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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

الحمددد  و لالةددال لالسددار ولدد، رعدد آ هللاو لولدد، ولدد  ل  ددحاب  لمددن 

 لااله.

  ... لبعد

و لفقدددلا فييددا مددا بددين 1967فدد ا اليمةمددة الادد  حاعدد  بددالعر  فدد  وددار 

القنطرل لالقنيطرلو ل  بح المسجد األعة، ف  عبضة إعدرايي.. ااند  إحدد  

لال ةشددبييا إال نكبددة الااددار حددين  ... رةخ هدد ه األمددةالكدد ارا الكبددر  فدد   ددا

دخلددد ا بدددددادو لدمدددرلا الحضدددارل اطعددداميةو ل عدددقط ا ال افدددة العباعددديةو 

لخرب ا من الددلرو ل  لود ا مدن الكادذو لابحد ا مدن البشدرو مدا لدم ةكدد ةحددا 

 مثل  ف  الاارةخ.

الليددا لمددن حدده هدد ه القاروددة اليايلددة فدد   ددارةخ العددر  لالمسددلمين  ا  ان

 األعار بالاحلي. لالدراعة لاأخ  منيا العبرلو ل قابس منيا الوطنة.

ودن الكاابدة فد  هد ا المجداآو ليقد ر بد  مدن هدم  عددر مند   اللقد اند  رابب د

 ولي و ل خص ب  من رجاآ الوكر اطعام .

للكن  لجدت شا، األعار  انالآ ه ه القضية من زلاةاها الم الوةو لجليدا 

 ألمة ل راثيا لوقايدها لعيميا األ يلة.برةذ ون ه ه ا

ببسداةة لحدحالة  ن   ا  جد بين ع م  من ةعلل ا األحدداا الكبدارلقد عاء
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الكبدددر  عددببيا بلطددة وو ةدددةو  ل خيانددة مددن بعددد   1967وجيبددة. فكارثددة 

األشدد ا . للدد ال بلطددة فددااو  ل خيانددة ودداا لابدددآ الم عدد  مددن همةمددة 

 عاحقة إل، نةر مؤزر.

جد من النداس مدن ةاجاهد. الحقدايه النا دعةو لةنكدر الشدمس لباظن   ا  

 ف  رابعة النيار ليثب  ما ةساحه النو  لةنو  ما ةساحه اطثبات.

 لمن هنا ع ة  ومةما  ول، الكاابة.

الددراء ااابدة مقداآ ليدا ودن  «حضارل اطعار»ثم ااا  ا ةلب  إل، مجلة 

أا القضديةو فكداا ف  ودد خدا   ةددره بشد «دلر الوكر ف  عضية فلسطين»

 الك ه  السبذ المباشر لكاابة ه ه الةحاي  الا   عدميا للقاريء الي ر.

ل نا لس  من محارف  السياعة الحمبيةو للكن دةن  ولمن   ا مدن لدم ةيدام 

 بأمر المسلمين فليس منيم.

 ه  الجانذ الوكري فييا. - بةوة  عاعية - لال ي ةيمن  ف  القضية

من زالةة الوكدر  اثدر مدن زالةدة السياعدة لالادارةخ. للي ا ف ن    حدا هنا 

ه  مناعشة األفكار ل ةحيحيا عب.  ا ةعنيند  عدرد ال عداي   لال ي ةعنين   لال  

 ل ةنيويا.

إا ميمة الوكر ف  القضية  ا ةعمه ال و  بياو لةمةح الضبا  لالقاار مدن 

ال بلد  لال ح لياو لةجلييا للعق آ لالبةاير اما ه  با مدالطة لال  مةي  ل

  حيم.

ميمة الوكر  ا ةرد األشياء إل،   د لياو لةدربا الحد ادا بأعدبابيا البعيددل 
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العميقة لال ةكاو  بما ةطو  ول، السطحو لال ة دد  بمدا ةبددل للنداظر الماعجد. 

 اأن  ماء له  ف  حقيقا  عرا .

ميمة الوكر  ا ةعرفنا: من نحن؟ لما رعالانا؟ لما دلرنا؟ لمن وددلنا لمدا 

 يقا ؟ لمااا نملك لمااا ةملك؟ حا، نك ا ول، بينة من  مرنا.حق

ميمة الوكر  ا ةنظر إل، الدد البعيدو لال ة طد  بةدره الحاحدر القرةدذو 

 درس األمسو لوالر الي رو آلماآ الدد.من  إنما ةساويد

و لةضد   ةددةنا ولد، ميمة الوكدر  ا ة حدح لندا اليددر لةرعدم لندا الطرةده

ه ه  ميمة الوكر له ا دلره. له ا ما ةجدذ  ا ةقد ر بد  ات.ه العقبات لالمع ع

 لخا ة ف  دةار اطعار. في.  د  الوكر دلره ف  الك؟

 ا ةةددح  الوكددر السددكرااو  1967ادداا الموددرل   ل المظندد ا بعددد نكبددة 

لةسددداقيم الوكدددر األوددد او لةظيدددر الوكدددر األ دددي.و لة ابددد ء الوكدددر الددددخي. 

ظددن لةدداس السدديم. ل  ددبحنا نقددر  السددطح  لالوكددر الجبدداا. للكددن خددا  ال

مددن الوكددر فدد   وسددير األحددداا ل عليدد. ال عدداي و ال  سدداحه إال  النسددم   ل ان دد

 الرثاء.

ل فلسددطين هد  ندد ةر إليدد  للمسدلمين ليعدد دلا إلدد، دةدنيم بعددد ةدد آ إا مأعدا

 بيا  فيسايقظ ا من عباتو لةحي ا من م ات.

 ... اطعددارلالدد ي نؤاددده مددن هدد ه الةددحاي  هدد  حددرلرل العدد دل إلدد، 

خير  مدة  خرجد   - اما انا - اطعار الشام. ال ي ةعيدنا ... اطعار الةحيح

 للناس.

و لالمسداقب. ةحود  الرهبدة لالظدار. البدلا ه ه العد دل  جدد المةدير م يو د
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لمطام  إعرايي. لدم  ناد  بعددو للدم ةكويدا اد. مدا اباةدبا  لاشدب  نيمايدا. فدا 

ق لمةر لف  الحجاز: ف  المدةندة وندد عبدر زاآ ف   حاميا  را  ف  العرا

 . ل، هللا ولي  لعلم الرع آ لمسجده 

حيث ااا ةقيم ةي د بن  عينقا  لعرةظة لالنضير. لبيرهم من ةيد د خيبدر 

 لالحجاز.

فلنةددددعن هللا ليةددددعنا هللاو للندضدددذ   ليدضدددذ لنددداو للننةدددره حاددد، 

َٰٓأَيَُّهاا  }ةنةددرنا. فقددد عدداآ  عددال،:  يَ   َ يَ  َ ٱلَّااين َّّ ٱاإ ٱ ُْ اإ ننت نَنُراا ْ  اَمنُااآَٰ كُم  َٱيُثَب ناا    يَنُراا

دَاَمكُم   لَُهم   7أَق  َم  ٗس  لَُّهم  َٱأََضلَّ أَع  ٱاإ فَتَع  ُْ يَ  َكفَ ُ  8َٱٱلَّين َّّ َٱ ٱ ََ ُهاااإ َما َٰٓ أَنا ْن لنَك بنأَنَُّهم  َك
ذَ 

} لَُهم  َم  بََط أَع   .[9 - 7]محمد:  فَأَح 

 انا ف   ةدي ال ةن ةكره ا ما  نمآ هللا؟فكي  نناظر نةر هللا ل زم

ه ا ه  ر ة  الش ة  ف  الم را من ه ه النكبة الكبر و لما  د فيق  إال 

 با  ولي    ال  لإلي   نيذ.

 ر1968ن فمبر  - هـ1388شعباا 

 د. ة ع  القرحالي
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 لمااا انيممنا؟

و لهد  1967 (1)حمةراا )ة ني ( 5ما م عونا بعد ه ه النكبة الكبر ؟ نكبة 

 .1967حا،  1948؟ من االنكبة الثانية  ل الثالثة ف   ع. من وشرةن وام  

ما م عونا؟ لمدا دلرندا؟ لمدا نةدن  لعدد خدا  ومداآ ابدارو ل ب درت  حدار 

ودد ا و ل يددالت وليددة ادداا عدد ر منددا ةط فدد ا بيددا لةرجدد ا نوعيددا ونددد الشدددلو 

ُهم  َ النَهااتُهُ فََماا َٰٓ أَ   }لو نيددا ونددد الكربددة:  اا  نَاا   َعاان  ن من َّّ اا  ٱُٱتن ٱ ُعاَت من ُم ٱلَّتنااي يَااد 

ٖ  لَّمَّ  جَ  بنيبٖ  ََٰٓ  أَم  َشي  َْ نَت   َٱَم  َزاٱُٱهُم  َ ي 
 .[101]ه د:  {ُْ َرب نَكَۖ

ه ا ه  السؤاآ ال ي ةدلر ول، ا. لساا لةج آ ف  اد. فكدرو لةشدد. اد. 

لنطدرد  مناد و ما م عونا لمااا نةن ؟ مااا ولينا لندس. العار لنحرر الددةارو

 منيا اللة   الدا بين لنردها إل،  هليا الشرويين.

لالج ا  ال ي ال ة ال  فيد  اثنداا: إا وليندا  ا نوعد. مدا ةوعلد  العقداء إاا 

 -   رة ا ف  المضداةه ل حاةد  بيدم الشددايدو لعددت ولدييم المسدالك: وليندا

  ا نوكددر. ل ال  مددر بنددا األحددداا الضدد ار لنحددن فدد  بولددة ال - عبدد. ادد. شدد ء

وليندا  ا نوكدر فد  نكبدة األمدس لنسدا لص وبدرل  ... ه ا لف  بمرل عداه ا

ٱاإ م  }أَفَلَاللدد. لال نك ا اال ةن ل   هللا م عويم من وبر الادارةخ فقداآ:  ُْ اي  يَسن

ااَمعُاَت بنَهاا َۖ فَ ننََّهاا   بنلُاااَت بنَهاا َٰٓ أَٱ  َ اذَاتل يَس  ِل يَع  َر  ن فَتَُكاااَت لَُهاام  قُلُااا  َ َماا  ََل نَع  فنااي ٱ

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
ثددم  لال  در  لمددااا؟ هدد. اناةددرت عضددية فلسددطين عبدد. الددك« النكسددة»( لهدد  الادد  عددم ها 1)

اناكسدد  فدد  حمةددراا؟ الليددم إال إاا ودددلا لجدد د البدد ليس الدددلل و لحدديا  مضدداةه  يددراا 

ا ظورت ب  عضية فلسطين 1956لشرر الشيخ ف   قضدية الولسدطينية ل مدا ال اعد  فا...  اناةار 

 لمن  ع   إل، األع  !من ع ء إل،  ع  و  - ول،  ةدي هؤالء -  سير
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َر   َب   َ كن  نَع  ٱ ُِ ٱلَّتني فني ٱلرُّدُٱرن ل  َم  ٱُْ َٱلَ   .[46الحج: ] {بُلُا

منا  ا نسدير فد  األر  لال  ا نضدر  فد   رجاييدا لندر   الليس مطل ب  

لنسددم  لنعابددر لنعقدد.و فددنحن نعدديل فدد  علددذ العبددرلو بدد. نحددن   ددحابيا 

 ل ناويا.

شددرات اآلةددات مددن شددا، لإا  مددة دواهددا ااابيددا إلدد، الاوكيددر لالنظددر فدد  و

عدد رهو لجعدد. دةنيددا الاوكيددر فرةضددة لوبددادلو ل علمدد  مددن  راثيددا:  ا  وكيددر 

لجدةرل  ا  د  االر جداآ لالايدرةجو ل وكدر لدددها  - عاوة خير من وبادل عنة

 ندا »بأنال لومهو ل ا  ثب  لج دها بحسدن  وكيرهداو فمدن عابد. عداآ دةكدارت 

 .« فكرو إاا  نا م ج د

 ةق آ فينا عاي.:  نام بير م ج دةن ألنكم ال  وكرلا.لإن   خش،  ا 

ل لآ ما ةجذ ولينا  ا نوكر في و  ا نسأآ  نوسنا: لمدااا انيممندا؟ فد ا الد ي 

 ال ةعرر لمااا انيمر ال ةعرر: اي  ةناةر.

و فقددد ةكاودد  1948ال  رةددد  ا  عددأآ وددن همةمددة عددب  دلآ وربيددة عددنة 

ايم الشدع   لانسديم الادارةخ بمكنسدا  الكثيرلا بأا ال ةن عبب ا اليمةمدة لوظد

لنددبل القبدد ر لاعدداثارل  - ولدد،  ةددة حدداآ - . لال داودد امنسددي   ال  ددبح ا نسددي  

 الرمم.

لبعدد  سدعة وشدر  1967لإنما ال ي ةعنينا هنا  ا نسدأآ. لمدااا انيممندا فد  

عدد  ا عامد  فد  وددد مدن الدباد العربيدة حك مدات من النكبة األللد،و لب اوام  

ة ماحددررل!  نودده ولدد، ميمانيددات جي شدديا منددات الماةددين فدد  ث رةددة  قدميدد

  سليحيا ل درةبيا لإودادها لي ر اللقاءو لعاوة الثأر!!
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 ل اا من الاوكير ف  عبذ اليمةمة: 

مددن الاوكيددر ظيددرت بعددد النكبددة الثانيددة  ا ل ان دد - بكدد.  مانددة -  وددر  هنددا

لدددم و لبعضدديا  حددالآ  ا  وسددر ال اعدد  ل عللدد : لهدد   لدد اا بعضدديا ةسددادر ا

 ةساورغ الضحك من األف اه. لشر المةايذ ما ةضحك.

 همةمة لال همةمة:

بعد النكبة من بع  المسن لين فد   اثدر  ااا من برايذ الاوكير ما عمعناه

 من بلد ورب : إننا لم نيمر للم ن سر المعراة!

عاآ هؤالء: إا العددل ةيددر إلد، إعدقاة النظدار الثد ري عبد.  ا ةيددر إلد، 

للم ةسدقاو فقدد فشد.  - ربم خسارل الحر  - ف اا بق، النظار آ األر واحاا

 .(2)م  لال   االعدلو لواد مدح ر  

 اه ا ه  المنطه السحري ال ي رلج  هؤالء: إا احااآ األر  ليس شدين  

و لخسارل األر  ليس ليا عيمة ابيرلو إاا بق، النظار الحداام. لإا ااند  اميم  

رايي.و لإا ااا حجم ال سارل ما بين القنطدرل ه ه األر   حعار مساحة إع

 لالقنيطرل!

فيددا وجبددا!  ليسدد  عضددية فلسددطين مددن  عاعدديا عضددية  ر  احاليددا ودددل؟ 

له. عام  الةديي نية إال مدن  جد. األر ؟ لهد. األلةداا الاد  ةدداف  ونيدا 

 الناس لةقا ل ا ولييا إال  ر ؟

ي. ل  ا دميا إلد، له.  حيح  ا األنظمة الث رةة العربيدة  عادةيدا إعدراي

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
ادداا الحكددم الثدد ري فدد  عدد رةا  لآ مددن  لحدد  إليدد  باعددا دار هدد ا الاعبيددر المبددد ! ثددم ردده ( 2)

 وخرلا!!
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 «البعبد »حد إشعاآ الحدر  مدن  جد. إعدقاةيا؟ لهد. المومداء الث رةد ا هدم 

ال ي   اف  إعرايي. ل رهذ عط   ؟ لهد. فد   دارةخ الثد رةين لمد عويم مدن 

 عضية فلسطين ما ةؤةد ه ا المنطه العجيذ؟

اا. فليس هناك  فض. من هؤالء الثد رةين طعدرايي.. فيدم فد  شدد. ونيدا 

الق   ال ةنية الم لةة لاحطيادها لاام  نواعيا. هم ف  شدد. ودن بمحاربة 

 عبنة األمة بشن ا الحدم و لودن ومداآ الشدعذ بمطدام  الوندة الحاامدةو لودن 

عااآ إعرايي. بقااآ الرجعية الممو مدة. فدالحم  ونددهم فد ق األمدةو لالحكدار 

ن فد ق الشدعذ. لالمد هذ فد ق الددةنو لالرجعيدة  خطدر مد «االث رة ا ةبع د»

 إعرايي..

 .(3)لال وجذ  ا عي. ف  بعضيم: إنيم لم ةحارب او لال ةن لا  ا ةحارب ا

حادد،  - الرجعدد  - لال نقدد آ ليددؤالء الثدد رةين: مددا انددذ النظددار األردندد 

ةضر  ه ه الضربةو لةوقدد الضدوة الدربيدة لالقددس؟  ر لعد. ر ةيدم  ديدر فد  

 حكم األردا لملك األردا؟!

 :.حكاةة الادخ 

من المنطه المابجج الجريء ال ي عمع  الناس بعدد اليمةمدة: إنندا ااك ل ا 

 لم ننيمر.

لمثدد. هدد ا المنطدده فدد  العدد ا: منطدده الدد ةن اوارفدد ا ب عدد   اليمةمددةو ثددم 

 اخارو ا لابرةرها ل عليليا حكاةة الادخ. االعاعماري األمبرةال  األمرةك .

نيم خجلد ا ايد  و للكد(4)لال ةن اخارو ا ه ا ل ااو ه ةعلم ا  نيم ادااب ا
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ

 هك ا عاآ الرييس المةري ف  ث رة  ع رةا.( 3)
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ة اجي ا الشعذ بعد  ا مأللا اآلفداق بالايدةدد لال ويددو فيدداهم الشديطاا إلد، 

 ال ي ثب  فشل  لبط. موع ل  بسروة. «الم در»ه ا 

حداو في. ه ا و ر ةعو    حا  السدلطاا  ااعاعمارة   لل   ح  ا  دخا  

ادد. مددن المسددن لية؟ ادداو فددالمورل   ا مثدد. هدد ا ةا عدد و لالبددد  ا ة اجدد  

احاماآ باالعداعدادو لةالمدا عداآ الد ةن ةملكد ا القد آ: عدنؤد  إعدرايي. لمدن 

 لراء إعرايي..

وند  لاواد ر لا ودن  «الم ددر»لميما ةكن فقد  راج  ال ةن اخارود ا هد ا 

  نع  ل رلةج . فا داو  إل، اطةالة في .

 :نكبة عببيا بلطة 

م ةكدن عدببيا الاددخ. للد - ولد، مرار يدا - لإاا اان  اليمةمة حقيقدة لاععدة

دد و لاشددارةنا ليددا االممودد ر. فمددا عددببيا إدا؟ لعددد اعدداعددنا ليددا  سددعة وشددر وام 

 الساح من ا. مكاا ل وددنا ليا ع   البر لالبحر لالج ؟

 ا ون عدبذ هد ه الكارثدة الاد  لدم  كدن شهنالك ةوه الكاا  لالمعقب ا ةوا

عدددنن هللا فددد  خلقددد و ما ععدددة إال وندددد عليلدددينو ال  البةدددايرو الددد ةن ةوقيددد ا 

معن، لةقيس ا ع   األمم لالجي س بالكي  ال بالكمو لبالرلح ال بالمدادلو لبدال

 ال بالةياح المدلي. ال بالة رلو لبالعم. اليادئ

بلطدة حربيدة ال بيدرو هد   ... عاآ بع  الكا بين: إننا هممنا بسبذ بلطدة

 ينددا العدددل مددن الادد  جلبدد  ادد. هدد ا العددارو لادد. هدد ا الدددمارو انددا نا عدد   ا ةأ

ــــــ ــ ــــ ــ  ـــــــ
لااددا   «حمةددراا»ثبدد  ةقين ددا ادد   هدد ا االدودداء مددن مدد ارات الملددك حسددين وددن حددر  ( 4) =

 لسيد ععد جمعة رييس لزراء األرداو لع  الحر .ل «المؤامرل لمعراة المةير»
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 الشرق  ل الشماآ فجاءنا من الدر  ل خ نا ول، برل لعبه بالضدربة األللد،

لحطدم الطيدراا الد و لدمدرت المطدارات  - له  نة  المعرادة امدا ةقداآ -

عاةبةو لفقددنا  ابدر عد ل ج ةدة وربيدة فد  ثداا عداوات. ثدم  اابعد  اليدمايمو 

 ابدر عد ل  - مةدري% مدن معددات الجديل ال80ال سداير. ف سدرنا ل احق  

لبنم  إعرايي. مدن العاداد لالد خاير لالامد ةن مدا لدم ة طدر  - وربية حاربة

ليا ول، باآ. لعقط  ومل لعديناء لالضدوة الدربيدة لمر وعدات الجد الا عبد. 

دد  مددار إعددرايي. إلدد، الع ا ددم  ا ا  ددام دلرل األعددب  و ل  ددبح الطرةدده موا ح 

ك  ةة مقالمة ل   رادت إعدرايي. الكبر : القاهرل لدمشه لوماا. للم ةكن هنا

 المح  إل، الع ا مو اما اوارر ب لك رييس مسن آ.

ا. ه ا نايجة بلطة: ظنندا العددل ال ةبدد  بداليج رو للكند  خيدذ ظنندا لبدد و 

ةأ ينا من جية فجاءنا من  خر . لاأنمدا اداا ولد، العددل  ا  - ل  بد  - لظنناه

 ل اةرنا!! اإارام   نيا المجيئم ون الجية الا  ةن ي امقدم   اةعطينا خبر  

للمااا ال نا عد   ا ةبدد نا العددل بداليج ر فد   ةدة لحظدة؟ لايد  نسدابعد  ا 

ةجيننا من  ةة جية؟ لاي  ال نأخ  لك. احامداآ  هباد ؟ لد  اداا عاد ندا ةعرفد ا 

فد  اطعدارو لعدر لا مدا جداء بشدأنيا فد  القدروا  « دال الحدر »اعدم   اشين  

يلُااَت ٱَّ ٱَ }لعرف ا ع ل   عال،:  تنعَاتنكُم  فَيَمن النَكتنكُم  َٱأَم   ِ فُلُااَت َعا   أَ  ۡ ٱاإ لَاا  نَ ُْ يَ  َكفَ ٱلَّين

}
 
اادَٗ  حن لَااٗ  َٱ  ي  كُم مَّ [102]عدد رل النسدداء: اآلةددة  َعلَااي 

. للكددنيم فدد  شددد. وددن الةددال (5)

 بالارفي  ل حواآ الارفي .

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
ََ َٰٓ نفَا ل }: ل لليدا( 5) اتَبُم   االَا  َ فَل  اَ  لَُهاُم ٱلرَّ م  فَأَقَم  اإ َٱننذَا ُكناَ  فنايهن ُذاايُٱَٰٓ

يَأ  عَاَك َٱل  ُهم مَّ ان  م ن

اا ََ َٰٓ نفَاا   أُذ  تَااأ أن  اا  َٱَرآَٰ نُكاام  َٱل  يَُكانُااااإ من دُٱاإ فَل  َْ اا َِ َۖ فَاا نذَا  االنَكتَُهم   ِ ى  لَاام  يَُراالُّااإ أَ َْ

ٱا ُْ يَ  َكفَ ۗۡ َٱٱَّ ٱلَّين لنَكتَُهم   ِ َرهُم  َٱأَ ي  ُذيُٱاإ حن يَأ  يَُرلُّااإ َمعََك َٱل    .{...فَل 
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 دل،  ا النبد   « بد ك»لل  اان ا ةوقي ا السيرل النب ةة لعلم ا من بدملل 

، ةددمله رو لدم ةناظدر حادالنية العدلانية وندد الدرلحين  بين ل   هللا ولي  لعلم 

المبدادرلو فبدد هم عبد.  ا ةبدد لهو لبدماهم عبد.  ا  ف  وقر دارهو ب.  خ  زمدار

لمدا ولدم باربةديم لنيدايم هداجميم  «هد ازا»ةدمله. لاد لك اداا م عود  مدن 

 .(6)عب.  ا ةياجم ه

يَ  ا القددروا ل ودد ا  مددر هللا  عددال، للمددؤمنين: للدد  اددان ا ةقددر ل َٰٓأَيَُّهاا  ٱلَّااين }يَ 

} َركُم  ي   .[71النساء: ] َ اَمنُااإ ُذيُٱاإ حن

ال نويم ف  الشن ا العسكرةة فيم الما ةةدينو لال  ل نا ل ن   ةيا القارئ

ندددري اددم ادداا ةجددذ  ا ةكدد ا فدد  الجدد  مددن ةايرا نددا لاددم ادداا ةبقدد، فدد  

ودن حدر  الةدحراء.  «م ناجمري»ل «رلمي.» ارات مطارا  . للم نقر  م

% مددن واادنددا فدد  خددا النددار مددرل لاحدددل عياعددة 80لال نعددرر: هدد. لحدد  

وسكرةة عليمة  ر ال؟  نا ل ن  ال ندري ه ا لال نساطي  الحكم في و لوليندا  ا 

 نسأآ  ه. ال ار ممن ةعلم ا.

لم عد   ا  ا المودرل  فديمن ة اجيد ا مثد. هد ا ا اللكن ال ي ندرب  جيد  

 ةحااة ا للمواجآت لةعدلا لك.  مر ود  .

لالحقيقددة  ا اليمةمددة  خطددر ل ابددر ل ومدده مددن  ا  علدد. بدلطددة وسددكرةة 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
إا اطمدار إاا عدم  »فد  بيداا مدا فد  بدملل حندين مدن العبدر:  «زاد المعداد»عاآ ابدن القديم فد  ( 6)

بد. ةسدير إلدييم امدا عدار رعد آ هللا  بقةد ودله ل و لف  جيش  ع ل لمنعة ال ةقعد ةناظدرهمو

للكدن عاد ندا عد ر  قددمي ا ال ةليده . «و حاد، لقدييم بحندين«ه ازا»إل،   ل، هللا ولي  لعلم 

 بيم  ا ةرجع ا  ربعة وشر عرن ا لياعلم ا من محمد رع آ هللا!!
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نسحا  من معراةو إنمدا طأ. ف نيا لم  كن مجرد  قيقر  ل انشأت من اجاياد  خ

هد  انييددار لدم نسددم  بمثلد . حادد، الددلآ الةدددر  الاد  عددقط   مدار الجيدد س 

اة عالم   اثر مدن هد ا. للدم  سدقا بيد ه السدي لة لهد ه السدروة النازةة المباب

 م   ننا نحن ال ةن بد نا الاحدي لاعاعرحنا العضات.

