدَّميهللا امللجنيــة املحزبينــة«.
وينحــذرش املكامتــب ميني امســتميرشامرش املعزلــة املرشوسينة واملســعين املدامئمي إللقامء امللــومي علىض 
املعــدو املخامرشجين )املغرشب – دامعــش…( فهللاــذام قــد ينــؤدين إللىض قتــل ألين رشوح إلبدامعينــة لــدىض 

املرشوس، وتصبــح هللاــذهللا املفكرشة ميامدة لتبرشينرش ألين فعــل تقــومي املســلطامت.
  جدينــدام:  امنيظرشوام  إللىض  ألرشمييننيينام  املقرشينبــة  ميني  بامدنيام.  لقــد  نيجحــت 

ً
وينضرشب  ميثام

امميعامرشضــة بشــكل ســلميين فين تغينينرش رشئينــس املحكوميــة، لكني رشوسينام غينرش قامدرشة علىض فعــل 
امل�شينء نيفسهللا. وام ينتوقــع تغينرشام إلينجامبينام، ميام دامميــت املســلطة هللاكــذام. وينشينرش إللىض ألني 
دينميقرشامطينــة املتســعيننيينامت ميني املقرشني امميام�شين ألدت باملنيتينجــة إللىض نيظاممي املحكمي املحاملين.

رشوسينام املتين ام ميكني فهللاميهللاام باملعقل!

ين املعميق



6

ترشجمية: ألحميد عينشة
نيتينجــة ميــوت ألو فقــدامني امألزوامج وامألبنيامء، دُّفعــت املنيسامء عني غينرش 
قصــد إللىض دامئرشة املضــوء. صميودهللاني وامبتكامرشهللاني ينميكني ألني ينشينرشامني إللىض 

املطرشينــق نيحــو امألمياممي.
تــزدامد ميعامنيامة ميام ينقرشب ميني ثامثــة ميامينينني ميدنيين، نيتينجة حصامرشهللامي 
ميني قــوامت ميعامدينــة فين ميحامفظــة إلدلــب شميامل غرشب ســورشينة، علىض 
نيحــو ميتزامينــد ينوميام بعــد ينــومي، وفقام ميســؤولين امألميمي امميتحــدة، ووكامامت 
امإلغامثــة، وجميامعامت اممينيامصرشة املذينني ينخشــوني وقــوع كامرشثــة إلنيسامنيينة 

تلــوح فين امألفــق.
باملنيســبة إللىض املعدينــد ميني املعامئامت املســورشينة، تعــدُّ إلدلــب امميامذ 
امألخينرش لامجئينني، بعــد نيزوحهللامي املقسرشين ميني مينيامزلهللامي فين مينيامطــق ألخرشىض 
ام بام ميخامرشج، حينــث 

ً
ميني املبامد، ولكنيهللاام ألينضام تخامطرش بألني تصبــح ميامذ

ألطلــق علينهللاام املنيامشــطوني »صنيــدوق املقتــل« املــذين ام نيجامة مينيهللا. املجينــش 
املســورشين،  بدعمي  ميني  املقــوامت  املرشوسينة  وامإلينرشامنيينــة، ميُّتحصنيٌّ  إللىض 

املجنيــوب واملشرشق.
املطرشينــق املشمياملين ميغلــق ميني قبــل املقــوامت املترشكينــة املتين تحتــل 
مينيطقــة  عفرشينني  فين  ســورشينة.  إللىض  جامنيــب  ميتميرشدين  املجينــش املســورشين 
املحرش، املذينني امســتولوام علىض مينيطقــة علىض شــكل هللاامل حــول إلدلــب. 
ألقاممي امألترشامك فين امألســبوع امميام�شين “نيقامط ميرشامقبــة” تحينــط امميحامفظــة. 
ولهللاــذام  املســبب، فرشَّ  املعدينــد  ميني  املامجئينني  ميني  مينيطقــة  دميشــق  إللىض 
املجنيــوب إللىض مينيطقــة امميتميرشدينني فين درشعام. لكني هللانيامك ألينضام ميخاموف 

ميني هللاجــومي حكوميين جدينــد هللانيامك.
ولكونيهللاام آلخرش ميحامفظــة ميتبقينــة ام تخضــع لسينطرشة قــوامت بشامرش 
امألســد؛ فإلني إلدلــب نيقطــة املتجميــع لــكل ميني ميعامرش�شين نيظاممي املرشئينــس 
املســورشين، وميني لينــس لدينهللامي ميــكامني آلخرش ينذهللابــوني إللينهللا. لكني حاملتهللامي 
ميرشينعــة:  نيحــو 1,7  ميلينــوني  شــخص  تقرشينبام ينحتامجــوني  إللىض  امميسامعدة 

امإلنيسامنيينة.
تمي نيقــل ســكامني املغوطــة املشرشقينة إللىض هللانيامك، بعــد ألني ســقطت 
اممينيطقــة  امميحامصرشة  ألمياممي  قــوامت  املنيظاممي  فين  وقــتٍ  سامبق  ميني  هللاــذام 
املعاممي، وجرشت عميلينــة ميشامبهللاة فين امألســبوع امميام�شين، شميلت ألشــخامصام 
ميني ميخينمي املينرشميــوك لامجئينني واملحجرش امألســود باملقرشب ميني املعامصميــة.
ألصبحــت  إلدلــب  ألينضام  نيقطــة  ميحورشينــة  لجميامعامت  امميعامرشضــة 
امميســلحة، مينيهللامي ميام ينقــدَّرش بحواملين 10,000 ميني املجهللاامدينينني، واملكثينرش 
مينيهللامي لهللامي صامت بتنيظينمي املقامعــدة، حينــث ينسينطرشوني علىض جــزء كبينرش 
ميني امميحامفظــة. ينتزامينــد املقلــق ميني ألنيهللا إلذام ألطلــق امألســد هللاجوميام نيهللاامئينام، 
فقــد ينحامولــوني املقيناممي بـــ »امميوقــف امألخينرش«؛ ميام ينزينــد ميني املخطرش علىض 

امميدنيينينني.
ينألتين املضغــط علىض امألســد للقيناممي باملهللاجــومي ميني إلينرشامني: إلدلــب 
غينرش املخامضعــة هللاين حامجــز ألمياممي خطتهللاام ميميرشٍ برشين إللىض املبحرش امميتوســط 
عبرش املعرشامق وســورشينة. بعــد ســقوط املغوطــة، قامل علين ألكبرش وامينتين، 
كبينرش ميستشامرشين امميرششــد امإلينرشامنيين امألعلىض: إلدلــب هللاين اممينيطقــة املتاملينــة 

لـــ »املتحرشينرش«.
كميام تضغط رشوسينام ألينضام، ميني ألجل وضع حٍدَّ للصرشامع امميســتميرش 
مينيــذ  ســبع  سنيوامت:  ســلمي  املرشئينــس  فامدينميينرش  بوتينني  هللاــذهللا  املرشساملة 
شــخصينام إللىض امألســد هللاــذام املشهللارش. فين هللاــذهللا امألثنيامء، قــد ينفسرش امألســد 
خطــط دونياملــد ترشامميــب لســحب املقــوامت امألميينرشكينــة ميني ســورشينة، إلضامفــة 
إللىض إلنيهللاامء كل امميسامعدامت امألميينرشكينــة إلدلــب، علىض ألنيهللاميام ضــوء ألخضرش.
لقــد تعــزز ميوقــف امألســد فين امألســبوع امميام�شين، عنيدميام سينطرش فين 
صعَّــد 
ُّ
املنيهللاامينــة علىض جميينــع اممينيامطــق امميحينطــة بدميشــق. وميني امميتوقــع ألني ت
املقــوامت املســورشينة واملرشوسينة املقصــف املجــوين املينوميين علىض إلدلــب.

امســتخدمي  املنيظاممي  ميرشامرشام  امألســلحة  املكينمييناموينــة  فين  إلدلــب.  علىض 
املرشغمي  ميني  هللاــذام  امامســتنيزامف،  ينقــدمي  تقرشينرش  جدينــد:  )إلدلــب  امينــف(، 
حــك، ميني قبــل ميجميوعــة املدفامع امميســتقلة عني 

ُّ
قصــة ألبطامل لمي ت

املحميلــة املســورشينة،  ومينيظميــة  املساممي  امميبامشرش  املدولينــة  اممينيامهللاضــة 
للحرشب، صــورشة غينرش عامدينــة للقــدرشة امإلبدامعينــة وامامبتــكامرش رشغمي امميحنيــة 
امميرشوعــة، وفين وقــت تقــول فينهللا امألميمي امميتحــدة إلني امميسامعدامت املدولينــة 

قــد امنيخفضــت إللىض ميســتوينامت ميتدنيينــة للغامينــة.
املعدينــد  ميني  هللاــذهللا امميبامدرشامت  امميدنيينــة  غينرش  املرشسميينة  تقودهللاام 
املنيسامء،  امللوامتين دُّفعني  بشــكل  غينرش  ميتوقــع  نيحــو  ألدوامرش  قينامدينــة 
بســبب املحرشب. وينرشجــع ذلــك جزئينام إللىض غينامب امآلبامء وامألزوامج وامألبنيامء 
املذينني ينقامتلــوني ألو فقــدوام ألو ميامتــوام، وإللىض امنيهللاينامرش امألعرشامف امامجتميامعينــة 
املتقليندينــة، وامميحرشَّميامت املتين تتحكمي بميام تفعلهللا امميرشألة ألو ام تفعلهللا.
عميوميام، ألثرش املصرشامع املســورشين بشــكل غينرش ميتنيامســب علىض املنيسامء 
واملفتينامت،  وعلىض  وجهللا  املخصــوص،  فامقميــت  سينطرشة  املجميامعامت 
امميتطرشفــة  علىض  امميحامفظــة  ميني  إلقصامء  امميرشألة  عني  امألدوامرش  املقينامدينــة. 
لكني  املنيسامء  فين  إلدلــب  يندامفعني  عني  حقهللاني. ينقــول  املتقرشينرش:  »فين 
ميوامجهللاــة املهللاجميامت ميني جميينــع املجهللاامت، ينوامصــل امميجتميــع امميدنيين فين 
إلدلــب املعميــل بفامعلينــة وتصميينمي ميميتامزينني، فين اممينيامطــق امميعرشوفــة دولينام 

حكىض عني ميئامت امميجميوعامت املتين توفرش 
ُّ
بامميذامبــح، هللانيامك قصــص لمي ت

املخدميامت املتين ينحتامج إللينهللاام امميدنيينــوني للبقامء علىض قينــد املحينامة«.
ينقــول املتقرشينرش، علىض املرشغمي ميني ألني ألين تســوينة ســلميينة ميســتقبلينة 
ســتكوني ميفرشوضــة ميني املخامرشج، فإلني ميبامدرشامت امميسامعدة املذامتينــة هللاــذهللا 
تشينرش إللىض املطرشينــق لســورشينة ميام بعــد املحرشب. “ينميثــل امميجتميــع امميدنيين 
فين إلدلــب ألفضــل فرشصــة للميؤسسامت املحرشة واملدينميقرشامطينــة... إلدلــب 
تقــف عنيــد نيقطــة حرشجــة، ولكني إلذام امســتثميرش املسينامسينوني املدولينــوني، 
وامميامنيحــوني، واممينيظميامت غينرش املحكوميينــة املدولينــة، وصامنيعــو املسينامسامت، 