 ل  - إنيا إاا ليسد  بلطدة منشدؤها االجايداد الد ي ةعد ر  داحب  إا  خطدأ

 ب. ه  جرةمة ابر  مةدرها األنانية لالي   لالطدياا. - ةؤجر

لدد ةن عضدد ا ليلددة النكبددة فدد  حودد. عدداهر : م عدد  عددادل الطيددراا اخدد  مددثا  

راعصو لند اعيس ال طدر  قدر  واانيدمو لالعددل لاحد    دابع  ولد، المندادو 

لالبرااا ول، لشك االنوجار ف   ةة عاوة من لي.  ل نيار. له. ةعدد عدل ايم 

خدداق لبلبددة الشددي اتو لفسدداد  ر جناةددة دفدد  إلييددا انحدداآ األ اهدد ا اجايدداد  

 اطةماا؟يرو لاناقا  ورا الضما

ليسدد  المسددألة إاا بلطددة  دت إلدد، خسددارل الحددر و فدد ا هدد ه الدلطددة لمددا 

. ااند  نايجدة حاميدة لحيدال لا جداه ا بعيا من بلطات اان  نايجة للم  كن عدبب  

من المسدن آ ودن هد ا  ... لعل ك البد  ا ةجر إل، ه ه النياةة  ل ما ةشبييا. ثم

 الدلا؟

 ا ةدددف  دةادد   االدلددا وليدد  شددرو  بطرةدده  اإا الةددياد الدد ي ةةدديذ إنسددان  

مسلمة إل،  هل و ل ا ةكور ون بلط  باحرةر رعبة مؤمنةو ف ا لم ةجدد فةديار 

 شيرةن مااابعين.

 فسيحة؟ احا   لةان  مؤلوة لشرد وشرات األل ر ل  افكي  بمن عا.  ل ف  

للكددن المشددكلة ايدد  نعددرر المسددن آو لإاا ورفندداه فكيدد  نحاعددب ؟ لمددن 
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 ةملك محاعبا ؟

ذ  ا المسن آ األلآ ون النكبة اوارر بلسان   ن  مسن آو ل ن  ةاحمد. له

 المسن لية ااملةو فأةن ال ي ةا ل، الحسا و لةا ل، بعده الجماء؟

 دل، هللا وليد  للكن لمااا الحسا  لالعقا ؟  لم نقدر  فد  السديرل  ا النبد  

؟ هكد ا ؟  فنحن  فض. من رع آ هللا ل ادرر وندد هللا« حد»عد انيمر ف   لعلم 

 ةاشدق بع  الناس.

 لم ةا  لا رع آ هللا عدلل ف  حيا يم  ا ا ع م   المن المرةذ حق  

لادد جييم لال  وكيددرهمو  اال ا ددة لال العامددةو للددم ةجعلدد ا عددنا  مةدددر  

لمدا   دا  المسدلمين فييدا مدن همةمدة لانكسدارو  « حدد»ةعثرلا ول، بملل 

 عد ل لعدابقة. للد   « حدد»فد   ف اا ه  ةق ل ا:  ننا لسنا  لآ مدن هدمر. إا لندا

اا َٰٓ  دددع ا لرجعدد ا إلدد،  نوسدديم بالايمددة ل لدد ا عدد آ هللا  عددال،:  اابَت  }أََٱلَمَّ كُم أََص 

يَاَۖ  تُم  أَنَّ   َه  َه  قُل  لَي 
ث  تُم م ن يبَ ل قَد  أََصب  {قُل  مُّرن ۡۗ كُم  ندن أَنفُسن  .[165وآ ومراا: ]  ُهَا من   عن

ديددرلا مددن ا جدداهيم ل ولندد ا ندددميم و ل« حددد»لدد   دددع ا فدد  اعاددداييم بددـ 

 ل  بايم لعال ا: ربنا ابور لنا ان بنا لإعرافنا ف   مرنا.

ألودلا  نوسيم لمعرادة جدةددل للدم ةعامددلا  « حد»ل   دع ا ف  اعاداييم بـ 

ول،  لهدار بعيددل  عودييم مدن  بعدات الجيداد المقددسو للدم ةجدرلا لراء  لهدار 

 الح. السياع  لما شابييا.

ف رجد ا مددن اليدد ر الثددان و لجراحدا يم لددم  جدد  دما هدداو  « حددد»  مدا  هدد.

ادن َما َٰٓ للقاء ودلهم المددرلر بنشد ل الظودر:  ا ع بَع  ُِااٱن من َّْ ن َٱٱل َّ ّن َْ بُااإ  اتَ  ِ يَ  ٱ }ٱلَّاين

يم   ْ  َعظن اإ أَج  ُهم  َٱٱنَّبَا  ن  َسنُااإ من يَ  أَح   لنلَّين
ُح   ْ بَ يَ  قَ َٱ لَ  172 أََص بَُهُم ٱل  ُُ ننتَّ ٱلَّين ُهُم ٱلنَّا 
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ابُنَ  ٱ ٗنا  َٱقَا لُااإ َحس  اٱَهُم  ننيَم  ََ هُم  فَا ََاا  َُ قَد  َجَمعُااإ لَُكام  فَخذ  اٱلنَّ  ُ َٱننع  ياُل{َّّ َاكن ]وآ  َم ٱل 

 .[173 - 172ومراا: 

 :ال يانة 

 عةيرل لاعلي. اليمةمةو فقال ا: إا عببيا ه  ال يانة. الةسلك وخرلا ةرةق  

 ل حمبد   ل بي  ال ةن طعرايي. ف  مقاب. اسذ ش ة   لمعن، ال يانة:

ةايو و لنحن ال نسابعد  ا ةك ا هناك خ نة باو ا  لةانيم مدن  جد. ودر  

ةسير من الدنياو ةةيذ  ش ا يم  ل حدمبيم  ل ةدايوايم. لمدن ال إةمداا لد  ال 

 مانة ل . لمدن ال دةدن لد  ال ويدد لد . لمدن خداا هللا لرعد ل  ال ةكثدر وليد   ا 

  ا األلةاا.ة 

للكننا نسابعد  ا ةكد ا الجميد  عدد خدان او فد ا  سدليم الد ةن للعددل ال ةقددر 

ولي  إال فرد حاعد ول، الشعذو ودل ل . له ا ةندر لج ده فد   بنداء المسدلمين 

 اورلا بدةنيم لومن ا بعقايد  خر . اإال ع م  

 - نلةدن المسدلمي - ف ا  ح  ا جبية خان  ع مياو لباود  للعددل لةنيدا

 ياتو لاي  حاع  اليمةمة بالجمي ؟فكي  عقط  عاير الجب

العددار ليسدد  هدد  السددبذ  - ا نيددا لععدد  جميي ددلإا ثبدد   - الحدده  ا ال يانددة

 لليمةمة الكبر  لاالنييار المرل  ال ي   ا  الجبيات اليا.

ولدد، لالسددر فدد   رايددم بعدد  الندداس ولدد،  يمددة ال يانددة هدد  حر دديم 

نظمة الكافرل ف  الباد العربية اما هد و لإنمدا اعامرار األلحا  الظالمة لاأل

ةجدددذ فقدددا  ا  اديدددر ال جددد ه لاألدلار فددد ق مسدددرح السياعدددة العربيدددة.  مدددا 

 م ح   الرلاةة فيبق، با  بدة. لال  ح ة..
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معنددد، اال يدددار بال ياندددة:  ا األلحدددا  عدددليمة لاألنظمدددة ال ببدددار ولييددداو 

 ل  شدد ا  إاا  ديددرلا لالحكددم ال ويددذ فيدد . إنمددا العيددذ ةاراددم فدد  شدد ص 

  دير الاارةخ ل دير المةير.

بأعدره لكد   ابأاملد  بد. شدعب   البع  النداس ةسدي. ولدييم  ا ة  ند ا جيش د

اطمدار »من ا.  ورةاو لةعو ه من ا.  بعة. ألند  ونددهم  الاحد   اةبري ا ش ة  

ةدلدذ لال ةدلدذ. األعدط ري الد ي ةةديذ لال ة طدئو للالبطد.  «المعة ر

فليس العيذ من  ب. من اآلخرةن من الجيل  ل من الشعذ. مدن  اف اا بلذ ة م  

الدد ي ادداا ةةددن  بدد  المعجددماتو  «خددا م عددليماا»ال  نددة الدد ةن عددرع ا مندد  

 لةس ر العوارة !

 :الا ل  الحضاري 

لحضدداريو لاخدداار مسددا   لعدداآ عدد ر: إا عددبذ اليمةمددة هدد :   لونددا ا

  ما لددد  لمجامددد  وةدددري ندددا لبدددين إعدددرايي.. لإاا الاقددد، مجامدددنيالاعلددديم ب

 ماحضر فالدلبة للمجام  الماحضر ال محالة.

العدر  وقدذ اليمةمدةو  «الثد رةين» ل  «الاقددميين»ااذ ه ا الكار بع  

ممدا جداء لفرد ولييم األعااا محمدد جداآ اشدكو بمقداآ   دابيم فد  مقدا ليمو 

 في :

 لال طدد رل الحقيقيددة فدد  هدد ا الاوسدديرو  كمددن فدد   ندد  ةحددالآ  ا ةضددل.»

 الدةن ... الجماهير العربية ون القضية الرييسيةو عضية العقيدل

من المجامعدات  افليس ثمة خار ول،  همية اآلالتو لال  ظن  ا مجامع  »

رازو حا، لل  لدم ال ةعرر  همية  ا  ك ا لدة  ةايرات لدبابات من  حدا ة
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مدا ب لد  لشديد هللا لشديد الادارةخ  ا الجمداهير  ... ماااياةب آ  ي جيد ف  ا

  ا  اعلم. ابش ء ف  عبي.  ا  مالكو لما رفض  ة م  

ظددن  ا الجددنس البشددري بحاجددة إلدد، مددن ةعلمدد  فضدد. الاكن ل جيدداو لال ن»

لليس ف  العر  الي ر من ةوض. الحمدار ولد،  ... ل همية الم اروات الحدةثة

ر مدن لل  ااا لث ار فيانا ...  ل لمبة الداز ول، المةباح الكيرباي  ... السيارل

 لدفع ا فييا ماةين من  رلاح شعبيم. ... عبي. إل، عنبلة ارةة

لهد.  ... لمااا إاا هد ا الجددآ؟ ل ةدن هد  الكشد  العبقدري الد ي اااشدو ه»

 ة ني  لنكاش   همية العلم؟ 5انا بحاجة إل، مث. همةمة 

ةد اآ هد ه السدن ات؟ لهد. ورفندا  «العةدرةة»لما ال ي حاآ بيننا لبين »

إال مندد  الطدداق ل عدددد الملجدداتو لإنشدداء الوددرق الراعةددةو مددن العةددرةةو 

 ؟«لالي س ف  النقاس ح آ االخااة ف  المدارس اأنيا عضية مةيرةة

 لةمض  األعااا اشك ف  رده فيق آ:

مدددا  وجدددذ  ا  عمددد، عل بندددا ودددن  ارة نددداو فدددا نسدددا لص منددد  العبدددرل »

 لالاجربة.

جمةدرل العربيدة ةددا ا ملدك فعندما خرا الحوال العرالو روال الشداء مدن ال»

اسر و لةجبرلا عيةدر ولد، إلقداء نظدرل اسديرل ولد، عد رةاو لهد  ةقد آ: 

 ال لقاء بعده. الداو   ... ةا ع رةا الداو  

ه. ااا العر  ماو عين  كن ل جيا ولد، فدارس لرلمدا؟ هد. اداا المجامد  

ن  مدن المجامد  الرلمدا ا اثر وةدرةة ل مددةن   - بالمقاةيس المادةة - اطعام 

ولد، ودرس فدارس  ال و ع د ابك. حضار   لولمد  لمدنياد ؟  ر اداا  اثدر  قددم  
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 لمدنية الورسو لولم الورسو ل ناوة الورس؟

فدالعرب  الدد ي  عدر ابنددة اسدر و افادددلها مند و فطلددذ  لد  درهددم!  ... ال»

: اندد   حسددذ  ا رد العربدد  المناةددر ... عددال ا: لدد  ةلبدد  مايددة  لدد  لدددفعنا

 !األل  نياةة العدد

لقدد ر ةاندا لإندا لنطدأ ولد، ظيد ر »لحك، وبيد بن جحدل السدلم و عداآ: »

د و للقدد ر ةاندا االرجاآو من جيل الورسو لما مسيم عاحو عاد. بعضديم بعض 

د امن ااف رو فحسبناه ملح   ا  بنا جراب   و فجعلندا اال نشك  ند  ملدحو فطب ندا لحم 

د ص فقداآ: ةدا معشدر و فمدر بندا رجد. معد  عمديانلقي  ف  القددر فدا نجدد لد  ةعم 

العددر و ال  وسدددلا ةعددامكم فدد ا ملددح هدد ه األر  ال خيددر فيدد و هدد. لكددم  ا 

ةلبسد . فجعلندا نطيد  بد    أخ لا ه ا القميص؟ فأخ ناه من  ل وطيناه منا رجدا  

 إاا ثمن الك القميص درهماا.! « أم.»لنعجذ من و فلما ورفنا الثيا  

لالدد ةن ال ةعرفدد ا  ...  لدد  بيددؤالء الدد ةن ال ةعرفدد ا فدد  العدددد  اثددر مددن»

اناةدر اطعدارو  ... لال ةن ما اان ا بعد عد ورف ا الثيدا  ... الكاف ر من الملح

لدك ملددك اسددر و لاناشددرلا ةحكمدد ا األر  مددن البحددر األبددي  الما عددا 

 ...  فكدداا نسددبة هددؤالء للحضددارات العرةقددة المحيطددة بيددم ... إلد،  لاعددا وعدديا

   للجندي اطعراييل ؟ عر  من نسبة الواح العرب

 لوجمنا نحن؟ ... فلمااا اناةر هؤالء»

حاد، إند  لمدا  ... الويد. ... جربد هلقد فاجأهم الورس بساح ما ورفد ه لال »

هد ا »ةاف  بد  النسد ل ماعجبداتو لهدن ةقلدن:  ... ب  إل، المدةنة بعد الك جيئ

يلددة م ل عددات هللا! ظندد ه ولدد   ل ح للددم ةةدددعن  ندد  مددن!! «مددن  ددن  الوددرس
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 فارعية؟!

  ... لم  الك لم ةجبن ا لال فرلا  مار في.»

للمددا ر   عددعد الويلددة  وددرق بددين الكاايددذو  رعدد. إلدد، »ةددرل  الطبددري: »

 للنك المسلمة من الودرس الد ةن  عدلم ا فددخل ا وليد و فسدأليم ودن الويلدةو هد. 

إلدد،  فأرعدد. ... ليدا مقا دد.؟ فقدال ا: نعددمو المشدافرو لالعيدد ا ال ةناود  بيددا بعددها

القعقددا  لوا ددم ابندد  ومددرل: ااويددان  األبددي و لااندد  اليددا ولوددة لدد و فأخدد  

القعقددا  لوا ددم رمحددين   ددمين لينددين لدبددا فدد  خيدد. لرجدد. فقدداال: ااانودد ه 

خالط هما ااانو هما فنظر ا. لاحد منيمدا ةمندة  لمالاحيرلهو لهما م  الق رو ف

لد و ف حدعا رمحييمدا لةسرلو لهما ةرةداا  ا ةا بطا لالوي. ماشاب. بمن ح 

لفدد  لعدد  لاحددد فدد  ويندد  الويدد. األبددي و فقبدد  لنودد  ر عدد و فطددرح  امع دد

عايس و لدل، مشورل فنو د  القعقدا و فرمد، بد و للعد  لجنبد و فقالد ا مدن اداا 

 .«... ولي 

إلدد، م اجيددة الويدد. الدد ي مددا ورفدد ه لال  امددا الدد ي ةدددف  القعقددا  لوا ددم  »

لفد  لعد   اةابيما إل، حدد  ا ةضدعا مع دبالرماح؟! لاي   ق    و ... عا ل ه

؟!و لما ال ي ةجعد. القعقدا  لاحد الرم  ف  وين  الوي.! لف ع  وشرلا مقا ا  

  ول  إلييدا ابدن ند ح لد من الةلذ الوا م الي ر ةدادراا دبابة زنة عاين ةن  

 .(7) «... إال من  مر هللا ... لعةما  من الماء لالنار

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
إلدد، الطرةدده » حدد  وندد اا:  - السددنة الثالثددة - العدددد الرابدد  لالثاثدد ا «الدد و  اطعددام (»7)

 .«مجام  وةري
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 :الدةن ه  السبذ 

 عر نا ف   علي. اليمةمة  ا عببيا ه  الدةن: الدةن؟!ل وجذ ما 

فدد  اعدداوااء  «مي اييدد. نعيمددة» هكدد ا ااددذ األدةددذ الميجددري المعددرلر

لددة بعددد نكبددة حمةددراا. لعددكا  وليدد  المجالبيرل يددة  «اآلدا »  جر دد  مجلددة

 عك ت المقر.

عالدد  المجلددة: مددا هدد  فدد  ر ةكددم الدددرس األابددر الدد ي ةحسددن بددالعر   ا 

 ن اليمةمة؟ةاعلم ه م

فد  ر ةد   ا الددرس األابدر الد ي ةجدذ  ا ةاعلمد  العدر  »لعاآ الكا دذ: 

من همةمايم النكراء:  ا الدنيا ال  ساس بالددةن. فالددةن م ةند  السدماء الاد  ال 

 .«... ةعرفيا  حدو لالدنيا م ةنيا األر  الا  ال ةجيليا  حد

ال  ةدداا لال  فدد اا ادداا العددر  ممددن ةعاقدددلا  ا حقدد عيم»إلدد،  ا ةقدداآ: 

السداح ال ة لقد   سارد إال بدالحر و ل ا الحدر  ال ةكسدبيا إال السداحو ل ا 

إال العلددم لالمدداآو فمددا ولددييم إال  ا ةاعبدددلا للعلددم لالمدداآو لعدد. العلددم لالمدداآ ال 

 .(8)!!«ة  النيم حيث خ ليم ربيم

لهدد ه الكلمددات إنمددا هدد  خيدداآ شدداورو ال فكددرل حكدديم. لهدد  مدد  هدد ا خيدداآ 

 ا ةظدن اد.  - (9)امدا عداآ األعدااا محمدد المبدارك - اف  عقيم. لال طد رلماي

. للدديس األمددر ادد لك. إا الشدداور الدد ي ةعدديل هندداك اابيددر   ا دةددذ ابيددرو موكددر  

لراء البحارو ةظن العر  هنا ةقيمد ا فد  زلاةدا العبدادلو بدين ليد. عدايم لنيدار 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 .1967ودد  م ز )ة لي (  - مجلة اآلدا ( 8)

 .«ج لر األزمة ف  المجام  العرب » ف  اااب ( 9)
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. فلمدا شدب  ندار  ايمو ناءت ر لعيم بحمد. العمدايمو ل ةددةيم بحمد. المسدابح

الحدددر  دخل هددددا لعدددداحيم الامددددايم لالاعالةددد . لهدددد ا ال يدددداآ الدددد  باةدددد.. 

فالحك مات الاد  اشدارا  فد  الحدر  حك مدات وةدرةة  عامدد ولد،  حددا 

األعاليذو ف  األعلحة لالاددرةذو لهد  اليدا حك مدات ولمانيدة  وةد. الددةن 

. للد   ا الشداور ون الدللةو إا لم ةقم بعضيا باحطياد الدةن لالاضييه وليد 

لكدداا لدد   «إا عددبذ النكبددة هدد  الادددةن المدددخ آ  ل المايدد »الميجددري عدداآ: 

 لج .

امي اييدد.  - للقددد ادداا الشدداور نددمار عبددان  الدد ي لددم ةعددرر با جدداه رلحدد 

هدد امل »  دندد، إلدد، السدداد فدد   عقيبدد  ولدد، النكبدة بقةدديد   الشددييرل - نعيمدة

 فقد جاء فييا: «ول، دفار النكسة

 ا السماء. إاا   ل  ونكم . ال  لعن ا الظرلر. فدا  ةدؤ   النةدر ال  لعن»

 .«لدةكم ةةن  السي ر الليس حداد   ... من ةشاء

 ل  ر الوراغ الرلح  لاألخاع  لألمة فقاآ:

 جل دنا مياة اطحساس.»

  رلاحنا  شك  من اطفاس.

  ةامنا  دلر بين المار لالشطرنج لالنعاس.

 ؟«  للناسه. نحن خير  مة عد  خرج

َجا   ُكنتُم  }لالج ا  بداهة: ال. فا  عد خاةذ ه ه األمة بق ل :  ْن ا أ أُذ  َْ أُمَّ ا  َذي 

ٱفن  ُْ َمع  ٱَت بنخل  ُْ ُم
ُن نَأ  َت َع ن َٱنَن  لنلنَّ  { َها  نۗۡ َّّ نُاَت بنخ من ْن َٱنُؤ  ُمنَك

 .[110وآ ومراا: ] ٱل 
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 فأةن منا ه ه ال ةايص لالنع ت؟ 

 كاا  المنحرر فيق آ:الادةن ال «نمار» لةة 

 نقعد ف  الج ام .»

 اسال،.  نابا  

 .االنشطر األبيات  ل نؤل  األمث

 !«من ونده  عال  ... لنشح  النةر ول، ودلنا

د - لول،  ةة حاآو عد ااا الدةن معملال   ودن المعرادةو للدم ةكدن لد   - ا مام 

 .فييا دلر إةجاب  لال علب . ال عب. المعراة لال ف   ثناء المعراة

ااا هناك حر  شدةد من  اثر المسن لين ول، إبعاد العنةدر الددةن  ودن 

 الحر و ألعبا  لاوابارات ال مح. ليا هنا.

 ا الددةن اداا لليجد ر  - عب. المعراة بأةدار - ب. ال ي ة اره الشعذ العرب 

 ا ةكاددذ فدد   ئلالسدد رةة لالقدد ر بالحةدد، لالحجددارل حادد، اجاددر  مجاددر

 لعبارات: حيوة ولنية رعمية ه ه ا

لالطرةه ال حيدل لاشييد حضارل العدر  لبنداء المجامد  العربد  هد   ... »

خله اطنساا االشاراا  العرب  الجدةدو ال ي ةؤمن  ا هللا لاألدةاا لاطعطدا  

 - الاد  عدادت المجامد  السدابه - لالر عماآ لاالعاعمار لالما مين لا. القديم

 .(10)«ليس  إال دم  محنطة ف  مااح  الاارةخ

فدد   اللقدد شديدت بنوسد  فدد  عطدر فد  السداوات األللدد، للمعرادةو اجاماو د

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 الس رةة. «جيل الشعذ» ف  مجلة «إبراهيم خا » من مقاآ المدو ( 10)
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حم المنات ب. األل ر من النداسو للعد  رجد. ودالم  «منظمة الاحرةر» مقر

فاح. من  ه. الباد ة طذ ف  ه ا الجم  لاداا ممدا دودا إليد  فد  الماد :  ا 

ن بعد  فمدا اداا مد ... ارجع ا إل، هللا ل مسدك ا بدةند  ةنةدرام ولد، وددلام

 الشبا  الموا نين بعبادل األلثاا البشرةة إال  ا عال ا: ال دةن إال الساح؟

ه ه ه  الدرلح الاد  ااند  عدايدل هندا لهنداك.فكي  ةدموم زاودم  ا الددةن 

ل ا ولينددا  ا نا لدد، وددن الدددةن لنناددم  النةددر مددن  حشدداء  عددبذ اليمةمددة؟!!

 اليمةمة؟

لدددةن ولدد، لجدد  العمددد رو ثددم  ي دةددن ةعنيدد  الكا ددذ؟ إندد  ال شددك ةعندد  ا

لاطعار ول، لج  ال ة  . في  الددةن الد ي  عانقد   بلبيدة األمدةو ل دنص 

 دعا ير دلليا ول،  ن  دةن الدللة الرعم .

 في. ةمكن  ا ةك ا اطعار عبذ اليمةمةو  ي همةمة؟ اا.

ا  }لاي  ةك ا الك له  ال ي ةق آ ااابد :  ادُّٱاإ لَُهام مَّ اَٱأَعن تُم م ن ََع  اتَ  ِ ٖ  ٱ   قُااَّ

} ااالن َ{ي 
َن ٱل  بَااا  ااا  ر ن ااالنَكتنكُم  َٱٱَّ }. [60]األنوددداآ:  َٱمن  ِ فُلُااااَت َعااا   أَ  ۡ ٱاإ لَاااا  نَ ُْ يَ  َكفَااا ٱلَّاااين

ي   كُم مَّ يلُاااَت َعلَااي  تنعَااتنكُم  فَيَمن {لَاا ٗ َٱأَم 
 
اادَٗ  حن يَ  َ اَمنُااااإ ُذاايُٱاإ . [102]النسدداء:   َٱ  َٰٓأَيَُّهاا  ٱلَّااين }يَ 

َركُم   ي  ٱاإ فَ حن ُْ يٗع {خنفن ٱاإ َجمن ُْ  .[71]النساء:   ثُبَ أأ أَٱن ٱنفن

إا هللا »حدث رعد ل  ولد، الةددناوات الحربيدة لالوند ا الحربيدة فيقدد آ: لة

بالسددديم ال احدددد ثاثدددة:  دددانع  ةحاسدددذ فددد   دددنعا  ال يدددرو لمنبلددد و  ةثيدددذ

حده ال لدد ولد، » .«من  علم الرم  ثم نسي  فلديس مند »لةق آ:  «لالرام  ب 

 .«  الكاابة لالسباحة لالرم ال الد  ا ةعلم

مددن لقدد، هللا »لةجعدد. الجيدداد جددمءا مددن ش ةددية المسددلم لحيا دد  فيقدد آ: 
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مدن مدات للدم ةددم للدم ةحددا » .«لليس في   ثر مدن جيداد لقد، هللا لفيد  ثلمدة

لةدرف  الوكدرل الجبرةدة الاد   يمد.  «نوس  بالدمل مات ول، شعبة من النوداق

.و فلمددا عددن. وددن مدداا بالقدددر  ل الا اددة بدددو   اطةاألعددبا  لالسددنن الك نيدد

 .«ه  من عدر هللا»؟ فقاآ: ااألعبا و ه.  رد من عدر هللا شين  

إا هللا »ل نكر ول، رج. بلبد  وخدر فقداآ: حسدب  هللا لنعدم ال ايد.و فقداآ: 

.: حسدب  هللا لنعدم ن وليدك بدالكيسو فد اا بلبدك  مدر فقدةل ر ول، العجدمو للكد

 .«ال اي.