 تزدهللارش”.
ً
فين امميجتميــع امميدنيين؛ فســوف نيرشىض ألفــكامرشام وحلــوام

كل ميام ميرشرشنيام بهللا جعَلنيام ألقوىض
ميرشينمي  شينرشوط  هللاين  ميدينرشة  وميدرشَّســة  فين  ميعهللاــد  دعمي  لألطفامل 
ميام بعــد امميدرشســة لألطفامل، وهللاين ألينضام ميؤِسَّســة ميشامرشكة للمينيظميــة 
املســورشينة لشــؤوني  امميرشألة،  وميدينرشة  ميكتــب  امميرشألة  فين  جميامعــة  ميدنيينــة 

نيامشــطة )زوومي  إلني(.
»نيقــومي باملكثينرش ميني املنيشامطامت ميــع املطامب. نيطهللاــو ميعام ونيــوزع 
املطعاممي  علىض  امألسرش  ذامت  املدخــل  اممينيخفــض.  عنيدميام ألرشىض  امألطفامل 
ينألتــوني إللىض امميرشكــز تحــت املقصــف، ألنيهللامي ينرشينــدوني قضامء بعــض املوقــت 
ميــع ألصدقامئهللامي وميعين، ام ألســتطينع ألني ألفكرش ألبــدام فين املتوقــف، ألبــدام«. 
كميام ألنيهللاام تجــد املوقــت ميسامعدة املنيسامء فين املعثــورش علىض عميــل وبــدء 

ألعمياملهللاني  املخامصــة.
»املعدينــد ميني املنيسامء لدينهللاني ميهللاامرشامت فين املخينامطــة: كنيام نيحامول 
إلطامق ورششــة خينامطــة، حينــث ينميكني للنيسامء ألني تتشامرشكني امألفــكامرش 
امإلبدامعينــة. امميرشألة نيامزحــة ميني دميشــق تقــومي بعميــل ميميتامز، حينــث تعينــد 
تدوينرش امميامبــس. فين املبدامينــة، وجــد امميجتميــع ألني ميني غينرش املطبينعين ألني 
ينرشىض امميرشألة تقــومي بألعميامل ميتعــددة، وتذهللاــب إللىض ألين ميــكامني ترشينــدهللا. امآلني 

يننيظرشوني إللينَّ كميثــلٍ ألعلىض للفتينامت امألخرشينامت«.
»ميام ميرشرشنيام بهللا جعلنيام ألقــوىض. لــو بقين املنيامس فين اممينيــزل لينحزنيــوام؛ 
لكامنيــت املحينامة قــد توقفــت مينيــذ وقــت طوينــل. لني تتوقــف املحينامة، 
نيحتامج إللىض امامســتميرشامرش واملعميــل. ألنيام ألؤميني باملعميــل حتىض آلخرش لحظــة 

ميميكنية«.
نيــورشام حلبين )امسمي ميســتعامرش( مينيســقة ميشامرشينع ميرشامكــز نيسامء 
املخــوذ املبينضامء )امميعرشوفــة ألينضام بامسمي املدفامع امميدنيين املســورشين(.
»تقــدَّمي  امميرشامكــز  امإلســعامفامت  امألولينــة،  واملقباملــة،  وتتخصــص 
فين  إلصامبامت  املنيسامء.  وينقــومي  ميتطوعوهللاام  بحميامت  توعينــة  لتوعينــة 
امألشــخامص  باملهللاجميامت  املجوينــة  واملكينمييناموينــة،  وتقدينمي املتدرشينــب 
امألسام�شين علىض امإلســعامفامت امألولينــة واملتميرشينــض. بعــض امميرشامكــز ميوجــودة 
فين  املكهللاــوف،  بعضهللاام  ميحصني.  نيحني  نيقــدَّمي  امميتامبعــة  لألشــخامص 
امميصامبينني  فين املغامرشامت  املجوينــة،  وللنيسامء  امللوامتين  ينحتجني  إللىض  وامدة 

قينصرشينــة  فين مينيامزلهللاني«.
»عنيدميام بــدألت امميتطوعامت فين امامنيضمياممي إللىض املخــوذ املبينضامء، لمي 
ينكني امميجتميــع ينتقبــل املفكرشة، ولكني ألنينيام قامدرشامت علىض تقدينمي خدميامت 
حامسمية، ام ينســتطينع تقدينميهللاام امميتطوعــوني ميني املذكــورش فين ميجتميعنيام 
امميحامفــظ،  ميثــل رشعامينــة  املنيسامء  املجرشينحامت،  واملذهللاامب  إللىض اممينيامزل 
وامميــدامرشس؛  بــدأل  املنيامس  يندرشكــوني  امألثرش  امإلينجامبين  لعميلنيام.  املنيامس  امآلني 

ينرشينــدوني حتىض ألني تنيضمي لنيام بنيامتهللامي«.
»املساممية هللاين املتحــدين املرشئينــس املــذين نيوامجهللاهللا. لينســت كل امميرشامكــز 
ميحصَّنيــة،  وبعضهللاام  ام  توجــد  فينهللا  ألقبينــة،  لــذام  فهللاين  ميعرشضــة تميامميام 

للهللاجميامت املجوينــة. ميرشامكزنيام هللاين ألهللاــدامف«.
رشامئــد فامرشس هللاــو ميؤســس ورشئينــس ميجميوعــة حميلــة إلعامميينــة امتحامد 
امميكامتــب  املثورشينــة.  ميعظمي  ميوظفين امتحامد  امميكامتــب  املثورشينة هللامي  ميني 
املنيسامء، وهللامي يندينرشوني ســتة ميرشامكــز للفتينامت امميرشامهللاقامت، و12 ميرشكــزام 

لألطفامل، وميحطــة امإلذامعــة امألكثرش شــعبينة فين إلدلــب.
»لقــد درشبنيام 28  امميرشألة  فين  امإلذامعــة،  مينيهللامي  ميحرشرشوني  وميذينعــوني، 
ميــدة عامميينني. فين املعاممي امميام�شين، حظرشت هللاينئــة تحرشينرش املشاممي امميوسينقىض 
وصــوت امميرشألة. توصلنيام إللىض فكرشة بألني نيغينَّرش ألصوامتهللاني رشقميينام لجعلهللاام 
تبــدو وكألنيهللاام ألصــوامت لذكــورش. ميام ينجعلنيين فخــورشة ألكثرش هللاــو عميلنيام ميــع 
املفتينامت امميرشامهللاقامت. توصلــت إللىض املفكرشة، عنيدميام رشألينــت ألني املعدينــد ميني 
رش لهللامي بعــض 

َّ
املطامب خامرشج ســورشينة لدينهللامي وظامئــف بــدواممي جزئين توف

امامســتقاملينة«.
»عنيدميام فتحنيام ألول ميرشكــز نيسامئين، لمي ينتقبلهللا امميجتميــع. امآلني هللانيامك 
املعشرشامت ميني امميرشامكــز، وألصبــح ميني املطبينعين ألني تعميــل املنيسامء. ينرشينــد 
املنيامس ألني تعميــل بنيامتهللامي فين ميرشامكزنيام. نيوامجهللا 100 ميشــكلة كل ينــومي. نيحني 
نيعميــل فين ظــل ظرشوف، ينميكني للميجنيــوني فحســب املعميــل فين ظلهللاام. لكني 
ألنيام ســعيند بهللاــذهللا املطرشينقــة. كلميام زامدت املتحدينامت ألميامميين؛ ألصبحــت ألكثرش 

تصميينميام«.
Simon Tisdall املكامتب: سينميوني تينسدول -
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ترشجمية: هللاامدين املدميشقين
ينبــدو ألني ميوســكو تنيــوين إلنيهللاامء عميلينامتهللاام املعســكرشينة فين ســورشينة، ووضــع ميبامدىضء جدينــدة لحــل املنيــزامع فين املبامد؛ فقــد قامل املرشئينــس 
املرشو�شين فامدينميينرش بوتينني، بعــد لقامئهللا املرشئينــس املســورشين، إلنيهللا ينؤينــد قرشامرش بشامرش امألســد فين إلنيشامء وفــد حكوميين لتشــكينل امللجنيــة املدســتورشينة 
املتين ينجــب ألني تضــع املقوامنيينني امألسامسينة لســورشينة. وينرشىض بوتينني فين املوقــت ذامتهللا ألني ميسأللة تفعينــل املعميلينــة املسينامسينة فين ســورشينة ميرشتبطــة 

بامنيســحامب املقــوامت امألجنيبينــة ميني املبامد.
فين غضــوني ذلــك، هللانيامك املعدينــد ميني امميشامرشكينني فين املصرشامع املدامئرش فين ســورشينة ينرشفضــوني نيظاممي امألســد، وينطاملبــوني بإلجرشامء تغينينرشامت 
 املدولين بقينامدة املوامينامت امميتحــدة امألميينرشكينــة، إلضامفــة إللىض ترشكينام 

ُّ
دســتورشينة فين املبامد دوني ميشامرشكتهللا، وينسامنيد هللاــذام امميوقــف املتحاملــف

وإلسرشامئينل. علميام ألني هللاــؤامء جميينعام لدينهللامي مينيامطــق امحتامل فين ســورشينة، وينعميلــوني بامســتقاملينة تامميــة وغينرش خامضعينني للســلطة املســورشينة، 
بامســتثنيامء امألرشام�شين املتين تحتلهللاام إلسرشامئينل، وكميام هللاــو ميعرشوف فإلني تــل ألبينــب تحتــل ميرشتفعامت املجــوامني وترشامقبهللاام مينيــذ عــدة عقــود، وتعدَّهللاام 
جــزءام ميني ألرشامضينهللاام. وهللانيامك امحتميامل ألني تلقىض امألرشام�شين املتين تحتلهللاام ألميينرشكام وحلفامؤهللاام شرشق املفرشامت وباملقرشب ميني املحــدود امألرشدنيينــة، وترشكينام 

فين املشميامل وحلــب وإلدلــب، امميصينرشَ نيفسهللا.
قامل  امميميثــل  املخامص  للرشئينــس  املرشو�شين  بامميسأللة  املسورشينة أللكسنيدرش  امفرشيننيتينف املــذين  كامني حامضرشام  للميحامدثامت  ميــع  امألســد:  إلني 
املتقــدَّمي فين املعميلينــة املسينامسينة فين ســورشينة ينجــب ألني ينحفــز املقــوامت امألجنيبينــة فين املبامد علىض امامنيســحامب »بامســتثنيامء رشوسينام«، ولكني عميلينــة 
 ميني ألميينرشكام 

ً
. وألوضــح امفرشيننيتينــف ألني امامنيســحامب ميني امألرشام�شين املســورشينة ينشميل كام

ً
امامنيســحامب للقــوامت املعســكرشينة ستســتغرشق وقتام طوينام

وترشكينام وحــزب هللا وامإلينرشامنيينينني.
 ميني ترشكينام وإلينرشامني، حلينفينني ميؤقتينني لحــل املنيــزامع املســورشين، وامميسأللة املرشئينسينة لرشوسينام املينــومي هللاين املترشكينــز علىض 

ً
تعتبرش ميوســكو كام

عميلينــة املحــل املسينام�شين، وهللاــذام ميام طرشحهللا بوتينني خامل ميحامدثامتهللا ميــع امميستشامرشة امألميامنيينــة ألنيجينام ميينرشكل ينــومي املجميعــة؛ إلذ قامل فين ألعقامب 
امميحامدثامت املرشوسينة امألميامنيينــة: »رشكزنيام علىض ضرشورشة امميسامهللامية امميشــترشكة فين عميلينــة املتســوينة املسينامسينة، وميني ضميني ذلــك فين سامحتين 

جنيينــف وألســتامنيام، وتثبينــت املوضــع علىض امألرشض وتقدينمي امميسامعدامت امإلنيسامنيينة لســكامني ســورشينة«.
ترشىض ميوســكو تقدميام فين حــل املنيــزامع؛ »ففين امألسامبينع امألخينرشة عامد ميئامت امآلامف ميني املســورشينينني إللىض مينيامزلهللامي، وامميامينينني علىض طرشينــق 
املعــودة«. خامل امميؤتميرش املصحفين لبوتينني وميينرشكل، قرشرشت دميشــق تسرشينع عميلينــة املامجئينني حصرشام باملطرشق امإلدامرشينــة؛ فقــد ألصــدرش املرشئينــس 
امألســد امميرشســومي 10 املــذين يننيــصَّ علىض ألنيهللا فين حاملــة عــدمي ظهللاــورش مياملــك املعقامرش خامل 30 ينوميام وتقدينمي طلــب بإلثبامت امميلكينــة؛ فســوف ينفقــدهللا 

وينتضميني املقرشامرش قطــع امألرشام�شين واملشــقق واملعقامرشامت.
وفقام لتقدينرشامت املخبرشامء ينوجــد امآلني ألكثرش ميني 10 ميامينينني امجــئ. ينُّعتقــد ألني 3.9 ميلينــوني ســورشين غامدرشوام املبامد، و6.7 ميلينــوني آلخرشينني 
ميني امميشرشدينني دامخــل املبامد. وميني املوامضــح ألني املكثينرشينني لني ينتميكنيــوام ميني املعــودة سرشينعام، وعلىض ذلــك؛ فإلني ميلكينــة ميني لمي ينســتطع املعــودة 
ســتعود إللىض املحكوميــة املســورشينة، وميني ثمي سينتمي مينيحهللاام إللىض شــخص آلخرش. وقــد طلبــت ميينرشكل ميني بوتينني “املضغــط علىض امألســد بعــدمي فعــل 

ذلــك”، ألني ميثــل هللاــذام امميرشســومي سينخلق حوامجــز جدينــة ألمياممي عــودة املامجئينني إللىض وطنيهللامي.
ينعتقــد رشئينــس تحرشينرش )صــدىض ميوسكو( أللينك�شين فيننيدينكتوف ألنيهللا بعــد ميصامدرشة ميلكينامت املامجئينني سينتمي توزينعهللاام علىض املعلوينينني 
ميني املدامئرشة امميحينطــة بامألســد. وقامل إلني هللاــذام سينؤدين إللىض امنيفجامرش امجتميامعين كبينرش فين املبامد. غينرش ألني عضــو ألكامدينميينــة املعلــومي املعســكرشينة 
ــد فين ميقامبلــة ميعهللا ألني »رشوسينام ســتتميكني ميني إلقنيامع امألســد بإللغامء امميرشســومي املخامص بإلعامدة تســجينل امميلكينــة 

َّ
املعقينــد إلدوامرشد رشودينوكوف ألك

لامجئينني املســورشينينني«. ألضــف إللىض ذلــك ألني نيظاممي بشامرش امألســد ام ينسينطرش علىض املعدينــد ميني اممينيامطــق فين املبامد، »ولذلــك قــد ينصبــح امميرشســومي 
رشقمي 10 ســببام إلضامفينام فين امنيتقامد امألســد كرشئينــس للبامد«. وهللاــذام لينــس فين ميصلحــة رشوسينام ألو ســورشينة.

ام شــك ألني هللانيامك صعوبامت ميني ألجــل امامســتقرشامرش امحقام فين ســورشينة، باملرشغمي ميني ألني املعدينــد مينيهللاام ينميكني املتغلــب علينهللا. وميني املوامضــح 
 ألني ميوســكو لني تدعمي نيظاممي امألســد فين كفامحهللا امميســلح ضــد امميعامرشضــة امميعتدلــة؛ ذلــك ألني املصينغــة املجدينــدة ميوســكو هللاين ميفاموضامت 

ً
فعام

تهللاــدف إللىض توحينــد ميختلــف امميجميوعامت املسينامسينة املســورشينة. ولكني فين املوقــت املحاملين ميني امميســتبعد امســتبدامل املحكوميــة وامنيتخامب 
ســلطامت جدينــدة.

ميني املوامضــح ألني امميستشامرشة امألميامنيينــة ميينرشكل تدعمي امميبامدرشة املرشوسينة، وميــع ذلــك، فميني غينرش امميعرشوف كينــف ســتكوني رشدة املفعــل فين 
امامتحامد امألورشوبين واملوامينامت امميتحــدة امألميينرشكينــة تجامهللاهللاام؛ فألميينرشكام، تحــت ذرشينعــة ميكامفحــة امإلرشهللاامب، تقــومي بتعزينــز قوامعدهللاام املعســكرشينة فين 
 امميعتدلــة ميني املعشامئرش املكرشدينــة واملعرشبينــة، وعلىض هللاــذام املطرشينــق تسينرش فرشنيسام املتين ألقامميــت -حســب امميصامدرش 

َ
ســورشينة، وتدعمي امميعامرشضــة

املترشكينــة- خميــس قوامعــد عســكرشينة فين ســورشينة، وعــززت وحدامتهللاام املعســكرشينة فين امميحامفظامت املشرشقينة.
- املكامتب: فامدينميينرش ميوخينني
- امميصدرش: نيينزامفينسينميامينام غامزينتام
- املتامرشينخ: 21/ 5/ 2018

ترشجامت

امألسد وجد طرشينقة قامسينة

إلعامدة املامجئني إلىض وطنيهللامي

وسط املرشعب ين سورشينة، تظهللارش 

قوة جديندة: إلنيهللاام نيسامء إلدلب
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فهللامي املثقامفوينة:
ــب علينَّ تقدينمي تعرشينــفٍ للثقامفوينــة، بقــدرش ميام ينترشَّتــب تقدينمي 

َّ
ام ينترشت

فهللاميٍ لهللاام، ينخرشجهللاام ميني عطاملتهللاام كميفهللاــومي ميتميامشٍ ميــع املثقامفــة، إللىض ميفهللاــومي 
ضــد، ولكني ميعــزز لهللاام، ميني بامب امميفامضلــة وتقدينمي امل�شينء بامل�شينء، وإلني 
كامني ضــدام، وإلني كامني املتوجهللا يننيطلــق إللىض تعرشينــف املثقامفوينــة، ميني خامل 
ميام تفعلهللا ألو ترشينــد فعلهللا ألو ترشامهللا صحينحام، فإلذام كامنيــت املثقامفــة تلتقين 
ميــع  بعضهللاام  فين  ميجميــوع  تامقين  املحضامرشامت  ووئامميهللاام؛  فإلنيَّ  املثقامفوينــة 
 ألشــبهللا بميام ينتخــذهللا »املطوطمي«، بــكل ميام ينعنيين 

ً
ألنيثرشوبينولوجينام تتخــذ شــكام

ميني رشينبــٍة تخــصَّ جميامعــة دوني ســوامهللاام، للحفامظ علىض ميينزامتهللاام وظرشوف 
امســتميرشامرشهللاام،  وقدرشتهللاام  علىض  املفرشدامنيينــة  فين  إلينجامد حلــولٍ  ميشــكامتهللاام، 
 تلــك امألشــبهللا بـــ »طوبىض«، تلــك املتين 

ً
باماملتفامت إللىض خصوصينتهللاام، ميهللاميلــة

بطرشينــق ميام تــؤدين إللىض تكامميــل املحضامرشامت واملثقامفامت، واملغــوص فين بنيينامت 
تألسينسهللاام ميعرشفــة جذرشهللاام، وباملتاملين املتألكينــد علىض وحــدة امألنيسنية ووحــدة 
تشــكامت املتامرشينــخ ووحــدة املجنيــس املبشرشين، ألمياممي ميام ينتهللاــددهللا طبينعينام، 
ام  ميني 
ً
وميني  ثميَّ  ميام  ينتهللاــددهللا  ميني  املتطــورش  املــذين  ينصنيعهللا  نيفسهللا،  امنيطامق

ثقامفتهللا وعميلهللا املــدؤوب فين تحسينني شرشوط حينامتهللا، ميني حينــث هللاــو ينصنيــع 
فين جهللاــةٍ ألخرشىض ســببام لفنيامئهللا!

املصرشامع املخلبين علىض املتسميينامت:
ألقرشأل فين كتامب فرشوينــد )املطوطمي واملتامبــو(، وهللانيام ينؤكــد املفينلســوف 
فين ألحــد املفصــول »امفترشامضام« ألنيَّ املنيفــس املجميعينــة تطولهللاام امألحــدامث كميام 
تطــول، ألو كميام هللاين تميامميام فين املنيفــس املفرشدينــة، ســوامء ثقامفينام ألو ثقامفوينام 
بامميعنيىض املطوطميين املــذين تلتفــت فينهللا امميجميوعــة إللىض ذامتهللاام وامألفرشامد إللىض 
ذوامتهللامي، لتعزينــز نيزعــة وجودهللامي ألمياممي آلخرش، قــد ام ينختلــف عنيهللامي -ألبــدام- 
كميام فين املحامل املســورشينة، توجهللاامت ديننيينــة فين املشــكل، طامئفينــة، ميذهللابينــة، 
ميلــل، نيحــل، وألخرشىض سينامسينة تتميامهللاىض بينني املديننيين واملعلميامنيين، عســكرشينة 
ميطاملبــة بامميدنيينــة، ميدنيينــوني يندينرشهللامي عســكرش، ثنيامئينامت ميتآللفــة وتتصامرشع 
»ألخــوة اممينيهللاــج«، ثنيامئينامت ميتضامدة تحامرشب ميعام »برشامغميامتينــة« وهللاكــذام، إللىض 
ألنيْ ينصــل امميفهللاــومي إللىض امامنيســدامد واملعقمي، فميام تتميثلهللا املنيزعــة املفرشدينــة، 
ميني قدرشةٍ علىض املضبط ألو املتميامهللاين ميع حامل املجميامعة، ام ينميكني للجميامعة 
-بألين حاملٍ-  ألني  تصميــد  فينهللا  ألمياممي  ألفرشدامهللاام  امميثقفينني  ألو  املثقامفوينينني، 
ففين املحاملــة امألولىض ينظهللارش املتعــدين علىض رشوحينــة املفرشد امميثقــف ونيزعتهللا، 
وكذلــك  نيزقهللا  وامنيتهللاامزينتهللا  فين  ألنيْ  ينكــوني  وامحــدام ينميينَّــز  بذامتهللا،  بوحدتهللا، 
بشــخصهللا ام بــورشودهللا، رشقميام ميــع املجميامعــة املتين قــد ينسميينهللاام: »املقطينــع«، 
فينقطــع عامقتهللا بهللاام، فينميام لمي ينجدهللاام ميصدَّقــة للــذين ينألتين بهللا وينرشامهللا صامئبام 
وام ينقبــل املدحــض. وفين املحاملــة املثامنيينــة املثقامفوينــة، ألين فين حامل اممينيامزعامت 
وامميقامرشبامت وامميقامبامت بينني ميفهللاوميينني، كألني ينكونيام ديننيام وعلميامنيينــة، ألو ينكونيام 
ميعرشفينينني ألقــلَّ ميني حــدة ثنيامئينــة دينني/ علميامنيينــة، وإلثامرشتهللاميام لجــدلٍ عميينــق 
هللاــو فين ألسَّهللا تغذينــة للرشامجــع املثقامفــوين، وفين هللاــذهللا املحامل، ينكــوني املنيقامش 
، بــل بميام ألنينيام نيتحــدث عني ســورشينة، سنيقول ألقــلَّ تخويننيام 

ً
 وألقــلَّ حــدة

ً
قامبام

وامدعامءً للصحينــح علىض حسامب –دامئميام- ميني هللاــو املسامرشق وامميســتلب، 
 ميني آلخرش عــدو تتمي امميفامضلــة ميني خاملهللا، ألو رشبَّميام هللاــذام امآلخرش/ 

وكألني ام بــدَّ
املعــدو هللاــو املحجرش املصلــد املــذين ام غنيىض عنيهللا فين شــحذ املســكامكينني!