اوقليدا » مدار المسدجد عدايبة بدموم الا اد. عداآ لد :  رك رجد. ناعاد   لحين

 .«ل  ا.

 ي  ... ليمةمدة اه ا شأن  ل لك بع   عاليم و ةساحي.  ا ةك ا عبب   اإا دةن  

 همةمة.

 :خطر من النكبة  

و 1967 لدك حددرل  مددن الاوكيددر ظيددرت ولد، السدداحة العربيددة بعددد نكبددة 

و لمنيددا مددا هدد  عدد ء  حددالآ  عليليددا  ل  وسدديرها. منيددا مددا هدد  عدد ء الاةدد ر

 القةدو لمنيا ما جم  بين الس ءةن.

له ا الاوكير األو ا ف   علي. ه ه الطامة  ل القاروة ه  ال ي عدماه اا دذ 

 .(11)« خطر من النكسة»ورب  مسلم: 

له ا حه. ف ا  خطر من المر   ا  ظ.  اعاة،  عباب  لمضداووا   مدن 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 ون اا لكاا    دره األعااا محمد جداآ اشدك مند   شدير. لةبددل  ا الكا دذ اعداعم. المدة( 11)

 لشي ويا ول، األعار لاأللسنة. «النكسة»
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 ء لاحدد ال مودر مند و اعدم ي  ل ال  دري. إا نايجة ه ا السل ك شد حيث  در

 .«الم ت»

لإاا اان   مانا ال  رةد  ا  م تو فلاوال ون السدبذ الحقيقد  الد ي جرهدا 

إل، ه ه اليالةة: ما ه ؟ ف ا  ش يص الداء لمعرفة  عباب  ه  الطرةده السدليم 

 ل    العاا الناج و لالدلاء الشاف .

 :السبذ الحقيق  لليمةمة 

 اي لال ال ياندددة لال الا لددد  لال الددددةن  عدددباب  لإاا لدددم ةكدددن الدلدددا العسدددكر

 با عبذ؟ الليمةمة النكراء فيا  ر  ما عببيا؟  ر  راها لعع  اواباة  

 ما نحن فنؤمن بقان ا السببية لمبدد  العليدة فد  الكد ا الد . فدا ةحددا فيد  

 ؟1967حدا  در  ل ابر إال بسبذو فكي  بحدا ح م انكبة 

 ه ه الكارثة؟ل ما ما ه  السبذ ال ي  ناج 

فالحقيقة  نيا  عبا  ودلو اليا فرل  لسبذ لاحد   ي. وميه. هد   ا هد ه 

األمة نسب  نوسياو لفقددت ش ةديايا. لالدك حدين نسدي  هللاو لفقددت منيجد  

 لهداه.

دد امددا للوددرد. الوددرد بديددر رلح ةكدد ا مجددرد شددبح لجثددة ال  اإا لألمددة رلح 

عدد ةعجدذ  لحيدا.  ةدبح هديكا  حراة فييا لال حيال. لاد لك األمدة إاا فقددت ر

 الناظرةنو للكن  فارغ من ا. معان  الق ل لالحيال لاطبدا .

دد بدد   حيددا لبدد   احددركو لبدد   كددافح. لرلح  مانددا هدد   الإا لكدد.  مددة رلح 

اطةماا. هد  اطعدار. فد اا انطودأت جد لل هد ا الدرلح  ل حدعو و فقدد  ح لد  
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 األمة من حراة إل، هم دو من نار إل، رماد.

و لهد  السدبذ 1948ه  نوس السبذ لنكبدة  1967السبذ الحقيق  لنكبة إا 

ال ي  حا  األندلس إل، الي رو ل حا  فلسطين ما ةقر  من عدرنين فد   ةددي 

 الةليبيين.

 «اطعددار الةددحيح»إند  الا لدد  وددن اطعددار ل عدداليم اطعددار. ل نددا  وندد  

هيمددد  ل فكدددارهو بعقايدددده لوبادا ددد  لشدددرايع  ل نظماددد  ل خاعددد  لودابددد  لموا

 لو اةو  لمشاوره. فاطعار ا. ال ةاجم .

الاضدددحية لحدددذ ) ( لاددداا مدددن نادددايج الا لددد  ودددن اطعدددار فقدددداا رلح 

االعاشددياد فدد  نودد س  بناينددا لجن دندداو ممددا  حددع  رلحنددا المعن ةددة  مددار 

  ددل، هللا وليدد  لعددلم الدد ي حدد رنا مندد  رعدد لنا  «الدد هن»  وددداينا. لهدد ا هدد 

. « ا  اداو، ولديكم األمدم امدا  ادداو، األالدة إلد، عةدعايا ة شك»حين عاآ: 

يددر للكددنكم بدد.  نددام ة مندد  اث»عددال ا:  مددن علددة نحددن ة مندد  ةددا رعدد آ هللا؟ عدداآ: 

بثاء ادثاء السي.و للينمون هللا من  دلر ودلام الميابة مدنكمو لليقد فن فد  

ا لاراهيدة حدذ الددني»و عال ا: لمدا الد هن ةدا رعد آ هللا.؟ عداآ: «عل بكم ال هن

 .«الم ت

له ا ه  ال هن الحقيق  ال ي ال ةعالج  اثرل الساحو لال براودة الاددرةذو 

 لال ع ل الانظيم لال ميارل القيادل ف  الا طيا لالاكايك.

) ( لادداا مددن ناددايج الا لدد  وددن اطعددار انوةدداآ العددر  وددن إخدد انيم 

المعمد رل. ألا مليد ا مسدلم فد   نحداء  600المسلمين ال ةن ةبلد  ودددهم نحد  

للددر  الد ي ومدن بيدا بداألمسو لبدات  ا بنينا للق مية العلمانية لإةماننا بيا  قليد  
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ةكور بيدا اليد رو جرندا إلد، مجافدال األمدة اطعدامية الكبيدرلو لوددر االوادرار 

ألا ادد.  جمدد   ل حادد،  ضددامن  ل  قددار  ولدد،  عدداس العقيدددل لالدددةن بيدداو 

ةجذ  ا نبدر  مند  حاد، نكد ا وةدرةين مظير من مظاهر الا ل  لالرجعية 

  قدميين!

لمث. الك انوةاآ بع  الحك مات الا   ناسذ إل، اطعدار ودن إخد انيم 

العددر و حدددين  بنددد ا هدددم اددد لك مبددد  الق ميدددة العلمانيدددةو ف جددددنا بعددد  هددد ه 

الحك مات الق مية ةعارر ب عرايي.  ل ةاعامد. معيدا بةد رل مدن الةد رو  ل 

لااا المودرل   ا  ... اأا األمر ال ةعني  اعلبي   اعو  ةق  من مأعال فلسطين م 

 يذ األمة اطعامية ون بكرل  بييا من المحيا إل، المحياو لا لد ودن  ر  

عددامية لعددد فرعايددا   جددد األمددة اطاطعددارو لشددرر اطعددارو للكددن ايدد  

العةدددبيات الق ميدددة لاطعليميدددةو لالمنددداهج لاألنظمدددة األرحدددية لال حدددعيةو 

 رات اليي دةة لاالعاعمارةة لاألنانيات الحمبية لالش ةية؟!لالمؤام

)جـ( لااا من نادايج الا لد  ودن اطعدار انوةداآ العدر   نوسديم بعضديم 

د دو لبيدر ااابد  الةرةق د اون بع و ف نيم حين ا   لا بير دةن هللا منيج   اإمام 

ييم و  ورعدد  بيددم المندداهجو لاخالودد  ولددالهادة دد او لبيددر رعدد ل  عايددد  لدلدديا  

 السب.و ل شاا ا بين م ال  الم اهذ لاألفكار.

فيدد ا ةنامدد  إلدد، اليمددينو لااك ةنامدد  إلدد، اليسددار. لبددين اليمددين لاليسددار 

 مناز  من ةمين اليمين إل، ةسار اليسار.

لاليمين نوس   ل اا لحرل  لك. منيدا عبلاد و مدن لاشدنطن إلد، لنددا إلد، 

 بعد ما بين م عك  لبكين. بارةسو لاليسار  ل اا:  حمر ل  ورو لبينيما
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 ل دلةداتو  دنويا المةدنو ا  لدلال   وال حماب د الهك ا  ورق العدر  شديع  

 إل، ث رةين لمحافظين لإل،  قدميين لرجعيين.

للم ةكن ف  اطمكاا  ا  جمعيم فكرل لاحددلو  ل  ضدميم راةدة لاحددلو ألا 

كن  ا  ضدميم هد  الا  ةمالوكرل الو ل الا  ةمكن  ا  جمعيمو لالراةة ال حيدل 

 .ارو لراةة القرواو لعد   ل ا ونيما فكان ا ةرايه عدد  فكرل اطعا

ا}له ا ما ح ر من  القروا حيدث عداآ هللا عدبحان :  ي ُمس  َن  َْ ا ايَا صن تَبنيٗم  َٱأَتَّ َه 

َِبنيلنهن{عُاهَُۖ فَخنَّبن  َق بنكُم  َع   َّْ َّبنعُااإ ٱلسُّبَُل فَتَفَ  .[153األنعار: ]  َٱََل نَت

 شدب  بمدا اداا وليد   ااا العر  حدةث  جد الجدو ل لبدت السماء بالدي ر الما ف

{نَك  }: االيي د عدةم   يٗع  َٱقُلُابُُهم  َشتَّ     .[14]الحشر:  َسبُُهم  َجمن

لد  ودن اطعدار انوةداآ الحكدار ودن الشدع   فد  )د( لااا من ناايج الا 

لعربيدة المسدلمة فد  لادو الباد العربية. فقدد   دبح الحكدار فد  لاد لالشدع   ا

فالحكار ةؤمن ا بم اهذ لحعيةو لفلسوات ولمانيةو لةحكم ا بق انين  جنبيدة 

وددن شددرةعة هللا لهدد  شددرةعة األمددة.  مددا جمدداهير الشددع   فددا زالدد  مؤمنددة 

هللا لالعمد.   بدا  هدديإبربيا لدةنيا لعرونيا لمحمدها. ل ر   ا ا. خير فد  

   االنحرار ون  راة هللاو لودن هدديفبشرةعة هللاو ل ا ا. شر لخسراا 

 رع آ هللا.

لالحكددار مشددد ل ا با ةيددد عددلطانيمو ل ثبيدد  اراعدد  حكميددمو باحددطياد 

ا. فرد  ل جماوة  ل حراة  عارحيمو  ل  حاعبيمو  ل  ق آ ليم: لدم؟ لايد ؟ 

فمآلد  السدجن  ل النود   ل حبد.  «ال»ون  ا  ق آ: الو لمن  جر  لعاآ:  فضا  

مشددد لة بيددم لقمددة العدديلو لةلددذ الحرةددة لاألمددنو فدد ا ع   المشددنقة. لالشدد
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 األنظمة الا   حكميم لم  طعميم من ج  و للم  ؤمنيم من خ ر.

فلما عمع  جماهير هد ه الشدع    ا هدؤالء الحكدار عديحارب ا لدم  ةددق 

وق ليم ما عمعا  واانيدمو فقدد ورفد ا بوطدر يم ل جدربايم  ا هدؤالء الحكدار ال 

بقدر ما ةعندييم بقددر مدا ةعندييم القضداء ولد، المعارحدين  اليي د ةعنييم حر 

الحدر و ااند  حدماير للحكم. للما بدد  الييد د بالضدر و ل د رة هدؤالء فد  

حيدرل ل لسدنايا  العدثم فد  الددواء ليدم بالنةدر لالامكدين. فقدد ه ه الشع   ف  

ااع  ول،  ةدةيم من المظالم ما جعليا   ار من اناةارهم مثد. مدا  كدره مدن 

ةمايم. للقد عاآ لايد. األزهدر فد  مدؤ مر ولمداء المسدلمين الد ي انعقدد فد  هم

 :«األزهر»ف  الما  نيابة ون  (هـ1388)رجذ الماح  

الزددندا جدر ل  - ول، ما اداا بندا مدن ويد   لانحدرار - اناةرنا إننا ل »

 .«ول، محارر هللا

لحدر . له ا ه  الشع ر ال ي ااا ةس د جماهيرندا المسدلمةو عبيد. ل ثنداء ا

ون الوج ل الوسيحة لالي ل العميقة الا  حورها هدؤالء  الاو، بي ه الحاآ  عبير  

 الحكار بينيم لبين جماهير شع بيم. ل دق الشاور:

اوددد، بدددك داء  ا  دددر  المددد ت 

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافي ا

  

 لحسددذ المناةددا  ا ةكددن  مانيددا!! 

)هـ( لااا من ناايج الا ل  ون اطعار انوةداآ الشدعذ نوسد  بعضد  ودن  

 و فلقد وثار هؤالء الحكار بمبادييم المسدا ردل فندات الشدعذ بعضديا ولد، بع

بع و لشكك ا الم اةنين ف  ا. بلدد بعضديم فد  بعد . ل  دبح النداس فد  

د و لة دار بعضديم االبلد ال احدو ب. ف  األعرل ال احدلو ة ا دم بعضديم بعض 

االبنيداا  - بوض. اطةمداا - . بعد  ا اان ا من عب.او لةكره بعضيم بعض  ابعض  
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د ال احدددو فدد   عدداةويم ل دد ادهم ل ددراحميمو لبعددد  ا االجسدد المر دد  و  ل

مُ نننََّماا  }ااندد  األخدد ل هدد  شددعارهم لالراةددة الادد   جمعيددم:  {ؤ  ٱل  ااَا ل نُاااَت ننذ   من

 .[10]الحجرات: 

للقد بات األ  ف  لاد ل بنا ه ف  لاد: انوةاآ نوس  لفكري بدين الجيلدين. 

ةم لالجدةدو بين المحافظة لالاحرر. لبات األخ ل األشدقاء لبعد المسافة بين القد

 لالد األ  ال احددد لاألر ال احدددلو لاددأنيم  جانددذ بعضدديم وددن بعدد و فرعدد  

باعبدد لد و  «ادةن د»لالم اهذ الا    بح ا. لاحدد منيدا  ئبينيم األفكار لالمباد

 لةعام ب .

نياو لةديداا )ل( لااا مدن نادايج الا لد  ودن اطعدار انطداق الدرايدم الدد

الشددي ات البييميددة لاناشددار المجدد ا لالوسددهو لالاحلدد. مددن وقدددل الوضدداي. 

الرجعيددة  لالحيدداء مددن  خدداقلالمثدد. العليدداو فالعوددار لاطحةدداا لاالحاشددار 

 عات الما لوة الا  لم  ر ن ر القرا العشرةن.المامماةو لخةايص المجام

ة لالقةدص ال ليعدةو  ما الليد  لال اودة لالةد ر العارةدة  ل شدب  العارةد

لاألد  المكشددد ر لالدنددداء الوددداحلو لاألزةددداء المثيدددرل فيددد ه هددد  عدددمات 

 الحضارلو لون اا الامداو لشارل الاحرر من ربقة الاقاليد العايقة البالية.

وشددرات اآلالر مددن  دد ر  - عبدد. المعراددة بأةددار - فددا  عجددذ إاا لزودد 

ليددمو  االنددارو  شددجيع  المطربددات لالممددثات ولدد، الجندد د المددرابطين فدد  خددا 

 ل ق ةة لرلحيم!!

ااا من ناايج   ليندا ودن اطعدار:  نندا دخلندا المعرادة بمعدمآ  ا)ز( ل خير  

ناء وند و ااادرةن اد. اعدم إال اعدم و مناظدرةن اد. و شداورةن باالعدادون هللا
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 ةأ   من ونده. او ا إال و ن و مارعبين  ي مدد من  ي جية إال مدد  

 شددج  الجندد د لالضددباة عايلددة: عددا ل ا باعددم فدداا  ااندد  اطااوددات العربيددة

 لاعم واا.

اان  بع  اطااوات  ليذ حمداس المحداربين فد  عداوات القاداآ الرهيبدة 

بمث. ه ه الكلمات: عا ل ا لاحرب ا لاعدحق ا العددل. إا الوندانين لالوناندات مدن 

 إا فانة المطربة معكم لاألخر  الممثلة بجانبكم!! ... لرايكم

  لمايكا  ل أةيده فلم ةكن ف  الحسا . ما هللا

دخلنا المعراة لالدرلر حش  ر لعناو لالرةاء مد.ء نو عدناو لالكبدر مد.ء 

 ن فناو لدم نددخليا فد    احد  المدؤمنينو لزهدد الم لةدينو ل ددق الادايبينو 

 ل  بة الةادعين.

ا إ: «اليرمد ك» لم ةق. عايد لمماي   ل لجن ده ة ر الحر  ما عال  خالد ة ر

هدد ا اليدد ر مددن  ةددار هللا ال ةنبددد  فيدد  الو ددر لال البددد و فأخلةدد ا   جيددادامو 

 ل  جي ا   بعملكم ف ا ه ا ة ر ل  ما بعده.

خضددناها مادد الين  ... لهكدد ا خضددنا الحددر  بددا وقيدددلو لعا لنددا بددا إةمدداا

 ول، الرلسو ف  لنا الرلسو معامدةن ول، الساح فلم ةنوعنا الساح.

َٰٓأَيَُّهاا  }قددروا للمددؤمنين شددرلة النةددر ونددد اللقدداء فقدداآ: لقددد لحدد  ال يَ  يَ  ٱلَّااين

اإ ننذَا لَبنيااتُم  فن َااٗ   َ كَ فَااَ اَمنُااآَٰ َّّ ٱاإ ٱ ُْ ُكاا بُتُااإ َٱٱذ  ْٗ خث  لنُكاااَت ثنياا يعُااااإ  45ا لَّعَلَُّكاام  نُف  َن َ َٱأَ َّّ ٱ

يُكُكاا َهَب رن
االُااإ َٱنَااي  ََ ُعااااإ فَتَف  ََ ُِااالَهُو َٱََل نَنَ  ٱَٰٓ َٱَر ُْ اابن َۖ َٱٱص   م 

يَ  اإ  ْن اابن
َ َمااَ  ٱلرَّ  َّّ  46 ننتَّ ٱ

ا َٱرن َا ْٗ ا ََ هنم بَ ْن يَ  ُجااإ من  ٱن َْ يَ  َذ ُن  ََٰٓ  َٱََل نَُكانُااإ َكخلَّين ابنيلن  ٱلنَّا  َِ ن  َٱيَُرادُّٱَت َعا   َّّ ٱ

} يطل َملُاَت ُمكن ُ بنَم  يَع  َّّ  .[47 - 45األنواآ: ] َٱٱ
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لنود ناها؟ بد. هد. لويناهدا لحوظناهدا؟ بد.  في. راوينا ه ه الشدرلة السداة

 ه. خطرت لقاد نا ول، باآ؟ اا ثم اا.

 ا ةحجدذ هللا نةدره ونداو  - لعد   ليندا هكد ا ودن اطعدار - ال وجذ إاا

ل ا ةسلا ولينا ودله لودلنا. ف ن  لم ةعد بالنةدر إال مدن نةدره ل ودم دةند : 

تَّ ٱ َْ هُ}َٱلَيَنُراا ُْ ُ َماا  يَنُراا َ   وَٰٓ  ننتَّ َّّ ياا َن َ لَبَااان ع َع َّّ َر  ن  40ٱ  َ ُهم  فنااي ٱ
اانَّ  كَّ يَ  ننت مَّ ٱلَّااين

االَا  َ َٱَ انَااُااإ  َمع   أَقَاا ُمااإ ٱلرَّ ٱاإ بنااخل  ُْ َكااا  َ َٱأََماا ََّ ٱفن َٱنََهااا  ٱل بنبَاا ُ ُْ ن َع  َّ ّن ْنۗۡ َٱ ُمنَكاا اإ َعاا ن ٱل 

ُُمارن   َ  .[41 - 40الحج: ] {ٱ

و امةمددةو لهدد  عددبذ  ومدده جدد لر  هدد ا هدد  فدد  نظددري السددبذ الحقيقدد  للي

و فدد ا عدداوة الحددر  هدد  «حمةددراا»مددن حددر   ال بعددد مددد  ل ةدد آ ومددر  

 عاوة الحةاد لما زر  ف   ةار السلم.

فلي  شعري لمااا ةقحم فرةه من النداس اعدم الددةن لاعدم هللا بعدد اليمةمدة؟ 

هللا ولد،  لسدنايم للدم ة طدر لدم ةجدر اادر  الوندما اان ا ةظند ا النةدر عرةب د

لعداير وليدايم الاد   «وماهم»ل «منا يم»ل «هبليم»  بيم. لإنما اارلاول، عل

 ةلامس ا وندها المدد لالع ا.

مدن هللاو لةاطلعد ا لقدد ادان ا ةناظدرلا المع ندة مدن  ي جاندذ إال  ...  ج.

إل، ا. جية إال إل، السماءو فدا بدرل  ا لاليدم هللا إلد،  نوسديم لوليدايم الاد  

 ةدو ا من دلا هللا.

فدد  الددكو  مددا جعلدد ا   لال لدةندد  فضددا   - لهييددات - ل ددا  لدد  اناةددرلا

للكاا فض. النةر حينن  لألعلحة الرلعديةو لالمسداودات الرلعديةو لبراودة 

ةرةدددلا  ا ةحملدد ا  لزار هددمةمايم  - لعددد انيممدد ا - القيددادل الث رةددةو للكددنيم
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 ول، ااه. الدةن الموار  ولي .

ةطرحيدا الملحددلا ولد،  هد.  - اها بعدد النكبدةااا مدن األعدنلة الاد  عدمعن

هد ا السدؤاآ:  ةدن هللا؟! للمدااا   لد، وندا لاداا مد  الييد د؟  لدم ةعدد  - اطةماا

د  االمؤمنين بالنةر فأةن النةر؟ له  عؤاآ برةذ من ع ر لم ةكن هللا ليدم ة م 

ن: ةسدأل ا المدؤمنيل ا ةأخ لا زمدار المبدادرل  - بمكرهم - ول، باآ. إنما  رادلا

 ةن مع نة هللا؟ عب.  ا  سأليم الجماهير المؤمنة:  ةن ود ا وليداكم فد  م عدك  

 ل ةن نجد يم وند الشدل؟

لمكددن الييدد د مددنكم  - لهدد  الدد ي خدد لكم - إا هللا م جدد د  ةيددا الشددي وي ا

ألنيم  عر  إل، رواةة عنن هللا مدنكمو عداآ ومدر لقايدده: إنمدا نناةدر بمعةدية 

 اا اعددا ةنا فدد  المعةددية ادداا ليددم الوضدد. ولينددا فدد  ودددلنا   لةاوانددا لدد . فدد

 الق ل.

ال ةنةدر إال  - عدبحان  - و للكند «ليندين»ل «مداراس» هللا م ج د ةا وبداد

من نةرهو  ي نةدر دةند و ل عدار حددلدهو لنود   حكامد و هد. ودرفام هللا حاد، 

 ةعرفكم؟ له. حوظام ه حا، ةحوظكم؟ له. نةر م ه حا، ةنةرام؟

مشرلة باطةماا. في. لفيام بالشرة حا، ةود  لكدم  - ن ج. شأ - إا نةره

بدأخاق المدؤمنين؟ هد. اندام مدن: بال ود؟ ه. حققام شرلة اطةمدااو ل حليدام 

ُ ٱَ  َّّ َْ ٱ يَ  ننذَا ذُكن لَ   }ٱلَّين ام  جن ٗنا  َٱَعلَا   َرب نهن ُهام  ننيَم  تُهُو َزاٱَن  م  َ ايَ  هن  قُلُابُُهم  َٱننذَا نُلنيَ   َعلَي 

نَاا بُااإ هدد. انددام مددن:  [2األنودداآ: ] {َاكَّلُاااتَ يَتَ   ْ ُِااالنهَن ثُاامَّ لَاام  يَ ن َٱَر َّّ يَ  َ اَمنُااااإ بنااخ }ٱلَّااين

م  فن  هن م  َٱأَنفُسن لنهن َا  َهدُٱاإ بنأَم  َِبنيلن َٱَج  {ي  ن  َّّ ؟ ه. انام مدن الد ةن عداآ [15الحجرات: ] ٱ

ننيَ  نننََّماا  َكاا َت قَااا  }هللا فددييم:  من ُمااؤ  اانَُهم  أَت َٱ ٱل  كَُم بَي  اايَك  ُِااالنهَن لن ن َٱَر َّّ اإ ننلَاا  ٱ ننذَا ٱُُعااآَٰ
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لنُكاَت{ ُمف   نَك هُُم ٱل 
َٰٓ لَ  نَ   َٱأُٱإ ََع  نَ  َٱأَ ع  َِمن  ؟.[51الن ر: ] يَبُالُااإ 

وددن  ا  لال  حسددبكم  جددادل ا  نكددم ولدد، شدد ء مددن هدد ه ال ةدداآ فضددا  

  اماع ا بيا اليا اما ه  شأا المؤمنين الةادعين.