املتصاملح بينني املجميينع:
هللال حقام امألميرش ألشبهللا بطوبىض؟!

باملعــودة إللىض فكرشة فرشوينــد؛ نيجــد ألني امألميرش نيف�شين ألكثرش مينيهللا ثقامفين، 
 ميني هللاــذام املنيــوع؛ إلذ ألجــد ألني دورشكهللاامينمي يننيفين، ميني زاموينــة 

ً
وينتطلــب تدخام

سينكولوجينة، ألني ينكــوني امألفرشامد هللامي املســبامقوني علىض ميجتميعهللامي، وبذلــك 
هللاــو ينجــد ألني امميجتميــع ينقــومي علىض ألفرشامدهللا، وبهللاــذام قــد ينكــوني املدينني، كشرشط 
يننيشأل  فينهللا،  قامئــدام  ومينيهللا  -بحســب  فهللاميين-  قــد  تكــوني  املســلطة قامئــدام، 
 ميني املفتوحامت املسينكولوجينة فين تفسينرش املظامهللارشة، ورشبَّميام 

ً
ميســتفيندة

هللاــذام جلينٌّ فين املتسميينامت املتين تتخذهللاام املفعاملينامت “املثقامفينــة” واملعســكرشينة 
وامامجتميامعينــة لتسينينرش ميشامرشينعهللاام، ولكين ألدلــل إللىض ألهللاميينــة هللاــذهللا امميشامرشينع، 
سألقول إلنيَّهللاام ام تتميثــل وام تميثــلَّ حوامضنيهللاام امامجتميامعينــة -تســتفيند ميني 
طوطميينتهللاام-  وهللاين  عامبرشة  مينيفعينــة،  فامتكــة،  وسرشعامني  ميام  تتخلىض  عني 
ام 
ً
برشامميجهللاام وألسميامئهللاام وامألميثلــة كثينرشة علىض ذلــك، وميام ينحســبهللا امميتامبــع تكتينــك

وإلجرشامءً ميرشحلينام هللاــو فين امألسامس تخبــط وامرشتهللاامني ام ألكثرش!
نيهللاامينامت امألدلوجة، نيهللاامينة املهللاوينامت:

ينذكرش عبــد هللا املعرشوين فين كتامبهللا ) ميفهللاــومي املدولــة( بميام ميعنيامهللا ألنيَّ 
امألســئلة املنيظرشينــة قــد تف�شين بحامل ميام إللىض تبرشينرشامت أليندينولوجينــة، لكنيهللا 
ينتفــق  ميــع  املحدامثينينني  املذينني  ينرشوني  طرشح  ألســئلة  عميينقــةٍ،  ميهللاميام  ألكثرش 
ميني املنيتامئــج ألو امإلجامبامت املتين قــد تحــدَّ ميني عنيفــوامني وميرشامميين وغامئينامت 
امألســئلة امميطرشوحــة ألسامسام كألفــكامرش ميشــغول علينهللاام، وبهللاــذام رشبَّميام املتحــوامت 
املســورشينة  فين  املوامقــع  تحــدَّ  ميني  امنيفامت  امأليندينولوجــة  بغينامب املقامنيــوني 
املغامئــب آلنيــذامك فين ســلطة امامســتبدامد، واملينــومي غامئــب فين ســلطة تنيامفرش 
املهللاوينامت املتين بدورشهللاام كامنيــت تشــكلَّ هللاوينــة املدولــة املثقامفينــة، ولينــس هللاوينــة 

املدولــة بميقوميامتهللاام واملتعرشينــف املقامنيونيين لهللاام.
املتعامضــد  املــذين  تفترشضهللا  املدولــة  بينني  امميجتميــع  واملفرشد  ام  وجــود 
لهللا،  وباملتاملين  املســؤامل  عني  وظينفتهللاام  ينبــدو  كقفــزة  فين  املهللاــوامء  ألو  إلجامبــة 
عني  ســؤامل  غينرش  ميطرشوح  ألسامسام،  وإلذام  عــدتُّ  إللىض  املعنيــوامني؛  فسألجد 
هللا ميحينــط باملعنيــوامني 

َّ
ميبــدأل »املجميينــع ضــدَّ املجميينــع« ألقرشب للحقينقــة، ولعل

املرشئينــس املــذين امرشتألينتهللا هللانيام »املثقامفوينــة املســورشينة وقتــل املهللاوينامت«، ميني 
حينــث  كثرشة  امميجامميينــع  وحرشوبهللاام  املبيننيينــة،  ميــع  ميام  ترشامهللا  امآلخرش،  وكذلــك 
حرشوبهللاام دامخــل طوطميهللاام املخامص بهللاام، وهللاــو طوطمي خلبين، ام خــوامص 

ميتميامينــزة فينهللا عني امآلخرش.

املثقامفوينة 

املسورشينة 

وهللاوينامت 

املقتل

ميحميد امميطرشود

حسامني ميحميد ميحميود
ينميكنينيام  املقــول  إلني  حرشكــة  ميسرشحينة  ســورشينة  وامعــدة  تتبلــورش  فين  ميديننيــة 
ألوسنيامبرشوك امألميامنيينــة؛ فامإلسهللااممي املســورشين فينهللاام ينسينرش نيحــو املتجــذرش واملتكرشينــس، 
ميني حينــث نيوعينــة املعرشوض وعــدد امميشامرشكينني املســورشينينني فين ميختلــف املعرشوض 

امميسرشحينة املتين ينزخرش بهللاام املبرشنيامميــج املسنيوين ميسرشح امميديننيــة.
إلنيجامز  امفــت  وتألسين�شين  لهللاــذهللا  املحاملــة  حققهللا  امميخرشج  املســورشين  ألنيينــس 
حميــدوني، فين عرشضهللا امميسرشحين املرشحلــة )The Trip( عاممي 2015، تجلىض بامإلقبامل 
املوامســع علىض هللاــذام املعرشض، ونيينلهللا جامئــزة ألفضــل عرشض ميسرشحين فين املبلــدامني 

املنيامطقــة بامألميامنيينــة: ألميامنيينام، املنيميسام، سوينسرشام.
رشبميام تكــوني هللاــذهللا املحاملــة وتلــك املجامئــزة امميحفــز امألسامس إلدامرشة ميسرشح 
امميديننيــة،  كين  تعميــق  وتوســع  امســتقطامبهللاام  للميوامهللاــب  املســورشينة  املوامفــدة  إللينهللاام 
ام، عبرش إلدميامجهللاام فين املخطــط املسنيوينة لعرشوض امميسرشح امألوسنيامبرشوكين، 

ً
حدينث

لتحقينــق غامينتينني: تطعينمي املحرشكــة امميسرشحينة بهللاــذهللا املطامقامت املجدينــدة وثقامفتهللاام 
ومينيظورشهللاام للحينامة، وامميسامهللامية فين إلدميامج عميــومي املســورشينينني فين نيسينج امميجتميــع 

امألميامنيين ميني بوامبــة امميسرشح.
فين امميوسميينني املتاملينينني ميوسمي عاممي 2015، شامرشكت سميامء ميحميــود بعــدة 
عرشوض ميسرشحينة مينيهللاام )DIE( ميوسمي عاممي 2015 – 2016 وكذلــك ميسرشحينة 
صامة املعصرش املتين حميلــت عنيوامنيام فرشعينام هللاــو إللىض بامبــل وألكثرش فين ميوسمي املعاممي 

امميام�شين، وميسرشحينة ألكــوني ألو ام ألكــوني لشكســبينرش.
امميشامرشكة  املســورشينة  امألبرشز  فين  امميوسمي  املحاملين  كامنيــت  للعميــل  امميسرشحين 

تــب عاممي 
ُّ
املنيقينــب امميقتبــس ميني نيــص ميسرشحين للكامتــب امألميامنيين كامرشل زوكميامينرش، ك

1906، وتمي تجسيندهللا ميسرشحينام ألول ميرشة عاممي 1931.
امامقتبامس  املجدينــد  لهللاــذام  املنيــص  ينجســدهللا  ميجميوعــة  ميني  امميميثلينني 
املســورشينينني  املامجئينني،  وفــق  رشؤينــة  إلخرشامجينــة  جدينــدة،  قاممي  بهللاام  ميخرشج  املعميــل 
فيندلرش  جاموكــوب،  وامللغــة  امميســتخدمية  فين  املعرشض  تتنياموب  بينني  امألميامنيينــة 
واملعرشبينــة، وذلــك وفــق إلينقامع فرشضتهللا املحلــول امإلخرشامجينــة املتين وضعهللاام امميخرشج، 
كين ينســقط املنيــص امألميامنيين علىض وامقــع وميعامنيامة املامجئينني املجــدد إللىض ألميامنيينام، هللارشبام 

ميني  املقميــع  واملحرشب.
ينتقامطــع  املنيــص  امألصلين  ميــع  وامقــع  املقامدميينني  املجــدد،  وفــق  ميام  قدميهللا 
املعرشض فين نيقطتينني جوهللارشينتينني هللاميام ألني امألحــدامث تــدورش فين مينيامخ تهللاكميين علىض 
  ميني  املبطــل،  فين  املنيــص 

ً
املدكتامتورشينــة  واملبينرشوقرشامطينــة  امللتينني  تحرشميامني  كام

امألصلين، واملامجــئ فين املعرشض امميقتبــس عنيهللا، ميني حقوقهللا، وتعينقامني حصولهللا 
علىض ألورشامق ثبوتينــة “هللاوينــة ألو جــوامز ســفرش” ضرشورشينــة، كين ينكــوني لهللا ميرشكــز قامنيونيين 
لــدىض املدولــة، وباملتاملين املحصــول علىض حقوقهللا امألخرشىض، كحــق املعميــل وســوامهللا.
تــدورش ألحــدامث املنيــص امألصلين فين ضامحينــة ميني ضوامحين برشلينني، فين زميني 
املقينصرشينــة،  حينــث  ينرشتكــب  إلســكامفين  جرشينميــة  ينســجني  علىض  إلثرشهللاام 15  سنية، 
وينُّحرشمي  ميني  حقوقهللا  امميدنيينــة،  وينجرشَّد  ميني  املجنيسينة  وامألورشامق  املثبوتينــة؛  ميام 
ينعنيين باملضرشورشة عجــزهللا عني إلينجامد عميــل، ويندخــل املبطــل فين حلقــة ميفرشغــة، 
لهللاام قطبامني: املعميــل ينحتامج إللىض هللاوينــة ألو جــوامز ســفرش، واملحصــول علىض هللاــذهللا 

 مينيامســبام كين ينرششــو بعــض امميوظفينني، لهللاــذام ينُّقــدمي 
ً
 ينــدرش دخام

ً
املهللاوينــة ينتطلــب عميام

املبطــل علىض إلنيجامز حلهللا املخامص؛ إلذ ينعميــد إللىض شرشامء لبامس عســكرشين لضامبــط 
ميني ميتجرش ينبينــع امأللبســة امميســتعميلة، ويننيتحــل شــخصينة ضامبــط؛ ميام ينميكنيهللا، 
بســبب ســطوة امللبامس وهللاينبتهللا فين نيفــوس املنيامس، ميني تجميينــع عــدد مينيهللامي تحــت 
قينامدتهللا، واملتوجهللا برشفقتهللامي إللىض ميبنيىض املبلدينــة، علىض ألميــل املحصــول علىض ألورشامقهللا 
املثبوتينــة امميجرشد مينيهللاام. ألثنيامء امحتامل ميبنيىض املبلدينــة ينتمي امعتقامل املعميــدة وجميينــع 
امميوظفينني، واملســطو علىض خزنيــة املبلدينــة وميصامدرشة ميام فينهللاام ميني ألميــوامل؛ ميام ينخلــق 
امضطرشامبام ينضطرش فرشق ميكامفحــة املشــغب إللىض املتدخــل وامعتقامل املبطــل وميني 

ميعهللا.
نيهللاامينــة  املقصــة  تكــوني  ســعيندة  باملنيســبة  إللىض  املبطــل؛  إلذ  ينقــومي  صحفين 
باملكتامبــة  عني  املحامدثــة،  وينقرشأل  املقينصرش  ميام  كتبهللا  هللاــذام  املصحفين،  فينطلــب 
امســتدعامء املبطــل وميقامبلتهللا، وينألميرش بمينيحهللا امألورشامق املثبوتينــة املتين ينحتامج إللينهللاام، 

بقرشامرش  ميلكين.
ينتضميني  املعرشض  امميســتنيد  إللىض  هللاــذهللا  املقصــة، رشوامينــة  كل  شــخصينة 
تلعــب دورشام فين امميسرشحينة، قصتهللاام املخامصــة، ميني زاموينــة امألســبامب املتين دفعــت 
املشــخصينة إللىض طلــب امللجــوء، وميعامنيامتهللاام، ووصفام لتجرشبــة املوصــول إللىض ألميامنيينام، 
ونيظرشة املشــخصينة وتوقعامتهللاام ميســتقبلهللاام فين املبلــد املجدينــد، ليننيتهللاين املسرشد عنيــد 
املهللامي امميرشكــزين لهللاــذهللا املشــخصينة، امميعبرش عنيهللا باملســؤامل: هللاــل ألبقىض فين ألميامنيينام ألمي ام؟
هللاــذام  املعرشض  لفــت  امنيتبامهللا  قطامع  وامســع  ميني املجميهللاورشينني  امألميامنيين 
واملســورشين،  بســبب  برشامعــة املحلــول  امإلخرشامجينــة  للميخرشج،  وســوينة  امألدامء  غينرش 
،  وميســتجدينني  علىض  امللغــة  امألميامنيينــة  ثامنيينام،  لينــس 

ً
امميتوقعــة  ميميثلينني  هللاــوامة ألوام

بيننيهللامي إلام ميحترشف وامحــد )امميميثــل امميسرشحين املســورشين ألحميــد كوكين، خرشينــج قسمي 
املتميثينــل  فين  امميعهللاــد  املعاملين  للفنيــوني  امميسرشحينة(.

ينميكني ميني ينحضرش املعرشض، ألني ينرشىض ســخرشينة ميرشَّة ميني املدكتامتورشينــة 
واملبينرشوقرشامطينــة.  كومييندينام  ســودامء  تدفــع  املنيظامرشة  إللىض  املضحــك حيننيام 
وميقاموميــة املبــكامء حيننيام آلخرش، وتتينــح للجاملــس فين ميوامجهللاــة املخشــبة رشؤينــة 
ميزينــج ميرشكــب -ألينضام- ميني امميوسينقام واملرشقــص امألميامنيينينني، ينتدامخامني ميــع 
ميوسينقىض  ورشقــص  ســورشينينني،  تجسيندام  لبحــث  شــخصينامت  املعرشض  عني 
هللاوينــة  جدينــدة،  هللاوينــة  بامميعنيىض  املوامســع،  ام  تقتصرش  علىض ألورشامق  ثبوتينــة 
جدينــدة  فقــط،  بعــد  ألني  ألجبرشت  املدكتامتورشينــة  هللاــذهللا  املشــخصينامت  علىض 

املسينرش فين درشب امللجــوء.
هللاــذام  املحضــورش  املســورشين  فين  ميسرشح  امميديننيــة،  علىض  هللاــذام  امميســتوىض  ميني 
املكثامفــة، واملتوامترش، ونيوعينــة املعرشوض، ينبشرش بامميزينــد، لجهللاــة تعميــق إلسهللاامميامت 
املســورشينينني  فين  املحرشكــة  امميسرشحينة  فين  ألميامنيينام  عميوميام  وميديننيــة  ألوسنيامبرشوك 
خصوصام؛ وينقــدَّمي فرشصام ميوامهللاــب ســورشينة، عــزَّ علينهللاام فين وطنيهللاام امألصلين املتحقــق، 

بســبب امحتــكامرش املفرشص ميني قبــل ميامفينامت املفسامد.

ح امألميامين سورشينوني وامعدوني ين امميرش

بدرش املدينني عرشودكين
ينبــدو ألني امميفامرشقامت ام تنيتهللاين، حينني تتعلــق بشــخصينامت امجتميعــت ميني 
حولهللاام وإلزامءهللاام ميختلــف املتنيامقضامت املتين ام تكــف عني امامســتفحامل ميــع 
ميرشورش املزميني، شألنيهللاام شألني جهللالنيام بتامرشينــخ شــعب ام ينــزامل بامطني امألرشض املتين 

عامش علينهللاام، ينخفين ألسرشامرش تفامصينــل حينامتهللا ووجــوهللا هللاوينتهللا.
وتلــك هللاين حامل ألحــد كبامرش ميؤس�شين امميسرشح املعرشبين، إلني لمي ينكني 
ألكبرشهللامي علىض امإلطامق: املســورشين املــذين ألنيجبتهللا دميشــق: ألبو خلينــل املقبامنيين.
فقــد بقينــت مينيجــزامت هللاــذام امميبــدع املرشامئــد حبينســة ذامكرشة املجميهللاــورش 
املــذين  رشآلهللاام  رشألين  املعينني  بدميشــق  واملقامهللارشة  وامإلســكنيدرشينة  وبينرشوت،  ثمي 
تامشــت ذكرشامهللاام ميــع ميني حميلوهللاام، ولمي تبــق إلام املنيصــوص املتين كتبهللاام واملتين 
لمي تكني تقــول فين ذامتهللاام وام فين صنيعتهللاام إلام ألقــل املقلينــل ميني هللاــذهللا اممينيجــزامت. 
ولمي ينكني بوســع ميني كتبــوام عنيهللاام ألني يننيصفوهللاام، ميام دامميــوام ام ينعرشفــوني مينيهللاام 
إلام هللاــذام امألقــل ميني املقلينــل، وكامنيــوام، علىض عامدة ميعظمي ميني ينكتبــوني املتامرشينــخ 
فين عاممينيام املعرشبين، ألقرشب إللىض املقطــع واملجــزمي مينيهللامي إللىض املتنيسينب واملشــك. 
فميام كامنيــوام ينجهللالونيهللا كامني ألكثرش وألوســع ميميام ينعرشفونيهللا، لكنيهللامي كامنيــوام حتىض ذلــك 

ينجهللالــوني.
وكامني امبــد ميني صدفــة علىض غينرش ميينعامد ميني ألجــل امامكتشامف، كميام 
حــدث  وينحــدث  غاملبام  فين  املكشــوف  امألثرشينــة  امميهللاميــة.  كامني  ام بــدَّ  لبامحــث 
ورشوامئين، لمي ينكني ألبــو خلينــل املقبامنيين ذامت ينــومي غامينتهللا فين املبحــث، ولمي ينكني 
ينســتهللادف املتألرشينــخ للميسرشح ألو لرشوامدهللا، ألني ينجــد نيفسهللا فجألة ألمياممي كنيــز ميني 
امميعلوميامت وامميعطينامت تعــود إللىض نيهللاامينــة املقرشني املتامســع عشرش، لمي ينكني هللاــو 
ألو غينرشهللا ينعلمي بوجودهللاام، تتعلــق بامميسرشح املســورشين فين بدامينامت وجــودهللا 
املخامقــة واملتألسينسينة للميسرشح املعرشبين، وشهللاامدامت فينهللا وحولهللا وحــول 
املعامميلينني فينهللا، لمي تخطرش ألحــد ميميني كتبــوام عني هللاــذام املرشامئــد املكبينرش ألو حتىض 
فين ذهللاني ميني حامولــوام امســتعامدتهللا علىض طرشينقتهللامي، بعــد ميام ينقامرشب ســبعينني عامميام 
علىض رشحينلهللا، وهللامي ينــكامدوني ينجهللالــوني عني حقينقــة ميسرشحهللا ألهللاميَّ عنيامصرشهللا. 
هللاكــذام وجــد املرشوامئين واملبامحــث املفلســطيننيين - املسورشين تينسينرش خلف نيفسهللا 
فجألة، وهللاــو ينبامشرش كتامبــة رشوامينتهللا امألخينرشة )عصامفينرش دامرشوينني( واملبحــث 
عني وثامئــق تامرشينخينــة تتعلــق بميوضوعهللاام، ألمياممي امكتشامف كبينرش حميلهللا علىض 
ألني ينكتــب جنيبام إللىض جنيــب، رشوامينــة ألخرشىض حميلــت عنيــوامني )ميني دميشــق إللىض 
شينكامغو، رشحلــة ألبين خلينــل املقبامنيين إللىض ألميينرشكام عاممي 1893( ،تتامبــع هللاــذهللا 
املرشحلــة املعجينبــة فين تفامصينلهللاام امميختلفــة املتين كامنيــت حتىض صــدورش املكتامب 
ميجهللاولــة  فين  ميعظميهللاام،  وكامني  املعلمي  بهللاام  -فين  املعاملمي  املعرشبين  علىض  امألقــل- 

ينقتصرش علىض عنيوامنيهللاام حصرشام!
هللاين رشوامينــة تســجينلينة إلذني، لكنيهللاام ام تقــومي علىض تحقينــق نيــص ميحــدد 
ينرشوين  وقامئــع  املرشحلــة،  بــل  علىض  ميجميوعــة  ميني  املنيصــوص  وامألخبامرش 
واملشهللاامدامت، كامنيــت نيتينجــة بحــث ميضني فين ميظامنيهللا ميني املكتــب واملصحــف 
املتين كامني ام بــد لـــ تينسينرش خلــف ميني املعميــل علىض املعثــورش علينهللاام فين ميكتبامت 
ام 
ً
جامميعينــة ألو وطنيينــة ألو خامصــة، ميتنيامثرشة فين ميام بينني املخلينــج املعرشبين ميشرشق
واملوامينامت امميتحــدة امألميينرشكينــة ميغرشبام. رشوامينــة رشحلــة ينكتبهللاام تينسينرش خلــف ميني 
جدينــد، )ألو ينصنيعهللاام بامألحرشىض كميام كتــب علىض غامف املكتامب(، امعتميامدام علىض 