   ا وطك نةر   ا وطن  إعام: 

بعد النكبة الثانية فكدان ا فد  اعداياء شددةد  1967لقد زرت  رايا ف   ي  

 ا ح. بالعر و لعال ا ل : اي  ةنيمر اطعار  مار اليي دةة؟لم

ليددم: إا اطعددار لددم ةنيددمر لمددا انيددمر عدداو لاطعددار لددم ةدددخ. هدد ه   فلقدد

هد  الث رةدة العربيدة الاد  جدرت العدر  . إنما ال ي ةحم. وارهدا االمعراة  بد  

إلدد، هدد ه الحددر  ظانددة  نيددا لددن  اعددد  الةددياح لالايدةددد لوددر   اجميع دد

 العضات؟

  علادد  فدد   اثددر مددن مناعددبة: إا الحددر  ةدد اآ السددنين العشددرةن للدد، ر 

 الماحية اان  بين العر  لاليي د للم  كن بين المسلمين لاليي د.

و «مسددلمين» ال ب  ددويم «ارب ددو»فددالعر  ة  حدد ا الحددر  ب  ددويم: 

امدا اداا خالدد ل بد  وبيددل لعدعدو  «مسدلمين» لة ر ة    العدر  المعرادة

 عياح آ عير األحداا لةادير ا جاه الاارةخ.
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 اي  نناةر؟

 ا نعددرر ايدد   - لعددد ورفنددا ولددة اليمةمددة ل عددبابيا العميقددة - بقدد، ولينددا

 نمح  وارها لنحقه  م. النةر؟

   حدةد اليدر  لال : 

عب.  ا نبحث ون ةرةه النةر ةجذ وليندا  ا نابدين اليددر الد ي نرةدده ل

لنحر  ول،  حقيق  ميما ةكلونا من  ضحيات. فد ا لحد ح اليددر ل حدةدده 

 شرة حرلري لمعرفة الطرةه الم  لة إلي و لال عاي. المعينة ول،  حقيق .

ثددار إزالددة و»ةرفعدد  بعدد  الندداس لهدد   القددد ر ةنددا بعددد النكبددة الثانيددة شددعار  

و لراددمت األجيددمل الدواييددة ولدد، هدد ا الشددعارو حادد،   ددبح لاأندد  «العدددلاا

 اليدر المنش دو لاألم. الم و د.

في. ه ا هدفنا ف  عضدية فلسدطينو لهد. هد ا هد  خادار المطدار فد  مأعدال 

 «حمةدراا»ال ةن السليذو  ا  اراج  إعرايي. إل، حدلدها عب. ال دامس مدن 

 إا  كرم  بالرحا لالقب آ؟

إا لدم ةجددلا الشدجاوة ليعلند ه  اما ةابناه ال اععي او لةددو ا إليد  همس ده ا 

 .اجير  

إا إزالة وثدار العددلاا لاجدذو ل حرةدر القندال لالقنطدرل لالسد ةس لعديناء 

لبمل لالضوة الدربية لالج الا لاجذو للكند  لديس هد  اليددر. اليددر  بعدد 

معندداه نسددياا  - افقدد - مددن الددك ل ابددر. لالارايددم ولدد، إزالددة وثددار العدددلاا

العدلاا القدةم بالعدلاا الجدةدد.  ي  ا اد. وددلاا  كسدذ مدن لرايد  إعدرايي. 
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دد و ةضددو  الشددروية ولدد، مددا اسددبا  مددن ودددلانيا السددابه  ل ا ل لحددع   ا رح 

األعددبهو ل حدد آ ادد. الجيدد د إلدد،  ةددوية وثددار العدددلاا الجدةددد. لهدد ا  وظددم 

 اسذ طعرايي..

ينو ثددم حددمن  إعددرايي. بددالق ل إلييددا لقددد رفدد  العددر  عددرار  قسدديم فلسددط

دد  اثددر ممددا  وطدداه ليددا عددرار الاقسدديم. فعدداد بعضددنا ةطالددذ  ا  اراجدد   ا رح 

 إعرايي. إل، الحدلد الا   ضمنيا الاقسيمو حسذ عرار األمم الماحدل.

حرةدة المدرلر فد  ميداه العقبدةو  1956إعرايي. فد  وددلاا عدنة   ثم اسب

ل ا لد، وددن  1956إلد، مدا عبد. حدر   فقدار مدن ةنداد  بدأا  نسدحذ إعددرايي.

 مكاعبيا  لك.

 ا بانسدحا  إعدرايي. و فعادلا ةطدالب«حمةراا» ثم اان  نكبة ال امس من

لنعادرر  لهكد ا اد. ةد ر ن سدر ل كسدذ إعدرايي.و. «حمةراا» 5إل، ما عب. 

 بي ا الكسذ القايم ول، اطثم لالعدلاا. - امني  حنحن 

  مدن العددلااو ل عاعد  مدن العددلااو  ما نحن فنر   ا إعرايي. بنداء لبنا د

ل ومد   لعق ف  من العدلااو لالعدلاا ال  البد  ا ةيدر لةدملآ. لال حده لد  

 ف  البقاء لاالعامرار لل  اره المجرم ا.

 ر ةكد ا هددفنا هد  إودادل الاجندين الد ةن شدردلا مدن دةدارهم بديدر حده  ل 

   ةينيم ل ع ةضيم بما ةناعذ خسار يم؟

جنين ف   ي مكداا فد  مقابد.  ع ةضديم ودن لةدنيم بمقددار  ما   ةين الا

من الماآ ةق.  ل ةكثرو في  خيانة ابدر  للد ةن لألمدة لللددةن. فد ةن المسدلم 

 ا. لالدد ةن لدديس ملك دداال ةبددا  لال ةعدد   بالمدداآ لإا ادداا مدد.ء األر  اهب دد
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لجي. من األجياآ حا، ةقب. ه ا الجي. المسالمة ولي و لالمعالحة وند و لهد  

س ملددك السددكاا لحدددهم حادد، ةورةدد ا فيدد  لدد   رادلاو إنمددا هدد  ملددك األمددة لددي

 ا  بنداء  . للد  افارحدنا جددال  ااطعامية الياو لملك األجياآ اطعدامية جميع د

  عددارلين ل اطفلسددطين فرةدد ا فدد  لةددنيم لعبلدد ا  ا ةع حدد ا وندد  بالدددلالر 

 فلديس هد ا مدن حقكدم لكاا من لاجذ المسلمين اافة  ا ةق ل ا ليم: او ا  ةددةكم

 ا  ورة ا ف   ر  رل يدا دمداء الةدحابة لالادابعين لحدم  راثيدا رفدات  ...

 األل ر من الشيداءو من  ويد ومر ل اح الدةن إل، ة منا ه ا.

 ما إوادل الاجنين إل، دةدارهمو لرد  ماايدم ل رحديم لبيد  يم لبيدارا يم 

ةعد دلا؟  ةعد دلا  لارلميم إلييمو في   مدر لاجدذو للكدن  حد   ي عدلطاا

  ح  حكم إعرايي. لولم إعرايي.؟

إا إعرايي. إا عبل  ه ا لرحيا   ادعةو ف ننا ال نقبل  لال نرحاهو فكيد  

 ةجام  اللص ل احذ البي   ح  عق  لاحد؟

 ا ةطددرد منيددا اللةدد    إا ودد دل  دداحذ الدددار إلدد، داره ةقاضدد   لال  

 ايي..لعطا  الطرةه لمعن، ه ا ه  عب. ا. ش ء ةرد إعر

لددديس هددددفنا مجدددرد إزالدددة وثدددار العددددلاا لال  ددد ةين الاجندددين  ل إودددادل 

 الاجنينو  في.  ر  ةك ا هدفنا إعاق  من إعرايي.؟

ال رةذ  ا إعاق  من إعرايي.و لالعمد. ولد،   رةدذ مرافقيداو لإشدعارها 

بال  ر لال طرو ا. الك  مر لاجذو لما  ق ر ب  المنظمات الودايية فد  هد ا 

 ما، اباد، ب  لج  هللا وم لج..ه  جيد مشك ر لجياد مبرلرو  السبي.

مدا هد   بعد الدك لفد ق الدك. نرةدد اللكن ليس ه ا ه  اليدرو إننا نرةد شين  
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 ابددر ل ومدده ل خطددر مددن حددر  المنشددآتو لعادد. الدددلرةات ل يدةددد ةددرق 

 الم ا ات.

نرةددد محدد  العدددلاا مددن جدد لرهو العدددلاا الدد ي عددار ولدد، القدد ل الداشددمة 

لاالباةا  الظالم األثيم. نرةد مح  إعرايي.و لإوادل األلحا  إلد، مدا ااند  

 ولي  عب. اليجرات اليي دةة الجماوية إل، فلسطين.

هدد ا هدد  هدددفنا الدد ي ال نعدددآ وندد  لال نوددرة فيدد و لال نسددالر وليدد و لال 

نسا و  ب و لال نا ل، ون اطةماا ب  لالددو ل إليد و لالجيداد فد  عدبيل و للد  

ت وليندددا الددددنيا اليددداو لخددد لانا معسدددكرات الشدددرق لالددددر و لخاناندددا  مددداأل

 حك مات اليمن لاليسار.

 :دوال ال اععية المنيممة 

ةقدد آ بعدد  الندداس: إا محدد  إعددرايي. حلددم بعيددد المندداآ. فلددنكن لاععيددين 

 ددة  ا للنعاددرر بمددا هدد  ادداينو للنطلددذ الاعدداةل السددلم  مدد  إعددرايي.. لخا

ا لراءهدا عد   والميدة  حرايدا الةديي نية بنو اهدا عرايي. ليس  لحدها. ف إ

 لدلالرا يا لالزال   علن ه ه الق  : إا إعرايي. خلق  لابق،.

هدد  بداةددة اليمةمددة. بدد. هدد  اليمةمددة وينيددا.  «ال اععيددة» لنقدد آ: إا هدد ه

للدديس  عددر لعددين الباةدد. مددن  ا نعاددرر ب جدد دهو لناعامدد. لإةدداه ولدد،  عدداس 

 ال اع .

ا  قا. العدل فد  نوسدكو ل ا  سدقط  مدن علبدكو نحدن ل لآ ةرةه النةر  

نقر بأا هدفنا بعيد لبعيد إاا ظللنا ول، ما نحن وليد و لإعدرايي. ونديد  عدابق، 

 ل بق،.
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للكن هدفنا عياحقه إاا نحن ومنا ب و لرعمنا ل  الطرةه الق ةم. للدن ةكد ا 

ين لةدددلا  عددداميم فدد  فلسددطزلاآ إعددرايي.  وظددم مددن زلاآ الةددليبيينو لعددد 

دد 92حدد ال  عددرنين مددن الممددااو لعددقا بيدد  المقدددس فدد   ةدددةيم  . لظددن اوام 

الندداس بددا  الظندد او لخيدد. إلددييم  ا ولددم اطعددار عددد ةدد   مددن  لددك األر  

 المقدعة إل، األبد.

لما ه  إال  ا ظير القايد ال ي جم  الشااتو ل حيا الم اتو لجددد اطةمداا 

لانجابد  بشدالل اليدأس ودن األنودس ف  القل  و فاعايقظ األم. ف  الةددلرو 

لاداا فداح القددس ولد، ةددي السدلطاا الاقد، العدادآ  داح . «حطدين» فكان 

 الدةن.

إند  لدم »وند اار ةد ر حطدين:  «البداةة لالنياةة» ةق آ ابن اثير ف   ارة  

الباةد. ل هلد و حاد، اادر  الي ر ف  ودم اطعدار ل هلد و لدمد  ةسم  بمث. ه ا

من الودرنجو عدد ربطيدم  الثاثين  عير   ابعضيم ةق د نيو    ا بع  الواحين روه

لجدرت  ... بنع. ليلبسيا ف  رجلد  البا  بعضيم  عير   ... «حب.» بطنذ خيمة

 .«سم  بمثليا إال ف  زمن الةحابة لالاابعينة ر لم  م

 ةيمدا  بعدد ودن الاحقده ل بدرق فد   ... للي  شعري  ةيا السادل ال اععيد ا

يي. له  جمةرل  ديرل فد  بحدر مدن الكراهيدة لالمقالمدة ال ياآ؟ إزالة إعرا

دد للددم ةكددن فييددا إال  االعربيددة لاطعددامية  ر إعامايددا مندد   اثددر مددن عددبعين وام 

 بضعة والر من اليي د ةعدلا  علية حنيلة ال لزا ليا لال اوابار؟

الةديي ن  ال شك  ا إزالايا اآلا  عر  من حلم إعامايا ة ر انعقدد المدؤ مر 

لمدؤ مر ةقد آ الد ي وداد مدن ا «هر دمآ» برةاعة 1897عنة  «باآ» ف األلآ 
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بدد.  ...  ل ديص  ومدداآ المددؤ مر فد ن   عدد آ لد  ةلددذ إلدد »بكد. ثقددة لبددرلر: 

إنن  عد  عس  الدللة اليي دةدة. لعدد ةثيدر هد ا  ...  نادي ول، مسم  من الجمي 

د  االق آ وا وة من الضحك هندا لهنداك للكدن العدالم عيشديد بعدد خمسدين وام 

 .«... عيار الدللة اليي دةة حسبما ةملي  إةماا اليي د بأا  نشأ ليم دللة

د  29بالوعدد.و لولد، لجدد  الاحدةدد فدد   المدن العجايدذ  ندد  بعدد خمسددين وام 

  ولن  األمم الماحدل عرار  قسيم فلسطين لعيار إعرايي.. 1947ن فمبر عنة 

دد العددار »مددن عددةم  ا حقده الحلددم الد ي ا  د ه الييدد د شدعار   البعدد عدبعين وام 

لدخلدد ا  لرشددليم لدنسدد ا بيدد  المقدددسو حددرر المسددلمين  «القددادر فدد   لرشددليم

 مسر  النب  الكرةم.

 ه ا ه  اليدر فما الطرةه؟ 

إاا ورفنددا اليدددر لحددددناهو لهدد  إزالددة الجرث ميددة اطعددراييلية مددن جسددم 

 فما الطرةه إل، ه ا اليدر؟ ... العرلبة لاطعار

 لية:المحاف. الدل - 1

 ... ةر  فرةده مدن النداس  ا الطرةده هد  االوامداد ولد، الضدمير العدالم 

 ... ول، المحاف. الدلليدةو ولد، العمد. الدةبل ماعد  فد  ردهدات األمدم الماحددل

فقد جربنا الجي س لاعاعماآ الق ل ف  حربين ابير ينو فلدم نجدن فد  اد. مدرل 

سياعدد و لدو نددا مددن إال الةددا  لالعلقددم فلددم ةبدده إال الحدد. السددلم و الحدد. ال

 االناحارةة. اتالاي ر لالم اةر

لمحافد. الدلليدة منداو  اثدر مدن لال  دري نس، هؤالء  ل  ناع ا م ع  ه ه ا

ددوشددرة و لنحددن ن طددذ فدد  ردها يدداو لناةدد. بمندددلبيياو لنقدددر إلدد، ان وام 
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 - مؤعسددا يا الشددك    لدد  الشددك  و مددا بددين شدددةدل الليجددة لمعادلددة لخويوددة

فيدد.  نةددوانا هدد ه المحافدد.؟  - اا ال اعدد  ولينددا لمقدددارهحسددذ خطدد رل العدددل

له. لعو  بجانبنا؟ لإاا لعود  مدرل بجانبندا فيد. خطد  خطد ل  نوي ةدة؟ اداو 

لقددد انددا معيددا مثدد. وبدداد األ ددنار مدد  وليددايمو الدد ةن ل ددويم القددروا فددأبل  

عُااإ َماننت نَد  }ال   :  َِامن اَمعُااإ ٱَُعا ََٰٓ كُم  َٱلَاا   {ُعاهُم  ََل يَس  َْ بُااإ لَُكام َۖ اتَ  ِ فداةر: ]   ٱ

14]. 

و فالدد مم اخطيددر   اإا الدد هذ الييدد دي لالنودد ا ةلعددذ فدد  هدد ه المحافدد. دلر  

ات الدلليددةو لبرةدده الدددلالرات ملاأل د ات  شددار  ل بددا  فدد  عد ق المسددال

لالمع ندددات العلنيدددة لال ويدددةو لالايدةدددد بكشددد  فضدددايح الحكدددار لا واعدددا يم 

   ف  إخضا  الرعا و لاسذ المؤةدةن.ل عرارهمو ا. الك ةعم. ومل

الماحدددل لمنظما يددا  لالدد ي ةطلدد  ولدد، المنا ددذ الكبددر  فدد  هينددة األمددم

خطبدد ة الييدد دي الةدديي ن  ةسدديطر ولييددا لة جييددا خويددة عيكاشدد   ا اط

 .الجيار  

 ااددا   عددرار الماعدد نية للجنددراآ الارادد  - ولدد، عددبي. المثدداآ - للنراجدد 

خطددددر اليي دةددددة » لااددددا . «50 إلدددد،  43 » مددددن «رفعدددد    ل دددداا»

 للقايد العرب  وبد هللا الا.و الوة. الثالث وشر. «العالمية

 االواماد ول،  حد المعسكرةن: - 2

لةقد آ فرةدده وخدر: إا الطرةدده السدليم هدد  االوامداد ولدد،  حدد المعسددكرةن 

 الدلليين المانازوين لاالعاوادل من ه ا الاناز  ف  اعارداد حقنا.

  ا االواماد المطله ول، الك خرافة ابيرل. لعد  ثب  ال اع 
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فأمددا المعسددكر الدربدد و فددا جددداآ فدد   ندد  الدد ي خلدده إعددرايي.و ل مدددها 

 بأعبا  الحيال لالبقاء بعد خلقياو لال فايدل  ر ج  من .

ل ما المعسكر الشرع و فةلا  بالةيي نيةو مند  عامد  الثد رل البلشدوية فد  

 ال   و، ول، دارس. 1918عنة 

ف  خله إعرايي. لإبقاييا لنضال  ف  المعارك الددلل  مدن  جليدا ال  لدلره

 .(12)«ول،  حد ممن لم ةوقدلا ااار يم اة و،  ةض  

لميما ةكن من خار بين المعسدكرةن فقدد  ولدن عاد يمدا:  ا إعدرايي. إنمدا 

 خلق  لابق،.

ةقددد  مددد   - ل ونددد  بالددد ات اال حددداد السددد فييا  - و إا المعسدددكر الشدددي 

مدد  محددلد مثد. إداندة االوادداء اطعدراييل  األخيدر. لعدد ةسداود  العر  إلد،

بأعلحا  لخبرا   بع  الددلآ العربيدة الم اليدة لد  فد  زحمحدة إعدرايي. ودن 

و و الشدرع  لقنددال السدد ةس لعدديناء مددثا  االشدداةئ ااةه الادد  احالايددا  خيددر  المند

 لكسذ نو ا ل  للدو    لم هب  لوماي  ف  داخ. بادنا.

ة طدد  معنددا  اثددر مددن هدد ا. لددن ةؤةدددنا فدد  هدددفنا األ ددي. لهدد  للكددن لددن 

 حرةر فلسطين العربية المسلمةو لال ي ليس لد  معند، إال محد  دللدة إعدرايي. 

 من الشرق العرب .

لميمددا ةكددن الم عدد  السياعدد  لا حدداد السدد فييا  لدلآ  لرلبددا الشددي وية 

يدةدة الشدي وية إلد، من االواداءات اطعراييلية ولد، العدر و فد ا النظدرل العقا

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
لهدد  دراعددة مؤةدددل بال ثددايه لدددلر م عددك  فدد  خلدده  «م عددك  لإعددرايي.»انظددر: ااددا  ( 12)

 .«ومر حليه»إعرايي. لإبقاييا.  ألي  الداا ر 
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معرلفددة مددن  «ابلددد رعدد   فيدد  ع اوددد النظددار االشدداراا  السددليم»إعددرايي.و 

 عدةمو للم  ادير.

لةمكننا معرفة ه ه النظدرل مدن خداآ ر ي األحدما  الشدي وية فد  مشدكلة 

فلسددطين المحالددةو لهدد  ر ي ةالمددا ردد دد  هدد ه األحددما  لال زالدد   ددردده 

  حويا ف   لرلبا.

لهدد  اللسدداا  -  ي البحددث - «رةنددا شددياا»نشددرت مجلددة  1966لفدد  عددنة 

الحددد. االشددداراا  »م حددد و :  االعقايددددي للحدددم  الشدددي و  اطةطدددال  بحث ددد

 28البيرل يددة خا ددا  فدد   «الحيددال»لعددد نشددرت  ددحيوة  «لمشددكلة فلسددطين

 جاء فييا:  1966ةناةر عنة 

مد. لف  الك البحث ح رت المجلة االشداراايين العدر  مدن القيدار بدأي و»

 دد افرت فيدد  جميدد  ع اوددد »الادد  ل ددوايا بأنيددا بلددد  «وسددكري حددد إعددرايي.

 .«النظار االشاراا  السليم

لاحمد، نوسديا بد   اد إل، الددر  احدطرار  إا إعرايي.  ا د»لعال  المجلة: 

من العالم العرب  إاا لم ةاح آ إلد، مجامد  اشداراا  ثد ريو لخشدية  ا  بقد  

 .«هافي  وةبيات ع مية  ل دةنية  يدد

إا هد ه العةدبيات الق ميدة لالدةنيدة هد  عدبذ ال ةد مة »لعال  المجلدة: 

 .«بين العر  لإعرايي.

ف اا  م  ح ة. العالم العرب  إل، مجام  ث ريو زال  حاجدة إعدرايي. إلد، »

 .«الدر  لالاق  م  العر  ول، االشارااية

ري القيار بأي ومد. وسدك»لجدةر بال ار  ا الاح ةر الشي و  للعر  من: 
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لسدداا السددوير السدد فيا   فدد  عددد  كددرر ولدد،  «1966حددد إعددرايي. فدد   لايدد. 

 5القاهرل عب. عاوات من لع   العدلاا اطعدراييل  العنيد  ولد، العدر  فد  

 .«1967 «حمةراا»

ه ا ه  منطه الشي ويين لم عويم الوكري من ه ه القضدية: إا حليدا ةكمدن 

ليدا. فد ا الد ي ةدؤجج الندما  ف  اناةار الماراسدية الشدي وية ولد، المنطقدة ا

و بد. هد  الشدعب   ابين العر  لاليي د ليس ه  ودلاا اليي د ول، فلسطين لةن  

لج د الرجعية لالبرج ازةة فد  الودرةقين. فد اا زاآ الرجعيد ا مدن الطدرفينو 

 مكددن  ا  قدد ر حينندد   خدد ل اشددارااية بددين  «البرللياارةددا»لاناةددرت ةبقددة 

 بعد  ا اهذ الشيطاا ال ي ةورق بينيم! العماآ العر  لالعماآ اليي دو

للدديس هدد ا المنطدده لليددد اليدد ر لال األمددس. بدد. هدد  منطدده عدددةم راعددخ فدد  

لاقلبدات  اوقلية الماراسديينو ميمدا ةحدالل ا  ا ة ود ه فد  بعد  األحيدااو  بع د

 إل، ال راء: السياعة الس فيياية ف  المنطقة العربيةو للنعد ب اار نا عليا  

ير  لآ شي و  ورب  فد  فلسدطين. إند  لدم ةد هذ إلد، ظ 1926ف  عنة »

م عك  لياعلم الشي وية هناك. ب. ولم  الةيي ني ا ال ةن جداءلا مدن م عدك  

لنشرها ف  الشرق األلعا. لع  ه ا الشدي و  ة طدذ فد  جمد  مدن العدر  

 ةق آ:

 ةيددا الرفدداق:  نددام  خدد ل مدد  الييدد د فددا  قددالم ا هجددر يم لاعددايطانيم. ةددا »

جمي رةدة شدعبية  ا ناحد م  اليي د القادمين لننشئالم ا حدلا. ةجذ  وماآ الع

إا المومداء الد ةنيين الد ةن ةطلبد ا مدنكم محاربدة  ... االعاعمارل ا نحار  

االعدداعمار لالةدديي نية لمقالمددة اليجددرل اليي دةددة هددم رجعيدد ا م ددادو ا. 
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 .«يين العر لاسقا الرجعية. ال  حارب ا الكادحين اليي د ب. حارب ا الر عمال

وثمدداا  بددد  »هدد ه هددد   عدد اآ  لآ خطيدددذ شددي و  وربددد  لادداا اعدددم  

ألند   ارفيع د او لعد عافر بعد الك إل، م عك  لبير اعم  لاحاد. منةدب  «ةبيخ

 خدر الةيي نية ب خا .

ااا الشي وي ا ف  فلسطين ةموم ا  نيم ةحارب ا االعاعمار للكدنيم فد  

و بدد. اددان ا ةحددارب ا الحراددة ال ةنيددة حددد االعدداعمار اال اعدد  لددم ةوعلدد ا شددين  

ليدمو ةقدددر ليددم الضدحاةا. لادداا إاا اواقدد.  االعربيدةو للقددد اداا االعدداعمار حليو دد

 ا فر في  جميد  شدرلة الراحدةو  مدا إاا  ااالعاعمار  حد الشي ويين  نمل  عجن  

 لع  بين ةدة  لةن  ورب   ةله ولي  الر ا .

عدداعمار ادداا الشددي وي ا ال لوندددما ادداا العددر  ةق مدد ا بثدد رل حددد اال

ةشددارا ا فييدداو بدد. ةيربدد ا إلدد،  دد.  بيددذ لةعلندد ا  ا هدد ه الثدد رل ال   دددر 

 المةالح الشي وية.

حاربيا الشي وي ا لادان ا  1936للما عار العر  بث ر يم الكبر  ف  عنة 

 ة زو ا المنش رات ا. ة ر حد الث رل العربية.

ن الييدد د لالعددر  عددد  لودد ا للعدد. الددر ي العددار ال ةعددرر  ا الشددي ويين مدد

المعرلفددة. ل ا جميدد   «اشددايرا»رهابيددة خا ددة بيددم هدد : منظمددة إمنظمددة 

 وضدداييا اددان ا مددن الشددي ويين الدد ةن حددارب ا فدد   ددو ر الةددياةنة حددد 

 العر .