املوقامئــع املتين تامبــع دقامئقهللاام، مينيــذ امإلعــدامد لهللاام خصوصام فين ميختلــف ميــدني 
ســورشينة املطبينعينــة، ثمي بعــد ذلــك عنيــد تحقينــق املغامينــة مينيهللاام، كميام تميثلــت فين 
املعرشوض امميسرشحينة املتين ألشامرشت إللينهللاام ألو علقــت علينهللاام ألو نيقدتهللاام ميعظمي 
املصحــف  امألميينرشكينــة  علىض  امختامفهللاام،  وكذلــك  امألخبامرش  واملشهللاامدامت  املتين 

كتبــت حولهللاام واممينيشــورشة فينهللاام.
قاممي  ألبــو  خلينــل  املقبامنيين  برشحلتهللا  هللاــذهللا  ميني  دميشــق  إللىض  شينكامغو، 
علىض رشألس فرشقــة ميسرشحينة قوامميهللاام ثميامنيينــة وخميســوني فرشدام ميني املنيسامء 
واملرشجامل امميميثلينني وامميوسينقينينني وامميغنيينني واملرشامقصينني، جامؤوام ميني ميــدني 
ســورشينة  املطبينعينــة  امميختلفــة،  وكامني  بعضهللامي  ينقــف  علىض  خشــبة  امميسرشح 
للميرشة  امألولىض  فين  حينامتهللا،  لكنيهللامي  خضعــوام جميينعام  لتدرشينــب  وإلعــدامد  داممي 
شهللاورشام تحــت إلشرشامف املقبامنيين نيفسهللا، وألميكني ألني ينعطىض نيتامئجهللا املبامهللارشة 
فين املعرشوض املتين قدَّميـَـت، طــوامل ســتة ألشهللارش، فين تلــك امميديننيــة املتين كامنيــت 
تتعرشف للميرشة امألولىض فين تامرشينخهللاام علىض نيتامج ثقامفين قامدمي إللينهللاام ميني ترشكينام، كميام 
كامنيــوام ينسميَّوني فين ألميينرشكام  امإلميبرشامطورشينــة املعثميامنيينــة، لكنيهللا كامني فين املحقينقــة 
قامدميام بــدءام ميني دميشــق، ميني ألرشجامء بامد املشاممي كلهللاام املتين كامنيــت ينوميئــذ 

ضميني  امإلميبرشامطورشينــة  املعثميامنيينــة.
ينســجل تينسينرش خلــف، بامعــث رشحلــة ألبين خلينــل املقبامنيين، عنيصرشام ميهللاميام، 
علىض صعينــد تنيظينمي امميهللااممي فين عرشوض ميسرشحينة بهللاــذام املحجمي، كامني قــد 
تجسَّــد للميرشة امألولىض فين تامرشينــخ امميسرشح املعرشبين، فين املفصــل، علىض ميســتوىض 
امميســؤولينة،  ميام  بينني  املوظامئــف  امإلدامرشينــة  واممياملينــة  واملوظامئــف  املفنيينــة،  ألو 
بينني امميدينرش امإلدامرشين واممياملين، وبينني ميدينرش امميميثلينني ألو امميخرشج امميسرشحين بلغــة 
املينــومي. وكامني لهللاــذام املفصــل ألثرش ميهللامي علىض امســتميرشامرش فرشقــة ميؤلفــة ميني هللاــذام 
املعــدد، فين املعميــل ألرشبعــة شهللاورش ميتوامصلــة، بعــد ألني امضطرش ميخرشج عرشوضهللاام 
إللىض ألني ينغامدرش شينكامغو بعــد شهللارشينني ميني بــدء املعرشوض؛ وميام كامني بوســعهللا ألني 
ينغامميرش بامميغامدرشة لــو كامني ينقــومي فين املوقــت نيفسهللا بامميهللااممي امإلدامرشينــة، كميام كامني 
امف، هللاين امإلضامءامت املتين 

َّ
ينفعــل قبــل ذلــك. لكني امألهللامي فين هللاــذام املكتامب/ املكش

ألميكني لتينسينرش خلــف املحصــول فين ميظامنيهللاام، علىض كل ميام ينتعلــق بميضميــوني 
وطبينعــة وعنيامصرش هللاــذهللا املعرشوض امميسرشحينة، وتفامعــل املجميهللاــورش امألميينرشكين 
ميعهللاام، وميعظميهللاام، كميام ينبــدو، كامنيــت ميجهللاولــة لــكل ميني كتــب ميني املعرشب ميني 

قبــل، عني ألبين خلينــل املقبامنيين وميسرشحهللا وإلنيجامزامتهللا.
بعــد ألني ســجل تينسينرش خلــف تفامصينــل امإلعــدامد للرشحلــة، بــدءام ميني 
بينرشوت، واملكينفينــة املتين امســتقبلت بهللاام املصحــف امألميينرشكينــة خبرش املعرشوض 
املقامدميــة  ميني  املشرشق،  قــدَّمي عرشضام  ميضميــوني  امميسرشحينامت  ألو  املعرشوض 
املتين قدميتهللاام املفرشقــة، واملتين بلــغ عددهللاام ثميامنيينــة عرشوض )املدرشامميام املكرشدينــة، 
املدرشامميام املقلميونيينــة، امميرشوءة واملوفامء، عرشس دميشــقين، عنيترش بني شــدامد، 
هللاامرشوني  املرششيند،  املعرشوس  املترشكينــة،  امامبني  املضامل(.  وقــد  ألضامف  إللىض 
عرشضهللا تعلينقامت املصحــف امألميينرشكينــة علينهللاام، وتفامصينــل ميام ألثامرشهللا بعضهللاام 
 
ً
ميني دهللاشــة وامســتغرشامب، حينني كامني املنيقامد ألو امميرشامســلوني املصحفينــوني ميثام
ينشينرشوني إللىض امميتامء امميسرشح املــذين ينتســع أللفين شــخص عني بكرشة ألبينهللا.
لكني املفضــول لمي ينكني وحــدهللا ميام كامني يندفــع هللاــذام املعــدد املكبينرش إللىض 
حضــورش ميختلــف املعرشوض املثميامنيينــة طــوامل ســتة ألشهللارش؛ ذلــك ألني املنيقامد 

ســجلوام، ألينضام، إلعجامبهللامي بامميســتوىض املفنيين املرشفينــع لهللاــذهللا املعرشوض وكذلــك، 
كميام كتــب تينسينرش خلــف، بامميتامك املقامئميينني علىض هللاــذهللا املعرشوض »ألدوامتهللامي 
املفنيينــة« و«امامحترشامفينــة املعاملينــة« لهللاــذهللا املتجرشبــة، و«امألدامء املرشفينــع امميتقني 
للميميثلينني«. وينبــدو ألني املجميهللاــورش املــذين حضرش هللاــذهللا املعرشوض كامني ينضميُّ 
ميعظمي  املفئامت  امامجتميامعينــة،  وميني  ضمينيهللاام  نيخبــة  امميثقفينني  واملسينامسينينني 
امألميينرشكينينني،  وكامني  مينيهللامي  ألعضامء  املكونيغرشس  امألميينرشكين  املذينني  دفعهللامي 
حميامسهللامي للعرشوض إللىض ألني شــجعوام ميرشامســل صحينفــة )نيينوينــورشك ترشينبينــوني( 

علىض زينامرشة “امميسرشح املترشكين”!
لكني ميام ينميكني )ألو ينجــب( ألني ينهللامي ميــؤرشخ امميسرشح املعرشبين ميني ذلــك كلهللا 
هللاــو ميني نيامحينــة، ميام امعتميــدهللا ألبــو خلينــل املقبامنيين فين عرشوضهللا امميسرشحينة ميني 
تقنيينامت  حدينثــة،  ميســتفيندام  ميني  خبرشة  »ميسامعدهللا  وامبني  ميديننيتهللا إلســكنيدرش 
فرشح ،واملــذين تخبرشنيام سينرشتهللا ألنيهللا  )…( كامني ذام ثقامفــة فرشنيسينة رشفينعــة تحــدث 
  بشــكل 

ً
عنيهللاام  جميينــع  ميني  كتبــوام  عنيهللا«،  واملــذين  كامني  علىض  ميام  ينبــدو »ميطام

وثينــق علىض نيظرشينة دينلسامرشت حول ألدامء امميميثــل«، ميام داممي امختصامصهللا حينني 
عميــل ميــع ألبين خلينــل املقبامنيين كامني تدرشينــب امميميثلينني؛ وميني نيامحينــة ألخرشىض، ميام 
كرشسهللا ميني عنيامصرش “املفرشجــة” فين عرشوضهللا امعتميامدام علىض امإلبهللاامرش املبصرشين 
وامميوسينقىض واملرشقــص واملغنيامء وامألزينامء، فين امنيســجاممي ميذهللاــل جعــل املنيــصَّ 
امميسرشحين ميجرشد عنيصرش بينني عنيامصرش ألخرشىض، ام تقــل ألهللاميينــة فين ألين تقوينمي 
للعرشض امميسرشحين؛ وميني نيامحينــة ثاملثــة، ميام امبتكرشهللا فين املعرشوض امميسرشحينة، 
ام فين نيهللاامينــة املقرشني املتامســع عشرش فين ألورشوبام ألو فين 

ً
واملــذين لمي ينكني ميعرشوف

ألميينرشكام، وام سينميام املتفامعــل بينني امميميثلينني علىض خشــبة امميسرشح واملجميهللاــورش 
فين املقامعــة. وقــد بــدام ذلــك لعــدد ميني املنيقامد امألميينرشكينينني ميســتهللاجنيام نيظرشام 
إللىض تميســكهللامي بامميسرشح امإلينطاملين املــذين كسرش ألبــو خلينــل املقبامنيين، كميام هللاــو 
وامضــح،  جــدامرشهللا  املرشامبــع،  ميتقدَّميام  علىض  خلفهللا برشتولــد  برشينخــت ،بحواملين 
نيصــف قرشني. ســوىض ألني ميني املوامضــح ألينضام -وهللاــو امألهللامي هللانيام- ألني ميؤرشخين 
امميسرشح  املعرشبين  عامميــة،  وامميسرشحينينني  املعرشب  بوجهللا  خامص،  لمي  يننيتبهللاــوام 
إللىض هللاــذام امامبتــكامرش املــذين صامرش عنيصرشام شــديند امامســتخداممي، مينيــذ مينيتصــف 
املقرشني امميام�شين فين امميسرشح امميعامصرش، ولمي ينعميلــوام علىض تطوينرشهللا نيظرشام إللىض 
جهللالهللامي حقينقــة وامتسامع مينيجــزامت ألبين خلينــل املقبامنيين املــذين ينبــدو ألنيهللا قــدمي 
ذرشوة إلميكامنيامتهللا املفنيينــة وامميسرشحينة، فين هللاــذهللا املعرشوض املثميامنيينــة املتين شهللادتهللاام 

ميديننيــة شينكامغو قبينــل نيهللاامينــة املقرشني املتامســع عشرش.
دفــع ألبــو خلينــل املقبامنيين فين حينامتهللا ثميني جرشألتهللا وعبقرشينتهللا: يننيتقــل ميني 
بلــد إللىض آلخرش طرشينــد املرشقامبــة واملوشامة وعميامء ألجهللاــزة “املخفينــة” املعثميامنيينــة، 
وينضطرش لهللاــذام املســبب باملــذامت إللىض ألني ينغامدرش شينكامغو بعــد شهللارشينني ميني 
وصولهللا إللينهللاام، بســبب املوشامة واملتقامرشينرش امميغرشضــة ألو املكامذبــة امميرشســلة إللىض 
املعامصميــة املعثميامنيينــة. ودفــع ذلــك بعــد ميميامتهللا وفين ميديننيتهللا بوجهللا خامص: فام 
وجــود لشامرشع ينحميــل امسميهللا، وام وجــود ألدنيىض امهللاتمياممي بميسرشحهللا املــذين 

ألسسهللا فين ميطلــع املرشبــع امألخينرش ميني املقرشني املتامســع عشرش.
ام شــك ألني تينسينرش خلــف قــد صنيــع هللاــذهللا املرشحلــة، لكنيهللا كامني، وهللاــو 
ينصنيعهللاام، ينعينــد بعــث رشامئــد امميسرشح املعرشبين املحدينــث املــذين امنيطلــق فين وميني 
ميديننيتهللا دميشــق املتين ألنيجبتهللا وألنيكرشتهللا ميني خامل ألبنيامئهللاام ألو املطامرشئينني علينهللاام!