 «المابددار»مددن  وضدداء حددم   «البالمددا »ل «الياجاندداه»ل ا معظددم رجدداآ 

ق ات المةدرةة فد  الوال جدا ال ي ااا ةحا ر ال «إةجاآ ول ا»الشي و  ل ا 
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مددن  عطددا   «البالمددا »عايددد  «إعددحه عددادة »شددي و   دديي ن و ل ا زميلدد  

الوكرل الشي وية لموكرةيا األفد ااو ل ا ااابا د  ودن المد هذ الشدي و  ال  قد. 

 ف  نظر الشي ويين اليي د. «لينين» همية ون ااذ 

  رلعدديا بددادر لوندددما جدداءت الحددر  العالميددة الثانيددة لا وقدد  برةطانيددا مدد

زودديم الشددي ويين العددر  فدد  فلسددطين إلدد، مكاددذ الحدداام اطداري البرةطددان  

 ل افح  لعاآ: نحن حلواء.

للما نظدرت هيندة األمدم الماحددل فد  عضدية فلسدطين لعد  لزةدر خارجيدة 

رلعيا ةعلن  ا حك ما  ةسرها الم افقة ول، الاقسديمو لةسدرها  ا  شدارك فد  

 ةة. حقيه  حار الق مية اليي د

 ولدن فيد   ند  ةرحدذ بالاقسديمو  ال  در الحدم  الشدي و  الولسدطين  بيان د

لب نشاء دللة ةي دةة. بعد  ا ااا هد ا الحدم  ةددو  لا حداد العربد  الييد دي 

 ول، انوةاآ اليي د بدللايم. - إةاوة أللامر م عك  - لافه

لد، للما  ولن العر  رفضيم للاقسيم عافر  عطا  الشي ويين من فلسطين إ

فأرعددلايم م عددك  إلدد،  «الق ميددة العربيددة»م عددك  ةطلبدد ا العدد ا لمحاربددة 

 شيك عل فاايا حيدث شدحن ا مدن هنداك وددل بد اخر مليندة باألعدلحةو ل رعدل ا 

بلد  وددد  1942من الطايرات الض مة المشدح نة باألعدلحة. لفد  عدنة  اودةد  

مددن  لرلبددا  اجدداءلا جميع دد 235ر .... الدد ةن هدداجرلا مددن الييدد د إلدد، فلسددطين

نسددمة اليددم مددن  لرلبددا  185ر .... الشددرعيةو لفدد  السددنة الااليددة دخدد. الددباد

 .(13)«الشرعية

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 (.26و 25 ألي  محمد وطية لااد )  «إعرايي. لار االعاعمار»ااا  ( 13)
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لالحقيقدة  ا العاعدة بدين الشدي وية لالةديي نية ليسد  واعدة عدطحية لال 

ورحددية. إنيددا واعددة وميقددة ورةقددة.  رجدد  فدد   ارة يددا إلدد،  لاعددا القددرا 

 رلعيا  ادفه نح  الدر . هجرل اليي د منالااع  وشرو وندما بد ت 

من ةظن  ا الوكرل الشي وية عد ظيرت فد  رلعدياو بد. إنيدا فد   ئلة ط»

ال اع  من لح   للندك الييد د الد ةن رحلد ا ودن رلعديا لراحد ا ةوكدرلا فد  

 بمل العالم لالسيطرل ولي .

الييدد دي الوكددرل االشددارااية لراح  عطددا   «اددارآ مدداراس»فقددد لحدد  

 ها بمددا ةاودده مدد   براحدديم. للمددا لحددع ا خط ةيددا الييدد د ةوكددرلا فدد   نويدد

الانوي ةددة العمليددة لجدددلا  نيددا  ةددلح للانويدد  فدد  رلعدديا ل نيددا فدد  حاجددة إلدد، 

 ح ةر ل بدة. ا   ةبح  الحة للمحيا الرلع  ل بلد رت الوكدرل الشدي وية 

 ف  ب  قة اليي د.

للدددد  اةلعنددددا لولدددد، ال طددددا السددددرةة الادددد  لحددددعيا حكمدددداء  دددديي ا 

الةحيحة المؤادل الا  ااا  عطا  اليي د ةجاهرلا بيا ل جددنا  لالاةرةحات

 ا الشددي وية مددن  دددبيرهم. فيددم ةرةدددلا نشددر اطلحدداد فدد  العددالم لةرةدددلا 

بين الطبقات ةجم  السيطرل ف   ةددي نودر مدن الرجداآ الد ةن  سداطي   ا راو  

 ةي د. ر بير  االيي دةة العالمية  ا  دعيم ل ق   نو اهم ع اء  اان ا ةي د  

زودديم ةيدد د  مرةكددا فدد  القددرا الماحدد   «براندددةس»للقددد ادداا القاحدد  

و لاددداا ازوددديم ومددداآ برةطانيدددا شدددي وي   «هارللدددد العدددك ». لاددداا اشدددي وي  

دزراييلدد و لليدد ا بلدددرو لرل شددلدو لفرانكودد ر ر لبيددرهم شددي ويين ةعملدد ا 

 را  اليي دةة المعرلفة.بمن  ج.  حقيه األ
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   دلارها األللد، ةبدرهن ولد،  نيدا ااند  ثد رل ل ارةخ الث رل الشي وية ف

 يي نية ةي دةةو ةسيطر ولييا اليي د الد ةن ادان ا ةمثلد ا المنا دذ الكبدر  

 .«لينين»م  

 ا ةاظاهر اليي د باسديير الشدي وية إا  ا الدك  اللم ةكن من الضرلري  بد  

ةبددة لالجودداء نح هدداو للدد لك فدد ا الييدد د اددان ا ةسدديرلا مددن الر اة لدده جدد   

لزمايد   «ليندين»لةنوقد ا ولد،  افكدان ا ةملدلنيدا بالمداآ عدر   االشي وية عدر  

مددن الييدد د ال ةكشدد   و لةضددم ا إلددييم رجدداال  الةحرادد نيم للعمدد. عددر   اعددر  

ال احد منيم ون ةي دةا  ب. ةموم  ند  دللد  شدي و و لهكد ا ااند  الشدي وية 

يطرل ولد، العدالم ة و  لراءه المؤامرل الةيي نية الاد   رمد  إلد، السد اعاار  

 .(14)«ون ةرةه اطلحاد لالوساد االجاماو  لالو ح، لالةرا  الطبق 

لاانددد  الةددديي نية  اظددداهر ةددد آ ال عددد  بأنيدددا ولددد، خةددد مة مددد  »

. ف ا نسبة ابيدرل مدن الييد د االشي ويةو م   ا ه ه ال ة مة ليس  حقيقية  بد  

  الةديي نية  علدم ال ةن نقلايم الةيي نية إل، فلسطين ادان ا شدي ويينو لااند

الددك ل سددمح للحددم  الشددي و   ا ةمددارس نشدداة  امددا ةرةدددو لادداا المددؤ مر 

الةيي ن  العالم  ةضم مندلبين ودن األحدما  لالمنظمدات الشدي وية. لاداا 

 ئالشدي وي ا الد ةن نقلددايم الةديي نية إلدد، فلسدطين هدم الدد ةن ةنشدرلا المبدداد

شدددي وية ةنقددد. إلددد، الشدددي وية بدددين العدددر و لاددداا اددد. وربددد  ةميددد. إلددد، ال

ااند   ئالشدي وية. إا هد ه المبدادئ بالمباد الةيي نية لك   د ة المساعمرات 

دد  ا ةدداعلم  اادد. مددن ةةددبح شددي وي   ولدد، ا  حدد  باللدددة العبرةددةو لادداا لمام 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 (.20و 19)  «إعرايي. لار االعاعمار»ااا  ( 14)
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 .(15)«الشي وية ئالعبرةة ليالقن بيا مباد

ول،  ا العاعة بين الشي وية لالةديي نية ليسد  واعدة  ارة يدة فحسدذو 

ددد بددد.  ئالشدددي وية األعاعدددية لمبددداد ئو فددد ا المبددداداهددد  واعدددة فكرةدددة  ةض 

 الةيي نية العالمية  اشابياا ل اوقاا ف  لجيايما لخط ةيما العرةضة.

إا الشي وية  دو  إل، اطلحاد بين الناسو لالةيي نية اد لك. لالشدي وية »

  دو  إل، انحاآ المجام و لالةيي نية ا لك.

ر الو حدددددد، لاالحددددددطرا و لادددددد لك لالشددددددي وية  دددددددو  إلدددددد، نشدددددد

 .(16)«الةيي نية

لالشددي وية  رةددد مددن الشددع    ا ال ةحسدد ا بالق ميددة لال ةنيددةو لادد لك »

 الةيي نية.

لالشي وية  دو  للسيطرل ول، العالمو لالةيي نية ا لك. لالشدي وية  رةدد 

  حطيم الكياا العايل  لالرباة الملج و لالةيي نية ا لك.

 ئد لاحد ف  المآر  لاألهدار الرييسدية لفد  المبدادإنيما  لاقياا ف   عي

الا   رةد  ا  نشرها بين الناس لإا اان  اد. لاحددل منيمدا  سدير فد  اليدامة 

ةرةقيدددا منودددردل إال  نيمدددا عدددالاقياا ولددد،  نقدددا  البشدددرةة إاا  حقددده ليمدددا 

 .(17)«االناةار

ظيدد ر  لقددد عالدد  الةدديي نية فدد  مبادييددا األعاعددية الادد  لحددع  عبدد.»

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 (.21المةدر نوس  ) ( 15)

 (.22المةدر السابه ) ( 16)

 (.22المةدر نوس  ) ( 17)
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عدد.: إندد  ةجددذ نشددر الو حدد، لالثدد رات بددين لشددي وية بنةدد  عددرا ولدد، األا

الودان الداخليدة  حرل  بين األمم ا  ةضدعو او لإحددااالشع   لإشعاآ نار ال

 لالةرا  الطبق .

 ؟اشياء ه  ما  وعل  الشي وية  ةض   ليس  ه ه األ

عداآ حكمداء  ديي ا إند  ةجدذ هددر األدةداا اليدا لإثدارل الرةبدة لزر  لقدد 

 شك ك ف  عل   البشر نح  ال ج د ال .ال

؟  ليس ه ا ما  وعل  الةيي نية اد لك فد  ا ليس ه ا ما  ق ل  الشي وية  ةض  

ولدد،   ا الشددي وية لالةديي نية  اعالنداا  مرةكدا ل لرلبداو ل لدديس معند، هد ا

 ال   آ إل، اليدر؟

لقد ناد  حكماء  يي ا بالسيطرل ول، العالم لرعم ا ال طد ة العرةضدة 

 كو لةلب ا اناشار وماييم ف   نحاء العالم.ل ل

 ليس ه ا ما  وعل  الشي وية ونددما  رعد. وماءهدا إلد، عطدر لييددم ه مدن 

 .(18)«الداخ. لةيين ه لانضمار إل، الدللية العالمية

إا الةدديي ن  شددي و  فدد   ومدداق علبدد و لهدد  ةبدد ر المدداآ لنشددر المبددد  »

اا نوددد ا  ابني ددد    ا ةةدددبحالشدددي و  فددد  اددد. مكدددااو فالةددديي ن  ال ةسددداطي

 ،لعددديطرل إال فددد  الجددد  الددد ي  ضدددي  فيددد  القددديم الرلحيدددة ل ناشدددر الو حددد

الشدددي وية بدددين  ئاالجاماويدددة. لمدددن مةدددلحة الةددديي ن   ا  ناشدددر المبددداد

الجمدداهير الادد  ةعدديل بينيددا فااةددار  فيمددا بينيدداو بينمددا هدد  ةسددير فدد  ةرةقدد  

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 (.23و 22المةدر نوس  ) ( 18)
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 .(19)«ليجم  بين ةدة  الماآ لالنو ا لالسادل

مدن عضديانا  ويةلقد  ةلنا الحدةث بع  اطةالدة فد    حديح م عد  الشدي 

لنظر يا الثابادة إلييدا لواعايدا بالةديي نية مدن عددةمو لنعدرر مدن معندا لمدن 

ولينددا. لنسددابين إلدد،  ي حددد ةؤةدددنا المعسددكر الشددي و  الحليدد  لددبع  الدددلآ 

 ل نسدبح فد   فد  اليد اءو االعربية. لبيد ا نقددر حقيقدة ع  نداو لال نبند  عةد ر  

 بير ماء.

 كدداآ ولدد، المعسددكر الشددي و و ااالوامدداد ولدد، اليينددات الدلليددةو إا اال

ااهما لن ةحرر فلسطينو للدن ةدرد الد ةن السدليذ إلد،  هلد . لنحدن معيمدا: 

طن َكفَّي  } سن َم َٰٓ ن َكبَ  هن لنيَب   هن ننلَ  ٱل  ۡن لن  .[14الرود: ] {لَُغ فَ هُ َٱَم  ُهَا بنبَ 

 م لالماآ:الاعبد للعل - 3

لعاآ فرةه ثالث من العر : إا عبي. النةر ليس االواماد ول، شدرق لال 

بر و للكنيدا عدبي. لاحددل ال شدرةك ليداو هد  القد ل المادةدةو الاد   امثد. فد  

 العلم لالماآو فبالعلم لالماآ ةبن  الناس ملكيمو لةساردلا حقيم.

اعا دار  عةد، إوداد الق ل المادةةو للنحن ال ن ال  لهؤالء ف  حرلرل 

ما نساطي  من إمكانات العلم الحدةثو في ا ما  مرنا ب  دةنندا لمدا فرحد  وليندا 

دُّٱاإ لَُهم مَّ  }ربنا. عاآ  عال،:  الن َٱأَعن َ{ي 
َن ٱل  بَا  ا  ر ن ٖ  َٱمن تُم م ن  قُااَّ ََع  تَ  ِ ْ  ٱ بُانُ َ اَت بناهن هن

} كُم  ن َٱَعدُٱَّ َّّ  .[60األنواآ: ] َعدُٱَّ ٱ

اطعار  ا ا. ولم ةحااا المسلم ا إلي  ف  دةنيم  ل دنيداهمو لعد عرر  يمة 

ف ا  علم  لإ قان  فر  اواةة ول، المسلمين. ف اا لم ةقم ب  ودد اار ب   ثمد  

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 (.23و 22المةدر نوس  ) ( 19)
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 األمة اليا لاورةطيا ف  ه ا ال اجذ.

لالقاودل الا  ال خار ولييا بين اافدة المسدلمين:  ا مدا ال ةدام ال اجدذ إال 

اا  حرةر  ر  اطعارو لالددفا  ودن ح ز د  لحرما د  ب  في  لاجذ. ف اا ا

 - إا لدم  وده وليد  - ال ةام إال ب وداد  حدا األعلحةو الا   ماثد.  عدلحة العددل

لااا إوداد ه ا األعلحة ةاطلذ اواءات ولمية عادرل ف  شدا، مجداالت العلد ر 

يدا بالدولدة الك نية لالحي ةةو ف ا إوداد ه ه الكواةات فرةضة دةنية  أثم األمدة ال

 ونيا  ل الايالا ف  شأنيا.

الق ل المادةة ال خار ولي . للكن الد ي ن الود  لننكدره االعاةدار وداد إا إ

لدد و امددا عدداآ بعضدديم. لعددد مددر بنددا عدد آ  «الاعبددد»ولدد، هدد ا الجانددذ إلدد، حددد 

إا ول، العر   ا ةاعبدلا للعلم لالماآو لعد. العلدم لالمداآ ال »مي ايي. نعيمة: 

 !«يث خ ليم ربيمة  النيم ح

فددال طر الدد ي نقالمدد  هنددا هدد  وبددادل القدد ل المادةددة مددن دلا هللاو لاطةمدداا 

 ال ي ة و  لةرف و لةق آ للش ء: انو فيك ا. «اطل »بأنيا ه  لحدها 

وددن انحرافدد  باألمددة وددن وقيددد يا لمنيجيدداو لإحدداليا وددن  فضددا   - فيدد ا

، وددلنا المدامكن فد  علدذ لن ةؤدي إل، النةر المنش د ولد - باةايا لةرةقيا

 لةننا.

ةق آ ه ا الورةه من النداس: إنندا بالاعبدد فد  محدرا  العلدم لالمداآ نسداطي  

 ا ناحد آ إلد، مجامد  مامدداو مجامد  وةدريو ةندافس المجامد  اطعدراييل  

 لةسابق  ف  وةرةا  ل مدن .

لبالعلم لالماآو نةن  السداحو لنعدد القد ل الرادودةو الاد   قد ر ب عدرايي. 
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   البحر.ف

 لنس، هؤالء  ننا بالعلم لالماآ لحدهما لن ندلذ إعرايي..

دي ما ةدص ةات العلمية ما ال نملكد و فكد. ةيد إا إعرايي.  ملك من الكوا

فدد  خدمددة إعددرايي.و لال ةعابددر مددن ال بددراء األجانددذ  افدد  العددالم ةعابددر جندددة  

لييدد د فدد  . لالعلددم الدربدد  الدد  فدد  خدمددة إعددرايي.و لادد. اهددذ اامددادار ةي دة دد

 العالم ف  خدمة إعرايي..

بأحددا األعدلحةو  - 1967ة ني  عدنة  5 - ول،  ننا دخلنا المعراة األخيرل

فما  بن  وندا. لقيد  مند  عليد.  حدد القدادمين مدن عديناءو  ل ح م االعاعدادات

فسألا  ون لع  الكارثة ولييم فقاآ: شد ء ال ةاةد رو  ندام هندا عدمعام  نباءهدا 

  ةنا عب.  ا نسم . عل : لمااا ر ةام؟فحسذ.  ما نحن فر

عاآ: ر ةنا  علحة من  حدا ةرازو  دط  الةحراءو ل سدد ودين الشدمسو 

مدن الةدلذ.  عد    االدبابات الض مة المجيمل الا  عدال ا إنيدا  دما عداين ةن د

المدروات لالمةدوحاتو المدداف  المضدادل للطدايرات لالددباباتو لقدد اندا نمدر 

هنا ةكمن مد ت إعدرايي.. لقدد حداا  جليدا. إنيدا عدا ر  بيا لننظر إلييا لنق آ:

ف جنندا بيد ا العاداد الضد م لهد ه  ... ثدم ... أللآ هج ر  شن  هد ه القد ل اليايلدة

 - ولددد، األعددد. - رهدددا   دددحابيا دلا  ا ةقدددا ل ا بيدددا  لاألعدددلحة الرايعدددة ةداد

 ة رب ها فا ةناو  بيا ودلهمو إا ااا  ابر هميم النجال.

 لحة الواعدل  اثر مدن هد اباألعةا  ر ؟ لقد  مد ال ةن عا ل ا ما ال ي حدا 

 ليس النةر إاا بالساح ب. بالرج. ال ي ةحم. الساح. ...

لعددد شدداهدنا الجمايددرةين المسددلمين ةناةددرلا ولدد، العلددم الورنسدد  لالمدداآ 
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الورنسددد و ألا الجمايدددرةين ادددان ا ةحدددارب ا بدددداف  العقيددددل اطعددداميةو  مدددا 

 «الوياك ند »اف  المةدالح االعداعمارةة. لعدمعنا ودن وةدابات الورنسي ا فبد

الشددي ويين ةناةددرلا ولدد، العلددم األمرةكدد  لالمدداآ األمرةكدد و ألا هددؤالء 

دد - للدد   نيددا فاعدددل - الوياندداميين ةقددا ل ا بعقيدددل ال وقيدددل ليددم  دددفعيم إلدد،  اع م 

 الحر .

آ إل،  عة، حدد. البد من اعا دار العلم إل،  بعد مد و لالبد من  جنيد الما

للكن ليس العلدم هد  اد. شد ءو لال المداآ اد. شد ءو فطالمدا اناةدر األميد ا 

 نياء.ماعلمينو لاناةر الوقراء ول، األبول، ال

ا. ما ةج ء ب  العلم الحددةث ال ةكود  »: 1949ةق آ بن ج رة ا ف  وار 

يرل لحده لكسذ الحر . للن  ك ا الكلمة األخيرل للدبابدة لال للمددف  لال للطدا

 .«المقا لة. إنما  ك ا لإلنساا ال ي ةس ر ه ه ال عاي. طراد  

 لال بأس  ا نأخ  الحكمة من  ف اه الةيي نيين!!

 ال حدل: - 4

لعدداآ فرةدده رابدد : إا الطرةدده إلدد،  حرةددر فلسددطين هدد  ال حدددل العربيددةو 

لعدال ا: بددلا ال حددل ال نسداطي   «ال حدل ةرةه الع دل»لرف  بعضيم شعار 

إعرايي. لعدد بددت  رعدانة  عدلحةو لبا د  ولد،  بد ا   دن  القنبلدة  م اجية

 ال رةة.

لال شك  ا ال حدل العربية هدر ةجذ السع  إليد  لهد  خطد ل الزمدة فد  

امية الكبدر و للكدن ايد  السدبي. إلد، لحددل العدر و لعدد عةرةه ال حدل اطإ 

  ورع  بيم المناهج لاألهدارو بين ةمين لةسارو لث رةة لرجعية؟
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لجعد. مددن عبدايليم الماورعدة  مدة لاحددل   اجدد   اا الد ي لحدد العدر  عددةم  إ

ال ةاةدددد و هددد  الددد ي  ءاطمبراة رةدددات الكبدددر  بةددد  ال ةامودددم و لبندددا

ةسدداطي   ا ة حدددهم اليدد ر لةلددم شددمليم المبعثددر. إندد  اطعددارو لال شدد ء بيددر 

ءو اطعدددار امدددا شدددرو  هللاو ال امدددا  وسدددره المةدددالح لاألهددد ا ... اطعدددار

ةر. لبددددلا العددد دل إلددد، للادددأثير لالا ددددل سدددا دم  األجيدددمل لالسدددلطات  دال 

لألهددار لالمنداهج الاد  ةا د لنيا  ااطعار عينقسدم العدر  ولد،  نوسديمو  بع د

للراةات لالشعارات الا  ةرفعيا ا. فرةه. لال وجدذ  ا ندر   الحيا يمو للفق  

ةمينيدد ا لوخددرلا  الدددلآ العربيددة لعددد  ددنع  هدد ا الاةددني  الحدددةث: فقدد ر

ةسارة او لفرةه ث ريو لوخر محافظ  ل إ داح   ل رجعد و لجماودة مد  

 الشرقو ل خر  م  الدر و لهؤالء ليبرالي ا ل للنك اشارااي ا.

للقبلدة الاد  ةد ل  اد. فرةده لجد هيم  اوخرو  بع   الداخ. ا. فنة  جد انقسام  

 شطرها.

 لال م را من ه ا االنقسار لالاممق إال اطعار.

لبدلا الع دل إل، اطعار الحه عاظ. األنانيات الةديرل ه  الاد   حكدمو 

لالشي ات الكبيرل ه  الا   ق دو فود  اد. ناحيدة عدلطاا لفد  اد. عبيلدة  ميدر 

 لمنبرو لرحم هللا القاي.:

 ممددا ةمهدددن  فدد   ر   ندددلس

  

  لقدددا  معاةدددم فييدددا لمعاضدددد 

 

 

  لقددا  مملكددة فدد  بيددر م حددعيا 

 

ددددا  دددد رل اددددالير ةحكدددد، ا  ناواخ 

 األعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 .«األندلس»له ه األنانيات لالشي ات ه  الا   حاو  فردلعنا الموق د 

ولدد،  ا ال حدددل ميمددا ةكددن مددن لج بيددا لفايددد يا لخطرهدداو فلدديس مددن 
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الضددرلري  ا ةددربا بيددا  حرةددر فلسددطينو ربددا الددازر بددالململرو لالمعلدد ر 

ن الاضامن اطةجاب و لعد ةكود  بالعلةو اما ةق آ  ه. المنطهو فقد ةكو، عدر م

 ال حدل الجميية بين بع  الباد العربية دلا اشاراة ال حدل الشاملة.

رب   ح  عيدادل وربيدة ف  المعراة األخيرل ثاا دلآ  ل  لم  ه ا عد ااا 

و ألا البندداء الدد  بيددر عددليمو لاألعدداس ام حدددل للكددن لددم ةدددن الددك ونيددا شددين  

 ةحااا إل،  ديير.

لإل، بيدري   إلع  المسن لين العر  ون عؤاآ ةالما لج  للقد  جا  ب

فد   رايدا لفد   امن اثيرةن من العدر  لمدن   ددعاء العدر و لعدمعا  اثيدر  

 2وربد   مدار  «ماية ملي ا» 100ه ا السؤاآ ه : اي  انيمر  .... بير  رايا

 ؟«اثنين ملي ا ةي دي»

 بن ا ع اهم. عاآ المسن آ: ألا الملي نين وبألا ع اهم لالعر  لم ةع

له ا الرد ال ةشو  الدلي.و فاعبندة الددلآ الماحدررل لحددها ةجدذ  ا ةكود و 

بدد.  عبنددة دللددة ابيددرل االجمي رةددة العربيددة الماحدددل اددار فدد  رد  إعددرايي.. 

 .انسبة بير عليلة  ةض   2إل،  30لنسبة 

 الجياد» ... الطرةه الةحيح»: 

 ا؟اإ لالسؤاآ ال ي ةثذ ول، ا. لساا ه : ما الطرةه

لالجيداد الد ي . «الجيداد»لالج ا : إن  ةرةه لاحد ال ثان  ل . إن  ةرةده 

و إنما ه  الجياد ال ي لدم  عدرر  ماندا بيدره الال ع مي   الةني   انعني : ليس جياد  

من    بح   مة ليا مكاا  ح  الشمسو لليا رعالة ف  حيال البشر لليدا دلر 

 ف   ارةخ اطنساا.
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 لدك العبدادل اطعدامية المقدعدةو الاد  ال ةعددليا  «الجياد فد  عدبي. هللا»إن  

لمب م أحدكم في الرا  » يار النيار لال عيار اللي.و حا، جاءت ف  الحدةث: 

 .« ذيْ م  صالنه في بيته ِتي  ع م  

 لك الورةضة الا   مرت بيدا األمدةو امدا  مدرت  «الجياد ف  عبي. هللا» ن  

َٰٓأَيُّ }بالةال لالرا   لالسج د:   َه  يَ 
دُٱاإ  ُْ  ِ َكعُااإ َٱٱ يَ  َ اَمنُااإ ٱر  بُادُٱاإ َربَُّكام  ٱَ  ٱلَّين ٱع 

لنُكاَت۩  َْ لَعَلَّكُم  نُف  َ{ي  عَلُااإ ٱل 
{ 77َٱٱف  كُم  تَابَك  هنَ  ُهاَا ٱج  َه ٱن ن َحقَّ جن َّّ دُٱاإ فني ٱ هن الحدج: ] َٱَج 

77 - 78]. 

َا   دُٱاإ بنأَم  هن فَ ٗف  َٱثنبَ َٗل َٱَج  ٱاإ ذن ُْ كُم  }ٱنفن ابنيلن لنكُم  َٱأَنفُسن َِ ْل لَُّكام  ننت فناي  ا لنُكام  َذي 
ن  ذَ  َّّ ٱ

لَُماَت{  .[41الا بة: ] ُكنتُم  نَع 

ولد،  - مدن عبد. - الد ي اناةدرت بد  هد ه األمدة «الجياد ف  عبي. هللا» إن 

ولدد،  - مددن بعددد - ال ثنيددة لالمج عددية لالنةددرانية لاليي دةددة. لاناةددرت بدد 

 لدمل الةليب .المح  الااريو لا

إندد  الجيدداد الدد ي حققنددا بدد  اناةددارات بدددر لخيبددرو لاليرمدد ك لالقادعدديةو 

 لحطين لوين جال ت لما بعد الك إل، الجماير.

إن  الجيداد الد ي  حدع  رلحد  فد  األمدة االعداعمار ال دارج  لالطديداا 

الددداخل و لالاحلدد. الوكددري لال لقدد و الدد ي عدد فانا بدد  رةددح الحضددارل المادةددة 

 يةو بشقييا الليبرال  لاالشاراا .الدرب

فرةضددة وينيددة  - لمندد  وشددرات السددنين - إندد  الجيدداد الدد ي   ددبح اليدد ر

طوادل حكم اطعار لاعاعادل  ر  اطعارو ل  حيد  مدة اطعدار  حد  راةدة 

 القروا.
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إن  الجياد ال ي فرة  األمة في  لف  اطوداد ل و فدمةد  فد  وقدر دارهداو 

دفسديطر ولييدا وددلها. لحكميدا مدن لحربيا هللا بالد آ   ااداا بداألمس محك م 

ليددا. حادد، الييدد د  جددبن الندداس فدد  حددر  ل حر دديم ولدد، حيددال! ل دددق هللا 

ب  }العظيم إا ةق آ:  ٱاإ يُعَي ن ُْ ٱهُ ننَلَّ نَنفن ُّْ كُم  َٱََل نَُوا َْ ا ا  َ ي  م  ٱ  قَا  دن اتَب  كُم  َعيَاب   أَلنيٗما  َٱيَس 

ُ َعلَ   كُ  ۗۡ َٱٱ  ٗ َشي   ْ  ل ن َشي  َّّ ي  .[39الا بة:] {ٖ  قَدن

إن  الجياد ال ي ن دي ب  فد  بااسدااا فد  حربيدا األخيدرل مد  الينددو لهد  

لودلو فةن  الشعذ المسلم األواجيذ لااا  بنا ه ةارااض ا إلد،  ا اثر ودد  

مددن الضددباة  البلدد  مددن إةمددانيم  ا اثيددر   - فدد  ليدد  منقطدد  النظيددر - المدد ت

  لا المايكة  نمآ ولييم عاوة القااآ.لالجن د  عسم ا  نيم ر

لال ةساطي   حدد  ا ةقد آ: إا المايكدة لعد  ولد،  هد. بددر  ل ال نددق  ل 

 حنين!

فدد   «مليدد ا شددييد» ندد دي بدد  فدد  الجمايددرو فقدددر شددعبيا إندد  الجيدداد الدد ي

 ين. للم  له الساح حا،  حقه ليا النةر.يلالورنس «المسلمين» المعارك بين

و فددأةقظ 1948نة   عددفدد - ولدد، نطدداق محددلد - ند دي بدد  إند  الجيدداد الدد ي

ورو لر ةنددا مددن الشددبا  الطالددذ الدد ي ةاددرك جامعادد  شدداالددرلح ل ليددذ الم

دة اندد و لالادداجر الدد ي لياطدد   طنقدداا فلسددطينو لر ةنددا الم ظدد  الدد ي ةاددرك 

ليشدداري بيددا  - لهدد  ر س مالدد  - ةاددرك دااندد و لالودداح الدد ي ةبيدد  جام عددا 

 يا اليي د.بندعية ةقا . ب

الودداح المةددري الدد ي  طدد    «حسددن الط ةدد.» لإا  نددس ال  نسدد، عةددة

بيا نوس . فلما عي. ل : ةا حسن خ. الجام عدة  ا ةبي  جام عا  ليسلح  إال ل ب،
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للعياآو لةكو،  نك  جاهد بنوسك لبيرك ةجاهد بمال . فقاآ: للكن هللا لدم ةشدار 

يم ل مد اليم. ل وطداهم الدثمن: منا  نوسنا لحدها ب. اشار  مدن المدؤمنين  نوسد

 الجنة. ف اا  ردنا الثمن فلنسلم الةوقة!

الطرةده إلدد، النةددر لإلد، الاحرةددر هدد  ةرةده الجيددادو لال ةرةدده بيددره. 

لمن لم  قنع  ع ل المنطده  عنعد  منطده القد لو لمدن لدم ةسدمع   درةر األعدار 

  عمع   لي. السي ر:

 لالشددددر إا  لقدددد  بددددال ير حددددق  بدددد  

 

  لقدددددد  بالشددددددر ةنحسددددددمارو ددددددا لإا  

 لالندداس إا ظلمدد ا البرهدداا لاواسددو ا 

  

 فالحر   جد  ولد، الددنيا مدن السدلم 

    ل عبنة: االجياد ةقاض،  ديير 

 ال مور إاا من الجياد إا  ردنا النةر.

ةرفد  فحسدذو  اللكن الجياد ليس المة  قاآو لال دود    ددو،و لال شدعار  

 سيا ل خاعيا لعل ايا  بدة جدةدل.إن  ا جاه ف  حيال األمةو ةةب   حاعي

إا ه ا الجياد ةحااا إل، إوداد ل ديير ف  حيال األمدةو حاد،  احمد.  وبداءه 

يود  راحدية.  دييدر ةحد آ األمدة مدن الودراغ لالسدلبية إلد، لمطمننةو ل اقب.  كا

العمدد. لاطةجابيددةو مددن األنانيددة إلدد، الاضددحيةو مددن  مددة  ادندد، بسددحر العيدد ا 

 مة  ادن، بحذ الشيادل لفن الم ت ف  عبي. هللا. مدن  مدة لرمل الجو ا إل، 

 قادد.  لعا يددا لمعن ةا يددا إلدد،  مددة  قادد.  وددداءها. مددن  مددة  حددذ الدددنيا ل كددره 

 الم ت إل،  مة  حر  ول، الم ت لا هذ ليا الحيال.

 ... اعاةدادها ... إا  مة  عيل للجيداد البدد  ا  اديدر حيا يدا اليدا: عياعدايا

ييدداو بددرامج الاثقيدد  لالارفيدد . األخدداق لاآلدا و المشدداور مندداهج الاربيددة ف
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العدددادات  ... األنظمدددة لالقددد انين ... لموددداهيم لالاةددد راتا .... لاألحاعددديس

اددد. شددد ء فييدددا ةجدددذ  ا ةاديدددرو لددديايم حيدددال الجيددداد لرعدددالة  ... لالاقاليدددد

 المجاهدةن ف  عبي. هللا.

دث  ل، هللا ولي  لعلم لألمر ماو ظ. رع آ هللا  فد  مكدةو  ااثة وشر وام 

من ااا  هللاو لال هم ل  ف   لك المددل  (20)نمآ ولي  فييا ح ال   سعين ع رل 

و ةنقليدا مدن الجاهليدة اجد رة   اإال  ربية الجماوة المؤمندةو ل دييدر حيا يدا  دييدر  

إل، اطعار: من جاهليدة العقيددل لالوكدرو لجاهليدة ال لده لالسدل ك إلد، وقيددل 

 ر اطعارو ل خاق اطعارو لعل ك اطعار.اطعارو ل فكا

وةددة لاحدددل  ددأمر  -  ددل، هللا وليدد  لعددلم  - ادد. الددك عبدد.  ا  نددمآ وليدد 

 بالقااآو ل دو  إل، الجياد بالسي  لالسناا.

 َٱننتَّ ٱحادد، إاا نددمآ ع لدد   عددال،: 
تَلُاااَت بنااأَنَُّهم  وُلنُمااااإ 

يَ  يُبَ  َت لنلَّااين َ َعلَاا   }أُذن َّّ

هن نَر   ْ  ْن ي انطله جند د هللاو لاحدعين ر لعديم ولد،  اويدمو ال  [39الحج: ] {م  لَبَدن

 ةبد ا إال إحد  الحسنيين: النةر  ل الجنة.

ثدددم إا الجيددداد ةحاددداا إلددد، عاوددددل لانطددداقو إلددد،  ر   حطمددد  فييدددا 

هدد   «المدةنددة» األ ددنارو لخلةدد  لكلمددة اطعددارو لااايددذ الددرحمنو فكاندد 

لقاودددل المنشدد دل. الادد  انطلقدد  منيددا ااايددذ الحدده هدد ه األر  الم ودد دلو لا

لادددك الباةدد.و ل دددرت منيددا جحافدد. الا حيدددو لاحددرر البشددر مددن العب دةددة 

 للبشرو ل عل، المة هللا ول، المة الطاب ت.

لمن ثم ةسا جذ منا الوكر الق ةم  ا نعيد النظر ف   عبنة األمدة للجيداد مدن 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
 .12و لالم ال  فييا 20و لالمدنية با واق 82الس ر المكية با واق ( 20)
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 الخلقي دد ارلحي دد - ال عبنايددا معن ة دد - ادة  لاعاةددا اوسددكرة   - اجدةدد:  عبنايددا مادة دد

 .الفكرة  

 : الاعبنة العسكرةة ال  كو 

هدد  ادد.  سددكرةة لحدددها ال  كودد . فلدديس السدداحلمعندد، هدد ا:  ا الاعبنددة الع

ش ء ف  الحرل و فالسداح ةحاداا إلد، اليدد الاد   سداعمل و لاليدد  حاداا إلد، 

لمدا  جمد.  ... ا الد ي ةددفعيااطرادل الا   حراياو لاطرادل  حاداا إلد، اطةمدا

 ما عاآ الطدراي  ف  الك:

 لوادل السي   ا ةمه، بجد هره 

 

 للدديس ةعمدد. إال فدد  ةدددي بطدد. 

 لعاآ  ب  الطيذ: 

 لمددا  نودد  ال يدد. الكددرار لال القنددا

  

 إاا لدددم ةكدددن فددد ق الكدددرار ادددرار 

  :الاعبنة اطةمانية لاألخاعية 

ة لرلحيدة لخلقيدةو حاد،  كد ا ولد، البد إاا من  عبندة األمدة  عبندة إةمانيد

مسا   اليدرو لمسدا   المعرادةو لإال فلديس بمسدادر   ا ندر  مدن جدةدد 

عادل ة ةب ا فحمة اللي. ف   حواآ راعةة حا، مطل  الوجرو لالعددل مادربصو 

موا ح العينينو مشدلد اليدةن ليضر  حربا  ف  الةميمو لليس بمسدابعد  ا 

 بأع ا يا هدةة عايدة إل، ودلها. ةقدر الساح ال ي  شارة  األمة

ةقد ر  اف  حيال  مانداو  دييدر   اج هرة   اإا ه ه الاعبنة المنش دل  قاض   ديير  

مددا اودد ا مددن  فكارهددا لوقايدددهاو لةةددلح مددا فسددد مددن مشدداورها لعددل اياو 

ةرجعيدا إلد، ربيدا لدةنيداو  الةةحح ما انحرر من  نظمايا لع انينيداو  دييدر  

 ةمانياو لةردها إل، رشدها لإ
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{نَُساااإ }لةعيدها إل، نوسيا بعد  ا فقدت نوسديا: ُهم  أَنفَُساُهم   َ فَأَنَساك  َّّ ]الحشدر:  ٱ

19] 

ه ه ه  السنة االجاماوية الثاباة الاد  عررهدا القدروا الكدرةم ل اددها ال اعد  

ٱاإ َم  بنأَنفُسن ننتَّ }الماث.: ُْ مأ َحتَّ   يَُۡي ن ُْ َم  بنبَا  َ ََل يَُۡي ن َّّ {ٱ ۡۗ م   [11]الرود:  هن

لدديس الميددم هدد   دييددر األشددياء المادةددة  ل الانظيميددةو مثدد. إوددادل  سددليح 

الجيلو لإودادل  نظديم القطدا  العدارو ل كد ةن المنظمدات السياعديةو لمدا شداب  

ا حقيقي ددا. إندد   دييددر ورحدد  ةانددالآ  الددك مددن  لحددا . فيدد ا الدد  لدديس  دييددر 

انذ المادةة فقدا. لإا شدن  فقد.: هد  األدلار لالممثلين فحسذ  ل ةانالآ الج 

 إلياء ون الاديير ال اجذ.

دييددر فدد   مددا الشدد ء األهددم بدد. الشدد ء األعاعدد و فيدد  الادييددر المعندد ي. الا

لاألخاقو لهد ا مدا اواددرر  دنا  اليمةمدة  نوسدديم القديم لاألفكدار لالمشدداور

فاعدد  . لمحاآ  ا ةك ا هؤالء   حا  الادييدر المنشد دو ألا(21) نيم لم ةوعل ه

 الش ء ال ةعطي . له. ةساقيم الظ. لالع د  و ا؟

البددد مددن  دييددر معندد ي  اعددالا عدد   األمددة ل جيددمل الحك مددات اليددا ولدد، 

  حقيق .

ه ا الاديير ه  حرلرل وسكرةة لحرلرل ع ميةو اما ه  حدرلرل دةنيدة 

 ل خاعية.

مددة البدد مدن  نميدة رلح اطةمدااو لوقليددة اطةمدااو ل خداق اطةمداا فد  األ

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
الادييدر حددا فيمدا هد  : إا 1968 ااد بر  11عاآ ريديس  حرةدر األهدرار فد  مقداآ الجمعدة ( 21)

 مادي للم ةحدا فيما ه  معن ي إال بة رل حنيلة. 
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الا  ةراد إودادها للجيداد. فاطةمداا هد  السداح األلآ فد  معراايدا. ل مدة بدا 

إةماا عدانيار أللآ حدربةو ل  در  درةعة أللآ  ددمة. لاطةمداا هد  الد ي 

ةقالر اليأس ف  عل بياو لال ل. ف   و فياو لالطرالل ف  حيا ياو لال هن فد  

مدة الاد   رةدد  ا  حيدا نو عياو ل لآ الد هن حدذ الددنيا لاراهيدة المد ت. لاأل

البد  ا  حر  ول، الم ت حا،  ساحه العيل. هك ا ااا عي  هللا خالدد بدن 

ال ليد ةبعث بكاب  إل، ع اد الورس لالرلر ليددو هم إلد، اطعدار  ل الجمةدة  ل 

لإال جندداكم بقدد ر ةحبدد ا المدد ت امددا  حبدد ا »القادداآو ثددم ة ددام اابدد  بق لدد : 

 !«الحيال

 -  ةددا ااندد  - لفد  حالددة الةدرا  بددين األمدم  ناةددر األمددة الاد  ليددا وقيددل

  ل ااا ليا وقيدل   ل  ونيا. - ول، األمة الا  ال وقيدل ليا

 ناةر ول، األمدة الاد    دابيا الشدك  -  ةا اان  - فاألمة المؤمنة بعقيد يا

اليمددين لالا بدد  و لبا دد   اقاافيددا الايدداراتو  ميدد. بيددا إلدد، الشددرق لالدددر  ل

 لاليسارو االكرل بين  رج. الاوبينو ال  ساقيم ول، ا جاه لال ةقر ليا عرار.

:األعاس الدةن  طعرايي. لالةيي نية 

ةلممنددا اطةمدداا  - بةدد رل خا ددة - لفدد  معراانددا مدد  الةدديي نية العالميددة

 اثددر مددن معراددة  خددر . الددك  ا ودددلنا ةسددلح جندد ده ل بندداءه بعقيدددل دةنيددةو 

 « ر  الميعداد» يةو ل حار دةنيةو لليد ا اخادار لةند  القد م  فد لدلاف  دةن

 حدد عاد يدا  ا ال معند  طعدرايي.  «بدن ج رةد ا»ل ولن  «إعرايي.»لعماها 

 «دةجد آ»من بير القدسو لال معن  للقدس بدير الييك.!! لبعث برعالة إلد، 

 عاآ فييا: إا الا رال ه   عاس جمي  األوماآ الا   ا  ها إعرايي..
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 5هدد. انددام  شددعرلا  ا هللا معكددم فدد  معراددة : «م عدد، دةدداا»لعددن.  

 ؟ عاآ: انا نشعر  ننا ف  جانذ هللا!«حمةراا»

لعاآ مرل: إا جيشنا ليس  ميما  األعاعية حماةة الةناوات. إنمدا رعدالا  

 حماةة المقدعات لول، ه ا األعاس ةادر  لةقا ..

ي األر  الاد  لودد   « ر  الميعداد»إا فلسطين ف  نظر اليي د  سدم، 

الر  بيا بن  إعرايي.. لةرج  ه ا االواقاد إل، مدا لرد فد  الاد رال  ا الدر  

لنسدلك  وطد، هد ه األر  مدن نيدر مةدر »عد  وط، إبراهيم ويد ا عايا  لد : 

 .«إل، النير الكبيرو نير الورات

لهدد ا الددنص هدد  األعدداس الدددةن  لاعلدده الييدد د بولسددطين لمطددامحيم فييدداو 

 حد  عطا  الحرادة الةديي نية  «جاةيم لاةممن»م بيا. ةق آ الداا ر لمطالباي

إا الشدددع ر الددددةن  هددد  مةددددر الةددديي نية »ل لآ ريددديس لدللدددة إعدددرايي.: 

لالحافم لقياميا. ه ا الشع ر الناجم ون الاقاليدد لالمعاقددات اليي دةدةو لالمبند  

ألللد، لالاد  مدارس ول،  عدر ال ارةات للباد الا   نشأ فييدا الحيدال اليي دةدة ا

 .«فييا اليي د حرةايم

لانسددن  ةميندد  إا »لال وجددذ  ا ادداا ممددا ةق لدد  الييدد دي فدد   ددا  : 

 .«نسياك ةا  لرشليم

لمن الدرةذ  ا بع  النداس ةاجداهل ا الحقدايه الملم عدةو لةحدالل ا  ا 

ةةددددو ا الحراددددة الةدددديي نية بأنيددددا حراددددة عياعددددية ولمانيددددة مجددددردلو ل ا 

ليي دةة ش ء وخر  وم منياو فك.  يي ن  ةي ديو للديس الةيي نية ش ء لا

 ا. ةي دي  يي ني ا.
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لهدد ا اددار خدداةئ  ل مضددل.و فقددد  ثبادد  ال عدداي  لاألةددار لالاةددرةحات 

الم الوة لموماء الةديي نيةو لالم اعد  الم الودة لييد د العدالم:  ا الةديي نية 

ال ةمكددن  ا حراددة ةي دةددة والميددةو ل ا اليي دةددة لالةدديي نية ماازمادداا ل

 ةوارعا. ل ا ا. ةي دي ه  ف  ال اع   يي ن .

إةمدداا باليي دةددة لمددا »للقددد وددرر بعدد  ااددا  الييدد د الةدديي نية بأنيددا: 

 عني  من مواهيم فكرةة ل ارةخ لودادات مدن الناحيدة النظرةدةو ثدم اليجدرل إلد، 

 حدداةيم»لةقد آ . «فلسدطين لإلعامدة فييددا بقةدد بندداء الدللدة مددن الناحيدة العمليددة

إا ةي دةانا ل ديي نيانا ماازماداا ماا دقااو لال ةمكدن  ددمير »: «لاةممن

 .(22)«الةيي نية بدير  دمير اليي دةة

إا الةددديي نية  سدددامد لج دهدددا لع  يدددا مدددن : «بدددن ج رةددد ا»لةقددد آ 

 مةدرةن:

مسداق. ودن الممداا لالمكدااو عددةم  - المةدر األلآ مةددر وداةو  دايدم - 1

إن  ةامث. فد  ال ودد اطليد  لاألمد. فد  العد دلو عدر الشعذ اليي دي اا  و 

الددك ال وددد الدد ي ةامثدد. فدد  عةددة الييدد دي األلآ الدد ي  بلدادد  السددماء  ا: 

 .«عأوطيك لارةاك من بعدك جمي   راح  بن  انعاا ملك ا خالد ا لك»

 .«الخ ... لالمةدر الثان : ه  الوكر السياع  للشعذ اليي دي - 2

رةن للةدديي نية العالميددةو لالدد ي وقددد فدد  لفدد  المددؤ مر ال ددامس لالعشدد

فدد  خاامدد و  «بددن ج رةدد ا»و  حدددا 1960دةسددمبر  25القدددس المحالددة فدد  

 : إا ا. ةيد دي ةجدذ  ا ةيداجر إلد، »له  رييس حك مة إعرايي. حينن  عايا 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
  (54 ألي  ومر رشدي )  - الةيي نية لربيبايا إعرايي. (22)
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إعرايي.و لإا ا. ةي دي  عار خارا إعرايي. من  إنشايياو ةعابر م الو ا لاعداليم 

 .(23)«اليي دي ةكور ة مي ا باليي دةةالا رالو لإا ه ا 

  ر   ه ه فا   حاخار  ر ر ي زويم عياع ؟

حيثمددا ةكدد ا الةدديي ني ا »: «عدد لم ا شددي ار»لةقدد آ الموكددر الييدد دي 

 .«واملين نشطينو  ك ا اليي دةة حية فعالة

ا  « يددد دلر هر دددمآ»لةقددد آ زوددديم الحرادددة الةددديي نية األلآ  م حدددح 

إا العد دل إلد،  ديي ا ةجدذ  ا  سدبقيا »ي نية: الرابطة بين اليي دةة لالةدي

 .«و دل إل، اليي دةة

 1897عنة  «باآ»ه ا ما عرر ف  المؤ مر الةيي ن  األلآ ال ي وقد ف  

لال وجددذ  ا ةكدد ا  لآ دبابددة  دددخ. عدديناء  حمدد. وةددة مددن الادد رال! ل ا 

 ةك ا شعار المقا لين اليي د ال ةن دخل ا القدس: ةا لثارات خيبر!

 ا  لآ مددا ةةددنع  زومدداء الييدد د بعددد االعدداياء ولدد، القدددس هدد  ل ا ةكدد

ال ها  إل، حايا المبك،. ل ا ةك ا  ابر هميم اآلا ه   شييد هيكد. عدليمااو 

 ول،  نقا  المقدعات اطعامية.

هك ا نر  ودلنا ةدخ. اطةماا الددةن  بكد. ع  د  فد  المعرادةو لال ة شد، 

لجد  الددةنو لنضديه ولد، دوا د و لعدد   ا ةايم بالرجعيةو  ما نحن فناجيم ف 

نكددافنيم بسددياة الاعدد ةذ  ل بحبدداآ المشددانه! لنوسددح  دددلر  ددحونا ل جيددمل 

 وامندا لاشددام الدد ات اطلييددة  ل  جحددد النبدد ات لاألدةددااو فدد   ر  هدد  ميددد 

 النب اتو لمنب  الدةانات.
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ

  المةدر السابه. (23)
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فدد  لقدد عداآ ال ليودة األلآ  بدد  بكدر الةددةه لقايدده المظوددر خالدد بدن ال ليدد 

إحد  ل داةاه: حدار  وددلك بمثد. مدا ةحاربدك بد : السدي  بالسدي  لالدرمح 

 .... بالرمح

له ا منطه ال ببار ولي  من ال جية العسدكرةة المحضدة. فد اا اداا وددلنا 

دا. فد اا جندد وددلنا جند ده باعدم  إلد   «ةيد ه»ةحاربنا بالدةن حاربناه بالدةن  ةض 

مين. لإاا دفد  جند ده باعدم اليي دةدةو إعرايي.و جندنا جن دنا باعم هللا ر  العال

بالا رال عا لناه بدالقروا. لإاا جاءندا  حد  ن دنا باعم اطعار. لإاا عا لنا دفعنا ج

لد اء م عدد،و جننداه  حدد  لد اء م عدد، لويسد، لمحمدددو فدنحن  للدد، بم عدد، 

 اارنا نحن  حادةث الب اري لمسلم. « شعيا»منيم. لإاا اارلا نبؤات 

الييك. حاربناه من  جد. المسدجد األعةد، الد ي بدارك  لإاا حاربنا من  ج.

 هللا ح ل .

لإاا عاآ ودلنا لجن ده:  نام شعذ هللا الم اارو علندا لجن دندا:  ندام خيدر  مدة 

 خرج  للناس. لبي ا نك ا نحن الماو عينو ألننا   دحا  الددةن األعد  و لال 

 ةو. الحدةد إال الحدةد.

ل ق ةايدا لدد   «الرلح المعن ةة»ية ف  خله إا  ثر الاعبنة اطةمانية  ل الدةن

الجندي المقا .و  مدر ال ةجحددو حاد، إا الدرلس الشدي ويين  نوسديم احدطرلا 

ف  الحر  العالمية الثانيدة  ا ةسدمح ا للددةن لرجداآ الددةن بالحرادة لالحرةدة 

ليرفعدد ا الددرلح المعن ةددة للشددعذ لللجدديلو لهددم الدد ةن  قدد ر فلسددوايم ولدد،  ا 

 ل ا الدةن م در.الدةن خرافةو 

لإاا  ردنا االعادالآ ول،  ثدر اطةمداا فد  المعدارك فالمجداآ ال عدعةو لال 
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لبيرهدددا مدددن بدددملات الرعددد آو لال ودددن  «بددددر» رةدددد هندددا  ا  اادددذ ودددن 

لبيرهمددا مددن معددارك الودداح اطعددام و لال وددن  «القادعددية»ل «اليرمدد ك»

الةددليب   مددن معددارك المقالمددة اطعددامية للدددمل «وددين جددال ت»ل «حطددين»

 لالااري.