املــذين كرش املجــدامرش املرشامبع!

ثقامفة
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قرشأل،  وعني  طرشينــق  املقرشامءة؛ 
ُّ
نيكتــب  ثمي  نينيشرش،  ونينيشرش  كين  ني

ينحصــل املكامتــب علىض امامعترشامف ألو ام ينحصــل. وميني ينصرشَّح بألنيهللا 
ينكتــب  ويننيشرش،  وام  ينهللاميهللا  ألميرش  املقامرشئ،  هللاــو  شــخص  لمي ينُّعترشف 
ام، وإلذام لمي ينكني هللاامجــس املكامتــب 

ً
بهللا كامتبام، حتىض لــو كامني كامتبام فــذ

ام؟
ً
امامعترشامف  بميام  ينكتــب؛  فلميامذام  يننيشرش إلذ

كامني املكتامب وامميجلــة واملصحينفــة واممينيبرش واملنيــدوة، وميام زاملــت 
هللاــذهللا املقنيــوامت، وسامئل حضــورش املكامتــب، وألســبامب حصولهللا علىض 
امامعترشامف، وينكميني ميعينامرش امامعترشامف فين امألثرش املــذين ينطبعهللا فين عقــل 
امآلخرش ووجدامنيهللا، ســوامء ألكامني امألثرش علىض خامصــة املخامصــة، ألمي علىض 

املخامصــة، ألمي علىض املعــواممي.
ام شــك ألني امامعترشامف ميسأللة فين غامينــة املتعقينــد، وبخامصــة ألنيهللاام 
ميرشتبطــة باملــذوق املعاممي واملذهللانيينــة املسامئدة، وعــدمي امامعترشامف قــد 
ينكــوني ثميرشة امنيحطامط املــذوق وامميعرشفــة، ولينــس ثميرشة ميكامنيــة امميبــدع 
وآلثامرشهللا، وقــد ينمي�شين زميني طوينــل، قبــل ألني ينعترشف املتامرشينــخ بميبــدع 

فــذ.
شــكام  شــوبنيهللاامورش  ميني  تجامهللاــل  املوســط  امألكامدينميين  لكتامبهللا 
)املعاملمي  إلرشامدة  وفكرشة(،  ومي�شىض زميني  طوينــل،  قبــل  ألني  ينتحــول 
املكتامب إللىض وامحــد ميني ألهللامي مينيامبــع املفكرش املفلســفين املامحــق، وحينني 
ــف نيينتشهللا كتامبهللا امألشهللارش )هللاكــذام تكلمي زرشامدشــت(، لمي ينطبــع مينيهللا 

َّ
ألل

إلام ألرشبعينني نيســخة وزعهللاام علىض ألصدقامئهللا، ثمي ألصبــح املكتامب حتىض 
عامد طبامعتهللاام بميئامت امآلامف 

ُّ
هللاــذهللا امللحظــة ميني ألشهللارش املكتــب املتين ت

ميام تجــد لغــة لمي ينُّنيقــل هللاــذام املكتامب إللينهللاام، ولمي 
َّ
ميني املنيســخ، وقل

تتمي عميلينــة امامعترشامف بفامني كــوخ إلام بعــد رشحينلهللا بسنيوامت طوينلــة، 
وهللاكــذام، غينرش ألني طلــب املشهللارشة ألميرشٌّ آلخرش.

ينميكني للشــخص ألني ينُّعرشَّف نيفسهللا كميام ينشامء، فهللاــو حرشَّ فين 
ذلــك، كألني ينضــع لقــب املدكتــورش صفــة امزميــة قبــل امسميهللا، رشغبــة 
فين امســتغامل هللاــذام امللقــب امألثينرش لــدىض املعامميــة، ألو ينُّعرشَّف نيفسهللا 
باملشامعرش ألو املرشوامئين ألو امميفكرش، وينميكني ألني ينضينــف امميهللانيــة، إلذام 
كامنيــت ذامت قينميــة لــدىض املجميهللاــورش، وينميكني ألني ينخبرشنيام ألنيهللا حصــل علىض 
مينيــح عامدة ميني جهللاامت ميحلينــة 

ُّ
جامئــزة ميني هللانيام وجامئــزة ميني هللانيامك، ت

ام  ينصــدمي 
ً
تشــجينعام  للشــبامب،  وينميكني  ألني  ينكتــب  تعلينقام صامرشخ

امميتلقين، وينميكني ألني ينتوســل امميشامجرشة ميــع ميني ألكــدوام حضورشهللامي فين 
املحينامة وحصلــوام علىض شهللارشة غينرش قامبلــة للفنيامء، رشغبــة فين حصولهللا 
عبَّرش عني 

ُّ
علىض املشهللارشة، ولكني هللاــذهللا املطرشق، وهللاين فين املغاملــب فجــة، ت

ام، وقــد 
ً
تألفــف ميني حامل املنيكرشة، وهللاين ام تنيجــب فين املغاملــب امعترشامف
نيجــب شهللارشة ميام، وهللانيامك فرشق بينني امامعترشامف واملشهللارشة.

ُّ
ت

كل  امعترشامف  ينقــود  إللىض  املشهللارشة،  ولكني  املشهللارشة  ام  تعنيين 
امامعترشامف،  فقــد  تألتين  املشهللارشة  إللىض  ألكثرش  املنيامس  ســوءام،  كشهللارشة 
شامعرش ينُّدامفــع عني سينامســة دكتامتــورش فين املقتــل واملتدميينرش وامإلطامحــة 

باملسينامدة.
ام  ينألتين  امامعترشامف  عنيــوة،  وام  عني  طرشينــق رشغبــة  ميســبقة، 
امامعترشامف هللاــو جــزء ألسامس ميني املسينرشة املذامتينــة لإلبــدامع، كل ميبــدع 
ألدبين ألو فنيامني تشــكينلين ألو فينلســوف إلنيميام يننيتــج سينرشتهللا املذامتينــة عبرش 
نيشامطهللا املكتامبين واملفنيين؛ فينصبــح امامعترشامف ثميرشة ميني ثميرشامت سينرشتهللا 
املذامتينــة، كميام تغــدو سينرشتهللا املذامتينــة جــزءام ميني سينرشة امامعترشامف بهللا.
لكني ألني ينخوض شخص ميام حرشبام ضرشوسام وشجامرشام ميع امآلخرش، 
ميني ألجــل امامعترشامف علىض صفحامت )فينســبوك( ألو فين املصحامفــة، 
نيتــج ألثرشام، 

ُّ
نيتــج امامعترشامف بامألثرش ولني ت

ُّ
فهللاــذهللا حرشب ام ألخامقينــة، لني ت

إلام إلذام كامني صامحب امميعامرشك املامألخامقينة ينظني ألني حضورش امسميهللا فين 
ســوق )فينســبوك( دوني ألثرش لكتامبتهللا هللاــو امامعترشامف.

ميــع ذلــك، فإلني وجــود املكوينتــب ضرشورشين للحينامة امميبتذلــة، 
 لكتــب لآلخرشينني، حتىض لــو كامني 

ً
ضرشورشين حتىض لــو كامني عامرشضام فامشام

ميترشجميام سينئام، حتىض لــو كامني ســوقين املنيقــد، حتىض لــو قتلتهللا شهللاوة 
املحضــورش وهللاــو خاملٍ ميني شرشوطهللاام، حتىض لــو امستشهللاد بينني املجميلــة 
وامألخرشىض بألقــوامل امميشامهللاينرش، حتىض لــو كامني فصامميينام ســجينني ألوهللاامميهللا، 
حتىض لــو تطامول علىض امميبدعينني، حتىض لــو امفتقرش إللىض املــذوق املجمياملين، 
حتىض لــو لمي ينتخلــص ميني فجامجتهللا املرشعامعينــة، حتىض لــو كتــب ميام 
ينشــبهللا املكتامبــة، حتىض لــو كامني لسامنيَ حامل دكتامتــورش صغينرش، حتىض لــو، 
حتىض لــو. فهللانيامك صفحامت، فين املصحامفــة و)فينســبوك( و)توينترش(، 
ســتظل فامرشغــة فين غينامبهللا، وهللاين تحتامج إللينهللا لينميألهللاام بحميامقامتهللا، كميام 

ألني هللانيامك املكثينرش ميني املحميقىض يننيتظرشوني.

املكتامبة 

وامامعرشامف

ألحميد برشقاموين

جينرشوني - عامصمي املزعبين
امامســتغامل،  وتحوينــل  ميفهللاــومي  املعميــل  املتطوعين  ميني  خدميــة 
قضينــة ميعيننيــة -ولــو ميني دوني ميقامبــل ميامدين- إللىض املســعين للحصــول 
علىض  املتميوينــل  فقــط،  ألصبحــت  ميني  سميامت  ميفهللاــومي  املتطــوع، 
ميني وجهللاــة نيظرش ميعظمي املامجئينني املســورشينينني املعامميلينني فين بعــض 

اممينيظميامت  املدولينــة  وامميحلينــة  فين  امألرشدني.
قامل  عــدد  ميني  امميتطوعينني  املســورشينينني  وامألرشدنيينينني، رشفضــوام 
املكشــف عني هللاوينتهللامي، لـــ )جينرشوني(، إلنيهللامي »تحولــوام إللىض ألدامة لــدىض 
بعــض اممينيظميامت، لتنيفينــذ ميشامرشينعهللاام وامســتميرشامرش امســتجرشامرش املدعمي 
 
َ
ميني  امميامنيحينني«.  ميؤكدينني  ضرشورشة  ألني  تغينَّرش  اممينيظميامت  طرشينقــة
رش  فرشص  عميــل  حقينقينــة  تلينــق  بهللامي، 

َّ
املتعامطين  ميعهللامي،  وألني  توف

خامصــة ألني ميعظميهللامي ميني امألكامدينميينينني. وألني تعتبرشهللامي ميوظفينني لهللامي 
حقوقهللامي  املكامميلــة  فين  امألجرش  واملضميامني  املصحين  وامامجتميامعين.