 إنما اااو، هنا بمث. لاحد من حيا نا المعا رل:

و مددددن بطدددد الت 1948هدددد ا المثدددد.: مددددن  ر  فلسددددطين نوسدددديا عددددنة 

الماط وينو ال ةن  نع ا العجايذو لحقق ا ما ةشدب  المعجدماتو ولد، الدربم 

 من حع  اطمكاناتو لعلة المساوداتو لع ء األلحا  المحيطة.

داو حاد، لاي  ال لعد خرج ا ة طلب ا الشيادلو لةسدع ا إلد، المد ت راض 

ا لددةيم: نحدن ال ن دار  ي عد ل  (24)عاآ  حد اليي د لضدابا مةدري اداا  عدير 

امددا ن دددار مدددن هددؤالء الماطددد وين. فسدددأل : لمدددا الدد ي ة ددديوكم مدددنيم؟ عددداآ 

اليي دي: لقد هاجرنا لجنندا مدن بداد شدا، إلد، هد ه األر  لنعديلو لهدؤالء 

 جاءلا ليم   ا!

لقد دخ. هؤالء  ر  فلسطين لليس ليدم هددر لال  مد. إال إحدد   ...  ج.

 الحسنيين: النةر  ل الجنةو فكي  ة اف ا الم ت  ل ةرهب ا العدل؟

البد من الاعبنة اطةمانية لألمة إاا  ردنا النةرو لال  ام الاعبندة اطةمانيدة إال 

إةمان ددا  حسددنيم  بالاعبنددة األخاعيددةو فدداألخاق ثمددرل اطةمددااو ل امدد. المددؤمنين

 خلق او لال إةماا لمن ال  مانة ل  لال ويد لمن ال خله ل .

ف اا لم  ر  فد  األمدة معدان  ال شد نة لالاضدحية لالةدبر ولد، المكدارهو 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
  ه  الضابا المجاهد معرلر الحضري. (24)



 68 درس النكبة الثانية 

لاالناةددار ولدد، الشددي ات لاالعدداعاء ولدد، الدرايددمو لالعوددة وددن الحددرارو 

ن الرجدداآ لالبعددد وددن المي وددة لالطددرالل ل خدداق الم نثددينو لالماشددبيين مدد

فيييدات  ا نةدمد فد  لجد  العددل  - بالنساءو لالماشبيات من النساء بالرجداآ

  ل نةبر ول، حر المعراةو  ل نحام. شظ  الجياد.

 إا األمم  بق  ببقاء األخاق فيياو ل  هذ ب هابيا.

ف اا انا نرةد  ا ندس. وار نكباينو فلندير  خاعنا. من  خاق الضع  إلد، 

 خدداق العبيددد إلدد،  خدداق األحددرارو لبعبددارل  خددر  مددن  خدداق القدد لو مددن 

  خاق الوجار إل،  خاق المؤمنين.

الادد   « قدد   هللا»لجمددا   خدداق المددؤمنين مددا وددرر فدد  اطعددار باعددم 

فيميا بع  الناس خطدأو فحسدب ها حدرب ا مدن الدرلشدة  ل العملدة  ل السدلبية 

خشية هللاو ةددف   داحب   ف  م اجية الحيال لالناس. لما ه  إال حمير  ةقظا 

إلدد، الاحلدد  بمكددارر األخدداقو لالا لدد  وددن عواعددوياو فدد  معاملددة الحدده  ل 

 معاملة ال له.

حدين بعدث إلد، عايدد  «مج لب ا»لال  «درلةش ا»إا ومر بن ال طا  لم ةكن 

ةددا عددعد. »جي شدد  عددعد بددن  بدد  لعددا  لهدد  ة اجدد  جيدد س اسددر و بق لدد : 

. فدد ا  قدد   هللا  فضدد. العدددل ولدد، .وددم لجدد ل دديك لمددن معددك باقدد   هللا 

ل ولم  ا ان   الجيل  خ ر ولدييم مدن  ... العدلو ل ع   المكيدل ف  الحر 

ودددلهم. ل نددا ال نناةددر ولدد، ودددلنا بعدددد لال ودددلو فعددددنا لدديس اعددددهم لال 

ود نا اعد يمو لإنما نناةدر بمعةدية وددلنا   لةاواندا لد و فد اا اعدا ةنا فد  

وضدد. ولينددا فدد  القدد ل. لإال ندلددبيم بطاوانددا لددم ندلددبيم المعةددية ادداا ليددم ال
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 .«بق  نا

اناةددر المسددلم ا ولدد،  -  خدداق الماقددينو  خدداق النبدد ل - لبيدد ه األخدداق

 دلآ اان   اثر منيم ودد ا ل ورق حضارل ل شد ع ل.

 ا هرعدد. إمبراةدد ر  «البداةددة لالنياةددة»ةحكدد، لنددا ابددن اثيددر فدد   ارة دد  

عدم  ولي  منيممة الرلر له  ول،  نطاايةو عداآ ليدم:  الدللة البيمنطيةو حين

ا مدثلكم؟ عدال ا: » لةلكمو  خبرلن  ون هؤالء الق ر الد ةن ةقدا ل نكم  ليسد ا بشدر 

بل،. عاآ: فأنام  اثر  ر هم؟ عال ا: ب. نحن  اثدر مدنيم  حدعاف ا فد  اد. مد ةنو 

مد ا الليد. عاآ: فما بالكم  نيمم ا؟ فقاآ شيخ من وظماييم: من  جد.  نيدم ةق 

لةةدد م ا النيددار لة فدد ا بالعيددد لةددأمرلا بددالمعرلر لةنيدد ا وددن المنكددر 

لةانا ددو ا بيددنيمو لمددن  جدد.  نددا نشددر  ال مددر لنمندد  لنراددذ الحددرارو 

لننق  العيد لندضذ لنظلدم لندأمر بالسد ا لننيد  ومدا ةرحد  هللا لنوسدد 

 .«ف  األر . فقاآ:  ن   دعان 

 عدر مد  المسدلمين فقداآ:  خبرند  ودن رجدا  اداا عدد  - هد ا - لعأآ هرع.

هؤالء الق رو فقاآ:  خبرك اأنك  نظر إلييمو هم فرعاا بالنيار رهبداا بالليد.و 

رو ةقود ا ولد، مدن حدارب ا ال ةأال ا ف  امايم إال بثمنو لال ةدخل ا إال بسدا

 ولي و فقاآ: لنن ان   دعان  ليملكن م ح  عدم  ها ين. حا، ةأ  ا

لمسلمين لرج. من  مراء الدرلر فقداآ: جنادك مدن لل   رج. من الرلر ا

وند رجاآ دعاق ةراب ا خي ال  وااع او  مدا الليد. فرهبداا ل مدا النيدار فورعدااو 

ةرةشدد ا النبدد. لةبرلنيددا لةثقودد ا القندداو لدد  حدددث  جليسددك حدددةث او مددا فيمدد  
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لمددا وددا مددن   دد ا يم بددالقروا لالدد ارو عدداآ: فالاودد  إلدد،   ددحاب   (25)ونددك

 .«اام من ال عب. لكم ب   »لعاآ: 

ا ولد، الييد د لةيدرت جمةدرل العدر  مدن شدرهمو  إا  مانا اناةرت عددةم 

 ألنيا اان  األمة األع   إةمان ا ل خاع ا.

لاندا  حدر   - اما ل دويم القدروا - ااا اليي د  حر  الناس ول، حيال

 الناس ول، الم ت ف  عبي. هللا.

{َسبُُهم  َجمن نَك  }اان ا اما ل ويم هللا:  .[14]الحشر:  يٗع  َٱقُلُابُُهم  َشتَّ   

ٗن {ك  بَ فَأَص  }لانا اما خاةبنا هللا  عال،: َا  ََٰٓ ننذ  َمتنهن  .[103]وآ ومراا: تُم بنننع 

َْ َر ن أَٱ  أََشادُّ ثُمَّ قََس   }اان ا اما خاةبيم القروا: كن َي َكخل  لنَك فَهن
دن ذَ   قُلُابُكُم م ن ع بَع 

}
 
َاٗ   .[74]البقرل:  قَس 

لَاا   قُلُااابُهُ لانددا امددا ل دد  هللا المددؤمنين: ُ َٱجن َّّ َْ ٱ اا يَ  ننذَا ذُكن  َٱننذَا نُلنيَاا   م  }ٱلَّااين

ٗن { ُهم  ننيَم  تُهُو َزاٱَن  م  َ ايَ  هن  .[2]األنواآ:  َعلَي 

ْٖ فَ ََل يَتَنَ َها  }اان ا: نَك  .[79]المايدل:  {عَلُاهُ  َت َع  مُّ

ٱفن  ذَ ُكنااتُم  }لانددا امددا خاةبنددا ربنددا: ُْ َمع  ٱَت بنااخل  ُْ ُم
ُن نَااأ  َجاا   لنلنَّاا  ْن اا أ أُذ  َْ أُمَّ اا ي 

َت َع ن َٱنَن   { َها  نۗۡ َّّ نُاَت بنخ من ْن َٱنُؤ  ُمنَك
 .[110]وآ ومراا:  ٱل 

. لاندا نعبدد هللا حا، إنيم وبدلا وجا  ا  د  مدن حلد اان ا ةعبدلا ال هذو 

 لحده لال نشرك ب  شين او لال  حد ا.

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
رشداد (و دار اط64و 63 ألي  السديد  بد  الحسدن النددلي )  «إل، اطعار من جدةد»ااا   (25)

 «بيرلت»
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{أَفَتُؤ  }حده  عدال،:اان ا اما خداةبيم ال   ٖ ٱَت بنابَع  ُْ فُا ابن َٱنَك 
تَ  كن نُااَت بنابَع  ن ٱل   من

 .[85]البقرل: 

تَ بن كُل نهن{َٱنُؤ  }لانا اما خاةبنا ج. جال : كن نُاَت بنخل   .[119]وآ ومراا:  من

اددان ا ةددأال ا الربددا لعددد نيدد ا وندد و لةددأال ا  مدد اآ الندداس بالباةدد.. لانددا 

لن ار الددرهم الحدرارو لاللقمدة الحدرار. فد ا اد. مدا نحرر الربا عليل  لاثيرهو 

 نب  من حرار فالنار  لل، ب .

اان ا ةقال ا النبيدين بديدر حده لةقالد ا الد ةن ةدأمرلا بالقسدا مدن النداسو 

 لانا نحن حمال الرعاالتو لال ايدةن ون حم، الدو ات.

ق فقدد  ديدرت  نوسدنا ومدا ااند  وليد . ل  دابنا رااا مدن  خدا ...  ما اآلا

اليي د لرااي. اليي د. الحر  ول، الحيالو الاورقو القس لو األنانيدةو  حرةد  

 ادد. الربدداو عادد.  ... الكلددم وددن م احددع و اطةمدداا بددبع  الكاددا  دلا بعدد 

 الدوال إل، هللاو السك ت ول، الوساد لودر الاناه  ون المنكر.

نددا فدد  فاعددا ةنا مدد  الييدد د فدد  الراةلددة لالمعةدديةو لادداا ليددم الوضدد. ولي

مجددداالت  خدددر: فددد  الا طددديا لالانظددديم لحسدددن الاعبندددة لكددد. القددد   المادةدددة 

 لالبشرةة.

ب.  ع آ: إا الييد د عدد عدرع ا بعد   خاعندا لبعد  فضدايلنا. فد  ال عد  

ال ي نقل ا هم إليندا راايليدم القدةمدة  ل نقلناهدا نحدن راحدين م ادارةنو بعدد  ا 

نساسدلم لكد. مدا ةةدنع ن  لندا مدن  حقن ها بالحقن الوكرةة الم درل الا   جعلندا

 لنساينا مما وند الرابةو لف ق الرابة لما فد ق فد ق الرابدة «م دات» زةاء ل

 لمن  قالي   دمر شبابناو ل مي  فييم ا. رلح لل ش نة لالجياد. ...
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إا اليي د ال ةن ورف ا بعبادل ال هذ   بح ا ةبد ل ا الماةدين وندد الحاجدة 

ل بنيا نددا مشددد ل ا بددالرحات المارفددة إلدد،  .يملاحقيدده فكددر يم لبندداء دللددا

 لرلبددا لبيرهددا حيددث ةنوقدد ا منددات األلدد ر ولدد، الليدد  لالوددراغ لالعبددث 

 ل الدواةة الج فاءو ف اا ةدالبايم ببد آ دفعد ا لدك دراهدم معددلداتو  لالمج او

 ال  سمن لال  دن، من ج  !!

،  ا ةك ن ا جميع دا ول - ب. لبنا يم - عد درب ا  بناءهم «الجبناء»إا اليي د 

. ال ةا لدد  مددنيم  حدددو ل بنا نددا لبنا نددا حددين ةدددلي نحددن  - النويددر جيش ددا مقددا ا 

 مشد ل ا بأبان  شادةة ل باح لوبد الحليم حافظ!! - الميملمين

فددا برابددة بعددد الددك إاا خدد لانا راايلندداو لاناةددر الييدد د ولينددا ف نمددا هدد  

 حدد،. لللبدد آ ولدد، الب دد.و اناةددار للقدد ل ولدد، الضددع و لللنظددار ولدد، الو

 لللجد ول، اليمآو لللعم. ول، الوراغ. 

:عبنة ننادي بيا جمي  الونات  

ا ةنداد  بد  جميد   إا الاعبنة الدةنية األخاعية للشعذ لالجيل   دبح   مدر 

 الونات ال اوية من العر  لالمسلمين.

لال زاآ ف  وااننا  د ت لايد. ال ماندة فد  القداهرل الد ي لعد  ةقد آ فد  

البددد مددن إدخدداآ الدددةن فدد  المعراددةو فدد ا الييدد د ةقا ل ننددا » حددد المددؤ مرات: 

ا ليمةمايم ف  خيبرو لبيرها  .«اناقام 

في  ر ي لم ةد  إليد  ولمداء الددةن فحسدذ بد. دودا إليد  رجداآ مددني ا فد  

جمي  القطاواتو للم ةناد ب  المدني ا فحسذو بد. ندادي بد  القدادل العسدكرة ا 

  ةض ا.
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و ةرعدم عدبي. النجدال امدا ةدراه فد  «وبد هللا الاد.»د األردن  السيد في ا القاي

 فيق آ: (26)عضية فلسطين

: ةجذ  ا ن    معراة فلسطين ول،  عاس الجياد الدةن و الدك ألا   لال 

فلسددددطين بلددددد إعددددام  مقدددددسو ادددد. شددددبر فيدددد  ممددددملا بدددددماء الةددددحابة 

رمين الشدرةوينو لالمجاهدةنو ةضم المسجد األعة،  للد، القبلادين لثالدث الحد

الدد ي  عددر  بددالنب  الكددرةم إليدد . لةضددم مسددجد الةدد رلو لمنددات المسدداجد 

لالمقامدددات اطعدددامية األثرةدددة المقدعدددةو لةضدددم اددد لك المقدعدددات المسددديحية 

 ل هميا عبر المسيح لميده.

ثاني ا: إا فلسطين ليس  بلد ا وربي ا اباةذ فحسذو لإنما هد  بلدد إعدام  

مليدد ا مسددلمو ةقدعدد نيا امددا  700 عددد ميدد    فندددل  بالدرجددة األللدد،و ألنيددا

ةقدعدد ا مكددة المكرمددة لالمدةنددة المندد رل. لهدد  ليسدد  ملك ددا لعددر  فلسددطين 

لحدددهم لال لألمددة العربيددة لحدددها لإنمددا هدد  ملددك جميدد  المسددلمينو للاجددذ 

 .«الدفا  ونيا فر  وين ول، ا. مسلم ول، لج  األر 

ا المسددلم ا لحدددهمو بدد. دوددا إلييددا بدد.  عدد آ: إا هدد ه الاعبنددة لددم ةددد  إلييدد

 ال او ا الم لة ا من المسيحيين العر   ةض ا.

لقدد حداا ال عد  »: «حبيذ جامدا  »ةق آ الكا ذ العرب  المسيح  األعااا 

لك   رام الدواةة العربية حد الةيي نية ول، المشداور الدةنيدةو بعددما ظلد  

 إل، اآلا مرامل ول، ن اح اثيرل  خر  ما ودا الدةن.

إا الدددو ل الةدديي نية عامدد  ولدد، الوكددرل الدةنيددة لولدد، الشددع ر الدددةن  »

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
   .«خطر اليي دةة ول، اطعار لالمسيحية»ف  اااب :  (26)
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لول، الاعةذ الدةن و لول، إثدارل النعدرل الدةنيدة دلا بيرهدا مدن النعدراتو 

لمددا الناحيددة العنةددرةة فدد   لددك الدددو ل بيددر مظيددر مددن مظدداهر الاعةددذ 

د باعدم الدةن . فو  الشرق األدن، اآلا بقعدة مدن األر  العربيدة عدرعيا الييد 

الدةنو ل نشن ا فييا دللة عايمة ولد، الددةن لال ةمالد ا ةبثد ا فد   نحداء العدالم 

  ... دواةايم المنبعثة من الدةن

او » لبناء ول،  ا مقالمة الساح بمثلد  مدن البددةيات الاد  ال  اطلدذ  وكيدر 

لبناء ول،  ا العر  حا، اآلا عد بند ا دوداةايم المضدادل  ... لال  ساحه جدال  

اةدددة الييددد د ولددد،  عدددس لحجدددج لدودددايم لحقدددايه عياعدددية لاعاةدددادةة لدو

لاجاماوية ل ارة يدة  داراين الناحيدة الدةنيدة جانب داو فد ا الحالدة ال طيدرل الاد  

ل ل  إلييا عضية فلسدطين مدن جدراء الدك الد   اطلدذ اآلا  ا ةعمدد العدر  

لدةنيدة لهد  إثدارل النعدرات ا ... إل، نوس الساح ال ي اعدا دم  الييد د حددهم

 .(27)«ليقابل ا بيا النعرل الدةنية اليي دةة

لهدد ه الكلمددات الةددرةحة النا ددعة  بطدد. ادد. حجددة ألللنددك الدد ةن ةرةدددلا 

طخ اننا النةار  ال ةن عد ةس ءهم اادر اطعدارو  مجاملة إبعاد الدةن لإخواءه

ل عبنة المشاور باعم  ل حد  راةاد . لمدا   ددق مدا عالد  السياعد  المةدري 

  نا نةران  دةن ا مسلم لةن ا.: «يدمكرر وب»

:.الدةن باةة  قةد ال  دال  ساد 

ل لد  ا  نب  هنا  ننا ال نرةد اعاداآ الدةن لمعرادة لعايدة ثدم نرمد  بد  فد  

عددلة الميمددات بعددد الددك.  ي ا  دداا الدددةن مطيددة لدددر  م عدد ت ال باةددة فدد  

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
  .1964ودد إبرة. عنة  - القاهرل - مجلة الشباا المسلمين (27)
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الددةن الد ي ةا د  نوس . ف ا هد ا إهاندة للددةنو لانحطداة برعدالا  فد  الحيدالو ل

 دال لكسذ عياع  ال ةثير نوسية شعذ. ول،  ا شعبنا ال حساعية مرهودة مدن 

ه ه الناحية. فما  ا ةشعر بأا الدةن مساد. للسياعية لالسدلطاا حاد، ةنودر مدن 

ا فدد   المامسددحين بدد و لالماحدددثين باعددم و لهنددا ال ةويددد اعددا دار الدددةن عدداح 

 المعراة اما ةراد ل .

 نرةد الامسح بالدةن ول، ةرق الاةني  لالامثيد. لالشدع الو للي ا فنحن ال

لإنما نرةد و دل حقيقة إل، الددةنو لرج و دا حقيقي دا إلد، هللاو  ماد  بد  األنودس 

ل طيددر األةددديو ل نظدد  بدد  الحيددالو ل سدداقيم األخدداق لالمشدداور لاألفكددار 

 لاألوماآ.

   نار ثاثة: - م  هللا - إا الناس

 ف  السراء فيعرف   عال، ف  الضراء لالبأعاءو امدا خيرهم ال ي ةعرر هللا

أحفظ هللا يكفظاك  أحفاظ هللا نْاده نْ هاك  نعاْف نلا  هللا فاي »ف  الحدةث: 

 .«الْذ   يعْفك في الَد 

لدلا الك الد ي ةنسد، هللا فد  الرخداء لالعافيدة فد اا  ددما  الن ايدذ  فداق 

ب ددا إليدد  حددارو ا مددن عددكر  و ل ددحا مددن بولادد و للعدد  ولدد، وابددة ربدد  مني

نَااا  لَنَُكاااانَ َربَّنَااا  َولَم  }ةقددد آ: َحم   ْ ْ  لَنَااا  َٱنَ ااا فن  ۡ اااَ    َّ نَااا َٰٓ أَنفَُسااانَ  َٱننت لَّااام  نَ يَ {من ْن ااا سن
 }َ  ٱل 

 [23]األورار: 

لف  المشراين  نوسيم اثيدر مدن هد ا الةدن  الد ي ل دو  القدروا فأحسدن 

َٰٓ ننذَا ُكنااتُم  }ال  دد  إا عدداآ: ااكن َٱَجااَحتَّاا   فُل  ُحااااإ بنَهاا   فنااي ٱل  ْن ََي نبَااٖ  َٱفَ  َٖ ي ْن اام بناا َ  بنهن ي  َْ

َ  َع صن ل  ي َه  رن ُج من  َٱَج ََٰٓ هُُم َج ََٰٓ ن  َما  اإ أَنَُّهم   َٱَونُّ ُكل ن َمَك تٖ ٱل  ام  ٱََعاُااإ آَٰ ايَط بنهن َ   أُحن َّّ ٱ
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كن 
 ََّ َ  ٱل هَن لَنَُكانَ َّ من ين تَنَ  من   َه  ي  َْ يَ  لَ ن   أَن يَ  لَهُ ٱلد ن لنرن يَ {ُم{   [22]ة نس:  ْن

فقددد نسدد، هددؤالء فدد  عدداوة الكربددةو وليددايم ل  ددناميم للددم ةدد ارلا إال هللا 

 لحده.

لشر األ نار الثاثة: الك ال ي وم، علب  لةمس  بةدير  و فلدم ةعدرر 

هللا ف  رخاء لال شدلو للم ة اره ف  ععة لال حيهو للدم ةقدر  بابد  ربدم مدا 

ء جدةر بأا ةد عظ علبد و لةد اره بد و نمآ ب  من حرر لما ح. بساحا  من با

 للكن لم  دن  اآلةات لالن ر.

نَ  َما  َٱلَاا  }في ا الةن  هد  الد ي جداء فيد  عد آ هللا عدبحان : اف  ََ ُهم  َٱَك انَ  م   َرحن

م   اننهن يَ 
 ۡ َُ اااإ فناي  ُّْ ْ ٖ لَّلَ ا  ُضا م م ن اتََك نُا 75َمُهااَت يَع  بنهن  ِ ِن فََما  ٱ عَايَا ُهم بنخل 

نَ  اإ َٱلَبَاد  أََذاي 

ُعاَت{ َّْ م  َٱَم  يَتََو ب نهن َْ  .[76و 75]المؤمن ا:  لن

اَٱلَبَد  } َِ بَأ  ُهم بنخل 
نَ  اَك فَأََذاي  لن ا  قَب  َٰٓ أَُماٖم م ن َٰٓ ننلَ   نَ  َِل  ُعاَت  َٰٓ ن ٱَ  أَر  َّْ آَٰ ن لَعَلَُّهام  يَتََوا َّْ ا ٱلوَّ

كن  قََس   قُلُابُ  42 ُعااإ َٱلَ  َّْ ُِنَ  نََو ََلَٰٓ ننذ  َج ََٰٓ هُم بَأ  ُ  َما  َكا نُااإ فَلَا   ََ ََّي  ُهم  َٱَزيََّ  لَُهُم ٱل

َملُاَت{  .[43و 42األنعار: ] يَع 

لنحددن ال نرحدد،  ا نكدد ا شددر األ ددنار الثاثددةو فدد اا لددم نكددن خيرهددا 

ل فضددليا فلددنكن الةددن  الثددان  الدد ي ةدداعلم مددن  ةددار هللاو لةمدجددر بددالح ادا 

 لالق ار  فيرج  لةا  .