ذكرش  امميتطوعــوني  ألنيهللامي  بصــدد  إلطامق  ميبامدرشةٍ،  للوقــوف 
ضــد امســتغامل هللاــذهللا اممينيظميامت، وطرشينقــة تعامميلهللاام املسينئة ميعهللامي، 

واملعميــل  علىض  تحصينــل  حقوقهللامي.
ألبــو املينميامني امميحميــد، وهللاــو ســورشين ينعميــل كميتطــوع فين ميشرشوع 
)ميكامنيين( لدعمي امألطفامل املســورشينينني بدعمي ميني مينيظميــة )ينونيينســف(، 
وألحــد  امميشامرشكينني  فين  امميبامدرشة،  تحــدث  إللىض  )جينرشوني(  عني  إلسامءة 
: »عنيدميام تقــومي مينيظميــة ميام بإلطامق 

ً
اممينيظميامت للميتطوعينني، قامئام

ألين  ميشرشوع،  تطلــب  ميتطوعينني  للعميــل  فينهللا.  وعامدة  ميام  تكــوني 
امألعميامل  امميوكلــة  لهللامي  كبينرشة  ميني  نيامحينــة  ضغــط  املعميــل،  ميقامبــل 

املحصــول  علىض  ألجرش  بسينط  ينسميىض  »ميكامفألة«،  وهللاين  غينرش  كامفينــة 
لتغطينــة ميصامرشينــف املتنيقــل. وبميجرشد امامنيتهللاامء ميني امميشرشوع؛ ينتمي 
امامســتغنيامء عني امميتطوعينني، دوني ألني ينحصلــوام علىض حقــوق تذكرش«.
ألضامف امميحميــد ألني »ميعامينينرش تشــغينل امميتطوعينني تختلــف ميني 
مينيظميــة إللىض ألخرشىض؛ فهللانيامك مينيظميامت تقــومي بإلبرشاممي عقــود تطــوع، ام 
تتضميني ألين ضميامني ألو تعوينــض فين حاملــة إلصامبــة املعميــل، ألو تميكني 
امميتطــوع ميني املحصــول علىض تصرشينــح للعميــل، وألخرشىض تتعامقــد بشــكل 
شــفهللاين  ميــع  امميتطوعينني،  وينتمي  املعميــل  وفــق  شرشوطهللاام،  وينخينَّرشوني 

امميتطــوع بينني اماملتــزاممي بهللاام ألو ترشك املعميــل«.
)سميينَّة(  سيندة  ميتطوعــة ســورشينة،  لــدىض  إلحــدىض  اممينيظميامت 
املعامميلــة فين ميجامل حميامينــة املطفــل، تقــول لـــ )جينرشوني(: إلني »هللانيامك 
إلحسامسام  باملظلمي  لــدىض  غاملبينــة  امميتطوعينني،  ففين  املوقــت  املــذين 

ام ينتجاموز ميام ينحصــل علينهللا امميتطــوع كميكامفألة 200 ديننيامرش ألرشدنيين 
شهللارشينام، فإلني زميينلهللا امميوظــف لــدىض اممينيظميــة نيفسهللاام ينحصــل علىض 
 
َ
ميام ينقامرشب 700 ديننيامرش ألرشدنيين، وام ينتجاموز دورشهللا فين املعميــل امإلشرشامف
علىض  تنيفينــذ  امميشرشوع  امميوضــوع  ميســبقام،  ميــع  املعلمي  ألني  امميتطــوع 

وامميشرشف  هللاميام باملدرشجــة  املعلميينــة  وامألكامدينميينــة  نيفسهللاام«.
ام تختلف بعض اممينيظميامت املتطوعينة املســورشينة عني ميثينامتهللاام 
ميني اممينيظميامت املدولينــة وامميحلينــة، خامصــة تلــك املتين تحصــل علىض 
تميوينــل ميني جهللاامت ميامنيحــة، فهللاين تتعامميــل ميــع امميتطوعينني باملطرشينقــة 
نيفسهللاام، وتحامول جميينــع هللاــذهللا اممينيظميامت ألني تبنيين نيجامحامتهللاام علىض 
املجهللاــود املتين ينقــومي بهللاام املامجئــوني وامميتطوعــوني ميني امألرشدنيينينني، وفــق 
ميام ينتمي املترشوينــج لهللا إلعامميينام بـــ »قصــص املنيجامح«؛ ميام ينزينــد ميني 

املدعمي امميقــدمي لهللاــذهللا اممينيظميامت ميني امميامنيحينني.
باملرشغمي  ميني  املســلبينامت  املتين  ينعامنيين  مينيهللاام  امميتطوعــوني  فين 
اممينيظميامت املدولينــة وامميحلينــة، فإلني هللانيامك بعــض امإلينجامبينامت املتين 
:  »تتميثــل  امإلينجامبينامت  بامكتسامب  املخبرشة، 

ً
ألوضحهللاام  امميحميــد  قامئام

واملتعرشف  إللىض  طرشق  عميــل  امميؤسسامت  وكينفينــة  تنيفينــذ  امميشامرشينع. 
إلضامفــة  إللىض  املــدورشامت  املتدرشينبينــة  للســورشينينني،  كونيهللامي  ميعنيينينني 

باملقضينــة  املســورشينة  بشــكل  ميبامشرش«.
ينضينــف  امميحميــد  ألني  »املدخــل  امميامدين  املنيامتــج  عني  املتطــوع، 
ل دعميام لبعــض ميني املشــبامب، وام سينَّميام 

َّ
، ينشــك

ً
وإلني كامني ضئينام

املعامزبينني، فهللاــو ألفضــل ميني ام �شينء فين ظــل عــدمي توفرش فرشص عميــل 
ميامئميــة«.

املعميــل املتطوعين للســورشينني ين امألرشدني: جهللاد كبرش وامســتغامل ين امألجورش

«: كألس املعاممي هللاو تغطينة لامنيتهللاامكامت املرشوسينة ين ســورشينة »رشامينتــس ووتــش

دعـَـت )هللاينوميني رشامينتــس ووتــش(، فين تقرشينرش نيشرشتهللا ألميــس امإلثنيينني، 
 املعاملمي إللىض عــدمي حضــورش حفــل امفتتامح كألس املعاملمي بميوســكو، فين 

َ
قامدة

14 حزينرشامني/ ينونيينــو؛ ميام لمي ينتخــذ املكرشميلينني خطــوامت حقينقينــة لحميامينــة 
حينامة ألكثرش ميني ميلينونيين شــخص، فين ميحامفظتين إلدلــب ودرشعام فين ســورشينة، 

ميني املهللاجميامت املكينمييناموينــة واملتقليندينــة.
ذكرش املتقرشينرش ألني رشوسينام تدعمي نيظاممي بشامرش امألســد عســكرشينام، مينيــذ 
ألينلــول/  ســبتميبرش 2015.  وتــزودهللا  باملسامح،  وتشامرشك  فين  شنيَّ املغامرشامت 
املجوينــة ضــد امميدنيينينني فين اممينيامطــق املتين تسينطرش علينهللاام فصامئــل امميعامرشضــة، 
وتســتخدمي فين ذلــك قامعــدة حميينميينمي املجوينــة شميامل غرشب املامذقينــة.
امعتبرش كيننيينــث رشوث، امميدينرش املتنيفينــذين لـــ )هللاينوميني رشامينتــس ووتــش(، 
ألني رشوسينام »تحامول ميني خامل امســتضامفتهللاام ألحــد ألكثرش امألحــدامث ميتامبعــة، 
ألني تغامزل املرشألين املعاممي املعاملميين، وألني تحظىض بامامحترشاممي«. دامعينام زعميامء 
املعاملمي إللىض ألني ينوجهللاــوام رشساملة إللىض بوتينني بألنيهللامي لني ينكونيــوام إللىض جامنيبهللا فين 
اممينيصــة  املرشسميينة  لينلــة  امامفتتامح؛  ميام  لمي  ينغينَّرش  سينامســتهللا  وينضــع حــدام 

للفظامئــع املتين ترشتكبهللاام قوامتهللا املرشوسينة وقــوامت املنيظاممي.
وألضامف  »فين  كثينرش  ميني  امألحينامني،  ينســعىض  املقامدة امميســتبدوني  إللىض 

امألخرشة

امســتضامفة امألحــدامث املرشينامضينــة املشــعبينة، بهللاــدف تقدينمي صــورشة إلينجامبينــة 
عنيهللامي لبقينــة املعاملمي. وعلىض قامدة املعاملمي عــدمي املسميامح بامســتخداممي حــدث 
رشتكبــة فين ســورشينة، بامت 

ُّ
رشينام�شين، للتغطينــة علىض نيميــطٍ ميني املفظامعامت اممي

ينهللاــدد ميلينونيين ميدنيين«.
حميَّلــت  )رشامينتــس  ووتــش(  ميوســكو امميســؤولينة،  لينــس  فقــط  عني 
امامنيتهللاامكامت املتين ترشتكبهللاام قوامتهللاام ميبامشرشة، بــل عني تلــك املتين ينرشتكبهللاام املنيظاممي 
ألينضام؛ إلذ تســببت املعميلينامت امميشــترشكة لرشوسينام واملنيظاممي بســقوط آلامف 

املضحامينام امميدنيينينني فين ســورشينة.
لفــت املتقرشينرش إللىض ألنيهللا علىض املرشغمي ميني امرشتــكامب املنيظاممي جرشامئمي حرشب 

وألخرشىض ضــد امإلنيسامنيينة، ووجــود ألدلــة قوينــة علىض ذلــك، فإلني ميوســكو توامصــل 
تزوينــدهللا بامألســلحة. حينــث امســتألثرشت رشوسينام، بينني عامميين 2015 و2017، بـــ 79 
بامميئــة ميني صامدرشامت امألســلحة إللىض ســورشينة، وفقام لـــ )ميعهللاــد ســتوكهللاولمي املدولين 
ألبحامث املساممي(. وينشميل ذلــك تســلينمي 40 دبامبــة ألوامخرش عاممي 2017.

إلضامفــة  إللىض  املدعمي  علىض  امألرشض،  توامصــل  رشوسينام  توفينرش  غطامء 
سينام�شين  ودبلوميام�شين  للنيظاممي  املســورشين.  ومينيــذ  نيينسامني/  ألبرشينــل 2018، 
امســتخدميت رشوسينام حــق املنيقــض )املفينتــو( فين ميجلــس امألميني 12 ميرشة 
لحميامينــة  نيظاممي  امألســد،  آلخرشهللاام  كامني  لعرشقلــة  إلدامنيــة  هللاجــومي  بامألســلحة 
املكينمييناموينــة  علىض  بلــدة  دوميام  فين  ضوامحين  دميشــق،  وإلجرشامء  تحقينقامت 

لتحدينــد امميســؤولينني.
ودعـَـت  )رشامينتــس ووتــش(  ميوســكو  إللىض  امســتخداممي  نيفوذهللاام  املكبينرش 
فين  املضغــط  علىض  نيظاممي  امألســد، ووضــع  حــد  للهللاجميامت  املعشــوامئينة 
وامســتهللادامف  امميدنيينينني،  بميام  فينهللاام  امألســلحة امميحظــورشة  ميثــل  املذخامئرش 
املكينمييناموينــة واملعنيقودينــة واملحامرشقــة املتين تســقط جــوام، ورشفــع املقينــود غينرش 
املقامنيونيينــة علىض تســلينمي امميسامعدامت امإلنيسامنيينة، وقبــول نيشرش ميرشامقبينني 
دولينينني وتميكيننيهللامي ميني املوصــول، وإلطامق سرشامح امميعتقلينني املسينامسينينني.
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