ناس رببة ف   ع ةبيم لاالناقار منيمو ااو إنما هد  إا هللا ال ةنمآ الباء بال

ل ا من األد  اطلي  ليم ليا بد ا لةسداقيم او لإند ار ليدم ليويقد ا لةياددلا امدا 

َْ }عاآ عبحان : اَ  َوَه يبَُهم بَع  ُن لنيُاين ادن  ٱلنَّا  ْن بنَما  َكَسابَ   أَي  ا بَك 
ْ ن َٱٱل  بَ فََس ٱُ فني ٱل  ٱل 

لُااإ لَعَلَّهُ  عُاَت{ٱلَّين  َعمن جن  ْ  .[41]الرلر:  م  يَ
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فا   عال، ال ةؤاخ هم بك. ما اسب ا من ظلمو لال ة ةقيم ا. مدا وملد ا مدن 

ا  ٱَآَٰبَّاٖ {َٱلَا  } إثم: َها  من َل َعلَي  َْ ا  نَا ام مَّ هن من
َُ بنظُل  ُ ٱلنَّا  َّّ ايُ ٱ و للكدن [61]النحد.:   يَُؤاذن

لُااإ{بَع  } ة ةقيم: عُاَت{لَعَلَُّهم  }مااا؟ لل [41]الرلر:  َ  ٱلَّين  َعمن جن  ْ  .[41]الرلر:   يَ

لةامددة لةدداماين فمادد، فدد اا لددم  رجدد  األمددة إلدد، ربيددا بعددد نكبددة لنكباددينو 

   ؟ رج ؟ لما،  ن

 ددر  هدد. نحددن فدد  حاجددة إلدد، نكبددة  خددر و  ل نكبددات  خددرو ليةددح ا 

 السكار  لةانب  الدافل او لةجد اليازل او لةيادي الضال ا؟

ال  ماآ األعار الملحدل  ندالس الددةنو ل اطدالآ ولد،  ليس من المحما  ا 

 اات هللا  عال، لاات رعل ؟

مدن النكسدة إلد، » عدماه  (28)بل،و لعدد عر ندا فد  اادا  ألحدد الاقددميين جدد ا

 عاآ في : «الث رل

ودن ةرةده المامدردةنو  - إا ااا من الممكن الك - إا العالم عيجد نجا  »

فيدؤالء المامدردةن  .... لاد. مدا نحدذ نياةاد فبدلنيم عالق  حضار نا لثقافاندا 

هم ملح األر و لمسن ل ا ون هللاو ألنن  مقان  بأن  لم ة جدد بعددو لإا اداا 

 .«ولينا  ا ن لق 

فيدد.  ناةددر  مانددا بيددؤالء الثدد رةين المامددردةن ولدد، هللا لولدد، شددرايع  

 لرعاال  ؟  ر نسير من نكسة إل، نكساتو لمن اارثة إل، ا ارا؟

الم ج.  ا  ظ. ه ه األفكار  جد من ةنشرها لمن ةقر هدا بعدد  ا  ليس من 

 عروانا الن رو لجاءنا من األرزاء ما في  ممدجر؟
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ

  ندةم البيطار. (28)
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ولد، القديم العليداو ال دارجين  «المامدردةن»و «ول، هللا»إا هؤالء الثايرةن 

دا رجداآ  - للدن ةك ند ا - لدم ةك ند ا ... ول، األمةو المر دةن ون  راةيا ة م 

 آ عااآ.فداء لال  بطا

 للن  احرر فلسطين لةناةر العر  بيؤالء  بد ا.

 لن  احرر فلسطين ل ملآ إعرايي. باارا  الةل ات لمابع  الشي ات.

 لن  احرر فلسطين بالعابثين من شرا  ال م ر لوشاق الوج ر.

إن  ول، ةقين  ا إعرايي. لن  دملآو لفلسدطين لدن  احدررو إال ولد،  ةددي 

عين السدداجدةنو اآلمددرةن بددالمعرلر لالندداهين وددن المددؤمنين الةددادعينو الددراا

ا ما حدنينو  المنكرو لالحافظين لحددلد هللا. الد ةن ة  حد ا المعدارك  ةيدار 

 عد   حأت عل بيم عب.  ا  ا حأ  وضا هم.

 للنك ال ةن ال ةق  ليم  حدو لال  ةمد  ماميم ع ل إاا ندادي فدييم المندادي: 

 ةا رجاآ القروا زةن ا القروا بالوعاآ. هب  ةا رةح الجنة. ةا نةر هللا اعار .

 للنك ال ةن ةث رلا ول، الاوكير الماديو لةس رلا مدن لددة األرعدارو لال 

و عدد ا سد   فقيدم «ايد »لاثقين بما معيدم مدن  «ام»ةعبألا بما لد  العدل من 

فاجالزلا األر  إل، السماءو ل  ط ا والم الشيادل إلد، ودالم الديدذ. لومند ا 

ن َٱَكفَا   بنا}لا لالةة الناس لنةرل العالمو ف ا معيدم هللا جد. شدأن بأنيم إا فقد َّّ خ

اا  َٱَكفَاا   بنااخ ْٗ َٱلني ٗ ااي ن نَرن لَااُم ُجنُاااٱَ َرب نااَك ننَلَّ َٱَماا  يَع  } لمعيددم جندد د هللا [45]النسدداء:  ا{َّّ

}  للندك هدم الد ةن عدااحرر بيدم فلسدطينو ل قالد  بيدم جرث مدة  [31]المددثر:  ُهَا 

من  ر  اطعارو ليس ليؤالء هدر إال إواء المة هللاو لال وند اا  اليي دةة

 .«هللا  ابر»إال اطعارو لال شعار إال العب دةة  و لال هاار إال 
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فد    دل، هللا وليد  لعدلم لإل، هدؤالء المحداربين المدؤمنين  شدار رعد لنا 

باتلهم َل نبام الس ع  حتا  يب نال المسالمات اليهااٱ  في»حدةث ل  حيث عاآ: 

ْ فيبااااٱ الكْاااْ  المسااالمات  حتااا  ي{تبااا  اليهااااٱ  ٱرا  الكْاااْ ٱالَااْا

 .(29) «... هيا يهاٱ  ذلفي فتع ٱ ف قتله ... ي  عبد هللا ... ٱالَْْ: ي  مسلم

ال األردنيد ا  «المسدلم ا»هؤالء هم عالدة الييد د لمحدررل فلسدطين. إنيدم 

هد ه العندالةنو للدم لال الس رة ا لال الولسطيني ا لال العر و فقد   ل ا ودن 

 .«المسلم ا»ةبه ليم ون اا إال 

 هؤالء هم ال ةن  ك ا الطبيعة اليا ف   ويم حا، الحجر لالشجر.

 .«ةا وبد هللا». «ةا مسلم»هؤالء هم ال ةن ةنادةيم الحجر لالشجر: 

 فليس ليم راةة إال اطعارو لليس ليم شعار إال العب دةة   لحده.

 جي  األمةو له  ال ي عديمة. ملدك إعدرايي. لالد ي ه ا ه  المقا . ال ي  ر

المسددلم  ... «المسددلم»عدديقا. الييدد دو لامددا نبأنددا مددن ال ةنطدده وددن اليدد  . إندد  

الدد ي خالطدد  علبدد  بشاشددة اطةمددااو لا قدددت بددين ج انحدد  شددعلة اليقددينو لبددا  

ال ي لرا اطعدار مدن  ب ةد   «الجدراف »الحيال الدنيا باآلخرل. لليس المسلم 

ا لرا اعم  للقب . فلديس لد  مدن اطعدار إال العند اا لالاسدجي. فد  شديادل ام

 المياد.

و  مددا وبدد الشددي اتو وبددد المددر لو وبدد الكددأسو وبددد الدددةنار «وبددد هللا»إند  

لالدددرهمو وبددد المبددادئ المسددا ردل مددن  ددناوة الييدد دو وبددد األفكددار الدخيلددة 

هد ا فلدن ةاحقده بد  نةدرو للدن   مدا ... حونا بيا الييد دو لفدرل  الييد داالا  ة
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ

  رلاه مسلم. (29)
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إال النكسدات  ...  احرر ب   ر و للن  ر و  ب  ألمانا راةةو للديس مدن لرايد 

  ... لال اسات

:الاعبنة الوكرةة 

 لم  الاعبنة اطةمانية لاألخاعية البد من  عبنة فكرةة.

 البد من  ثقي  األمة حا،  ع  حقيقة نوسياو لحقيقة ودلها.

إال إاا  درا  درجة من ال و  بد ا ياو ةكشد  ليدا ودن إا األمة ال  ناةر 

 مش ةا يا لون رعالايا ل هدافياو لما ةميمها ون ودلها.

لحد ه ا ال و  ه  الدولةو الا  جعد. القدروا   دحابيا  حد. مدن األنعدار 

و ل خبر ونيم بأنيم حطدذ جيدنمو للعد د الندار: ا َٱلَبَاد  }عبيا  ْٗ َهانََّم َكثنيا َْ نَا  لن  ذََرأ 

اا َ  اا  ن َٱٱم ن ْن
ن  ٱل  بَُهاااَت ل  ِل َلَّ يَف  َۖ لَُهاام  قُلُااا ٱَت بنَهاا  َٱلَُهاام  بنَهاا  َٱلَُهاام  نااِۖن ُْ اا رن اايُ ل َلَّ يُب   أَع 

اا َ اذَاتل   َلَّ يَس 
َٰٓ لَ  فنلُاااَت{ نااَك َكااَمعُاَت بنَهاا َٰٓ  أُٱإ  َۡ  نااَك ُهااُم ٱل 

َٰٓ لَ   أُٱإ
 
من بَاال  ُهاام  أََضاالُّ عَ  َن   َ ]األوددرار:  خ

179]. 

ل لفدداهم حظ ددا مددن  «الدولددة»يدد. اددان ا  بعددد الندداس وددن لالمسددلم ا األلا

 .«العق.» ل  «الوق »ال ي عماه القروا  «ال و »

ادداا المسددلم ا ةعرفدد ا مددن هددمو لمددا بدداةايمو لمددا رعددالايم ولدد، ظيددر 

لاداا مقدا ل هم ال ةويد ا شدين ا مدن  ... األر و لمن ه  ودلهم ال ي ةقا ل ا

 نيم الببدالات.الك إال ما ةةذ ف  واانيم  لقين ا اأ

لالدد ي ةقددر  القددروا الكددرةم  اضددح لدد  هدد ه الحقيقددة جليددة نا ددعة فيددا هدد  

َٰٓأَيَُّها  }و فيقد آ:«بدر»ة اةذ الرع آ بعد بملل  من يَ  ُماؤ  ْ ن ن ٱل  ننيَ  َعلَا  ٱلنَّبنايُّ َحا



 81 درس النكبة الثانية

لنبُااإ من إ َتَي  ن  َٱننت يَكُ   ۡ ٱَت يَ ُْ بن ٱَت َص  ُْ  َ نكُم  عن بنتَ ٱن  ننت يَكُ  م ن
ٗفا   ٱل  اإ أَل  لنبُاآَٰ  ۡ نكُم م ن إ َا ل يَ م ن

بَُهاَت{ مل َلَّ يَف  ٱاإ بنأَنَُّهم  قَا  ُْ يَ  َكفَ َ  ٱلَّين  .[65]األنواآ:  م ن

بددأا  «10: 1»ولدد. بلبددة المددؤمنين ولدد، الكوددارو ربددم علددة ودددد المددؤمنين 

 ع ر ال ةوقي او في  بلبة موي مةو جارةة ول، عنن هللا ف  ا ن .الكوار 

َنتُم  }لمؤمنين ف  شأا اليي د فيق آ:لة اةذ ا اَ  ََ هنم م ن بَٗ  فني ُصادُٱرن  أََشدُّ َره 

بَُهااَت  مل َلَّ يَف  لنَك بناأَنَُّهم  قَاا 
ن  ذَ  َّّ تنلُاانَكُم   13ٱ ْٗ ََل يُبَ  يع ا  ننَلَّ فناي قُا ا  َجمن انَ أ أَٱ  من ى مَُّكرَّ

َسا يدل  نَك  انَُهم  َشادن ُُِهم بَي  ۚ  بَأ  مل َلَّ َٱَرآَٰ ن ُجدُرنع اَك بناأَنَُّهم  قَاا  لن
يٗعا  َٱقُلُاابُُهم  َشاتَّ    ذَ  بُُهم  َجمن

بنلُاَت{  .[14و 13]الحشر:  يَع 

للقد ر ةنا مةداق الك ف  فاد ح اطعدار لشداهدنا األورابد  البسديا الد ي 

لم ةا را ف  مدرعةو لال اخال  إلد، المعلمدين ةقد آ لرعدام عايدد الودرس لعدد 

بم.ء في : نحن ع ر اباعثنا هللا لن را من شاء مدن وبدادل عأل : من  نام؟ فيق آ 

العباد إل، وبادل هللا لحددهو لمدن حديه الددنيا إلد، عدعاياو لمدن جد ر األدةداا 

 إل، ودآ اطعار.

ال ي  ناةر ب  األمم ل علد  المايداو لهد  فقد  ال ةنبد  لال  «الوق »ه ا ه  

 ةنم  إال ف  ظاآ اطةماا ل خاق اطةماا.

ددا ل حددع  لوي دداو لبددات فدد اا ا نقلبدد  األلحددا  ل  ددبح المسددلم ا  عدد. فقي 

او فابدد   ا ةميد. الميدماا لةاديدر ا جداه  ودا هم  اثر منيم لوي او ل نضج فكر 

ح لةةددير الظوددر للدد ةن ةعدد ا لةوقيدد او ال للدد ةن ةةدديح ا لةيرجدد او الددرة

 لالم  ، ال ةن ال ةشعرلا  ةاا ةبعث ا.

بالثقافددة المسددم مة الادد  ةةدددرها إلينددا الييدد د  إا الاعبنددة الوكرةددة ال  كدد ا
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 (30)«ليندين»ل «مداراس»ل «دلر اداةم»ل «فرلةد»ل امي  اليي دو من  مثاآ 

 من ااابندا لمثقويندا «الاقدميين»لبيرهم من األ نار المعب دل وند  «عار ر»ل

...  

الد ي ننشدده ألماندا لال  «الوق »إا ه ه البضاوة اليي دةة المل ثة ليس  ه  

 الثقافة الا  نر جييا إلييا.

براثن اليي دو فد  ال عد  الد ي  لمن المحاآ  ا نطلذ من األمة الاحرر من

 لنموم ألنوسنا حرةدة الوكدرو لنحدن لم  في  ول،  فكار اليي دو لثقافة اليي دو ا

 لي ا الوكر األجنب  الدازي  عاري ب. وبيد.

معرفانا من وثار اعداعمار ف اا انا نرةدها  عبنة فكرةة حق او فلنحرر مةادر 

الوكرةةو لوثار الةيي نية الوكرةة الم مةدة. لإال ااند   عبندة اورةدةو ال  عبندة 

 فكرةة.

لمن الاعبنة الوكرةة الا  نرةدها  ا  عرر  مانا األشياء امدا هد  دلا بلد  

 لال  حرة . ل عرر ودلها اما ه  با مبالدة لال  مةي .

ا  اثددر  جيددمل اطوددار فدد  بادندداو   ... لمددن  دد ر الامةيدد  لالايددرةج

ددا فدد   زمددة   حددالآ الاقليدد. مددن شددأا ودددلناو لالايدد ةن مددن  مددرهو فيدد  دايم 

اعاةادةة وخ ل بال ناقو لف   زمة عياعية لخار لانشقاقو له  دلةلدة  قد ر 

 ول، الشحاال لالابروات من  ةدي المحسنين.

 ار.له  مجام   يدده الاناعضات الداخلية بالاوسخ لاالنيي

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
مددن ااددا  الاطدد ر لالثبددات فدد  حيددال البشددرةة لألعددااا محمددد  «الييدد د الثاثددة»انظدر: فةدد.  (30)

  لألعااا وباس محم د العقاد. «الةيي نية العالمية»ك عطذو لراج  ا ل
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 إل، وخر ما عر ناه لما عمعناه. ... له  ... له 

له ا الل ا من الاوكير ال ةثمر إال  ضلي. األمة ون حقيقدة وددلهاو لحقيقدة 

ةاعا   لإمكانا  و لمث. الك من ةض م من شأا العدل لةجع. مدن الحبدة وندده 

و لادا الطدرفين مد م ر. ل للد، بندا  ا نعدرر العددل امدا  عبةو لمن القا جما 

 ه و لول، حقيقا و با  كبير لال  ةديرو لال  ي ة. لال  ي ةن.

 إا الاض يم من شأا العدل عد ةةيذ بع  النو س باليأس  ل بالوم .

امددا  ا الايدد ةن مندد  عددد ةددؤدي إلدد، الدددرلر بددالنوسو لاالعدداياار بالعدددلو 

 لودر االعاعداد الكاف  ل و ل خ  الح ر الازر من .

فلم نجن من لراي  ثمرلو ظللنا عدنين ة ةلدة نقد آ:  نا ه ا الاي ةنللقد جرب

و ثدددم خجلندددا مدددن  نوسدددنا بعدددد الدددكو حدددين ر ةندددا هددد ه «الممو مدددة»إعدددرايي. 

الممو مددة  احدددي ل نددالس الجبيددات العربيددة اليدداو  لطددم هدد ه ل رادد.  لددكو 

مددن عددام س الةددحافة لاطوددار  «الممو مددة»فاحددطررنا إلدد، حدد ر المددة 

 !«الممو مين»حن وندناو ل لشكنا  ا نك ا ن

لمدددن الاعبندددة الوكرةدددة:  ا نعدددرر مدددن  ددددةقنا لمدددن وددددلنا بدددين األمدددم 

لالشدددع  و فقدددد لجددددنا دللدددة إفرةقيدددة  وددداح  ددددلرها ل رحددديا طعدددرايي.و 

لخبددراء إعدددرايي.و ل وددداح  عدد اعيا لبضددداي  إعدددرايي.و لا ودد  ونيدددا حددددا 

  ليددددرب ا فددد «الك ماندددلس»الحةددار االعاةدددادي العربدد و ل بعدددث بجنددد د 

 ... إعرايي.و ل ةبح  رحديا المنطلده المدأم ا لشدبكات الاجسدس اطعدراييل 

لمدد  هدد ا الدد  لمددا هدد   اثددر مندد و لمدد  مددا  قدد ر بدد  هدد ه الدللددة مددن احددطياد 

ل نكي. لألاثرةة المسلمة الا   موميا  علية. له  احطياد همجد  ال نظيدر لد  
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ه ه الدللدة  ددةقة  م  ا. ه ا لربم ه ا ال  ماآ ... ول، لج  المعم رل الي ر

ا لددبع  حكددار العددر و لكثيددر مددن دلآ العددر . لال ةددماآ إمبراة رهددا  دددةق  

إلددد، الع ا دددم العربيدددة فيقابددد. بالحودددالل لالارحدددا  الايقدددين  لال زاآ ةددددو،

بجالاددد  اطمبراة رةدددةو لبالةدددداعة العربيدددة األثي بيدددةو دلا  دنددد، لفددداء  ل 

فد   ر يرةدا العربيدة المسدلمة الاد  مجاملة للث ار العدر  المسدلمين المجاهددةن 

ا. ثدم بعدد  (1961من  عنة ) قا . لحدها  لال  جد من حك ما نا و ن ا لال نةير 

 الك نموم  ننا ور و ل ننا  ةض ا مسلم ا!

ا:   دددةه ودددلك »فمادد، نعددرر ودددلنا مددن  دددةقنا؟ لقددد عدداآ العددر  عدددةم 

 لعاآ الشاور: «ودلك

 جاااااَ  هللا الَااااادا د كااااال ذياااااْ

 

 عاادٱ  ماا  صااديبيعْفاا  بهاا  

 

للكددن الشدددايد القدداهرل الادد  مددرت بنددا لددم  كونددا لندداعلم منيدداو للنعددرر مددن 

 ودلنا؟ لمن  دةقنا؟

إا الشع   اطعامية اليا  دةقانا ف  عضديانا.  عدادور هللاو بد. هد   ماندا 

الا  ليا ننام  لإلييدا ن جد  الحددةث. إا عضدية فلسدطين هد  عضدية المسدلمين 

ولد،  ينينيولسدطالالعدر  ولد، لجد  خدا و لعضدية ول، لج  وارو لعضدية 

لجدد   خددصو لالدد ي ةرةددد عةددر عضددية فلسددطين ولدد، العددر  بحكددم الق ميددة 

 - بحكددم ال ةنيددة اطعليميددة - العربيددة االدد ي ةرةددد عةددرها ولدد، الولسددطينيين

ا عددن. ريدديس لزراء مةددري وددن عضددية فلسددطين فقدداآ بةددراحة:  نددا  لعدددةم 

  ... فلسطين رييس لزراء مةر ال رييس لزراء

لمن برايذ الاوكير ف  عضية فلسدطين إ درار بعد  النداس ولد، جعليدا 
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 فد  زوميدم - عضية وربية ال  يم إال العر  لحدهمو لليس من حه المسلمين

دداو لااددذ  -  ا ةا دد لا منيددا م عو ددا إةجابي دداو ل ا ةق لدد ا: إا القضددية  عنينددا  ةض 

ا ال ةساحه  ا ةسم   فضا   ا ةعاد. بع  الةحويين ف  الك اام 

لال  دري بأي منطه هؤالء ةاكلم ا؟ لاي  بضب ا ألا بااسدااا ل رايدا 

 ل بيرهمدددا بضدددب  لعددددلاا الييددد د. عدددال ا: إا المسدددجد األعةددد، حدددرر لندددا 

 لفلسطين جمء من لةننا اطعام .

إا جميددد  الييددد د فددد  الددددنيا القدةمدددة لالجدةددددل  ... فيدددا وجدددذ اددد. العجدددذ

مو لةعدددلا عضددية الةدديي نية عضدديايمو لةبدد ل ا ليددا ةعابدرلا إعددرايي. دللدداي

من  م اليم ل نوسيم مدا ةب د. بد  اثيدرلا مدن ع منداو لهدم مد  الدكو جنسديات 

م الوة لونا ر ماباةنة  عديل فد   لةداا ماباوددلو بدين الشدرق لالددر و ال 

ةجمعيدم جدام  إال الدةاندة اليي دةدةو للددم ةدايميم  حدد بدأنيم رجعيد ا ما لودد ا 

 قلية دةنيةو لةاجمع ا ول،  عاس الرابطة الدةنية.ةوكرلا بع

فلمددااا ةددراد للمسددلمين لحدددهم  ا ةعملدد ا  نوسدديم وددن عضددية إخدد انيم فدد  

ا بااسدااني ا  ل  د مالي ا  ل  ندلنيسدي ا ةعاقدد  ا إفلسطين؟ لبأي حه  حدرر مسدلم 

العر  إخ ان و ل ا المسجد األعة، ثالدث حرميد و مدن المشداراة فد  الجيداد 

 واقادهو بدو    ا عضية فلسطين وربية عحطانية؟ألج. ا

للقد ر ة  بعين  ر ع  المسدلمين فد   رايدا وقدذ النكبدة األخيدرلو ر ةدايم 

ةاحرعدد ا شدد ع ا إلدد، الجيدداد لنةددرل إخدد انيم المسددلمين العددر  لاالناقددار مددن 

 وداء هللا الييد د. لهد ا بدربم مدا ةبد ره االعداعمار بدين األشدقاء المسدلمين مدن 

 شك لع ء الاواهم.ب لر ال
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 إعامية القضية حرلرل للاعبنة:

بأ دليا  فلسدطينلمن حرلرل الاعبنة اطةمانية لالوكرةدة:  ا ندربا عضدية 

األ ي. له  اطعار امدا هد  ال اعد و لننقليدا مدن اطةدار الد ةن   ل القد م  

 الضيه إل، اطةار اطعام  الرحذ.

 مدددار دلآ العدددالم  لربمدددا ةظدددن بعددد  الماعلمدددين  ا ممدددا ةضدددر بقضددديانا

الماحضر  ا نةبديا بالةبدة اطعامية. ف ا العالم الي ر لدم ةعدد ةسدم  لندمدة 

الدةن  ل ةطر  ليا. لعيرمينا حينن  بأننا ع ر رجعي ا ما لود او فلنكاد  إاا 

 بجعليا عضية وربية.

لمن ع ء حظ ال ةن ةق ل ا ه ا الكار  ا إعرايي. إنمدا  قد ر ولد، األعدس 

ولدد، األعدد.  قدديم ليددا االوابددار األلآ فدد  دواةايددا ال ارجيددةو لفدد   الدةنيددةو  ل

  عبنايا الداخلية.

 (:17ف  م ارا   )  «حاةم لإةمماا»ةق آ 

للقد عابل  ل رد بلو ر لزةدر خارجيدة برةطانيدا الد ي بدادر بسدؤال  ولد، »

الودد ر: لمددااا لددم  قبلدد ا إعامددة الدد ةن القدد م  فدد   لبندددا؟ لعلدد  لبلودد ر: إا 

نية حراة عياعية ع ميةو ه ا  حيحو للكدن الجاندذ الرلحد  منيدا ال الةيي 

ةمكن إبوال و ل ندا لاثده  مدار ال ثد ق  نندا إاا  بولندا الجاندذ الرلحد  ف نندا لدن 

 .«نساطي   حقيه الحلم السياع  الق م 

ةممددداا للدددم ةايمددد   حدددد فددد  العدددالم الماحضدددر بالرجعيدددة لال إعددداآ هددد ا ل

 الاعةذ.

ن وشرةن عنة لنحن نسكذ ف  مسام  العدالم الماحضدر للقد جربنا  اثر م
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 ا فلسطين  ر  وربية اباةبيا االعاعمار لالةيي نية في.  بن  الك وندا 

 شين ا؟ له. لجدنا من ةسم  لنا؟  ل ةاحمس لنةر نا؟ اا.

 لالسر ف  الك ما عال  السيد وبد هللا الا.:

عددالج مشددكلة عدديظ. الدددر  المسدداعمر ةيددم  بنددا لةسدد ر منددا مددا دمنددا ن»

فلسددطينو ولدد،  عدداس  نيددا  ر  وربيددة اباةددبيا االعدداعمار لالةدديي نيةو 

الك ألا منطقنا ه ا ال  قبلد  شدع    مرةكدا الاد   ك ند  مدن الطايد  األللد، 

لاعاعمار لاالباةا  ف  العدالمو لواشد  حيا يدا اليدا  سداح. مداآ عد اهاو 

ال  قند  شدع    ل داةذ  مداك بيرهدا مدن الشدع   الضدعيوة. لحجاندا هد ه

ول، حسا  بيرهداو ل شدارك شدع    - لال  ماآ  عيل -  لرلبا الا  واش 

 مرةكا ف   مجيدها لاعاعمارو فشع    لرلبا ل مرةكدا ال  در   ي جدرر فد  

بداد العدر  الما حشدين لال  در  بضاحدة  «!!»  ا ةحا. اليي د المامددن ا

ا اليند د الحمدر. لحينمدا ف   ا ةبيد اليي د ودر  فلسدطينو امدا  بداد األمرةكدا

نديددر ال طددة لن جدد  عددير المعراددة لجيددة  خددر و لنعلددن  ا فلسددطين ليسدد  

مليد ا مسدلم ةواددلنيا بداألرلاح  (700) رح ا وربية فحسذو لإنما هد  ملدك 

لالميجو ألنيا  ر  مقدعدةو  دربطيم بيدا رلابدا دةنيدة ل ارة يدةو  عد   مدن 

ها  درجح اوانداو لةةدبح زمدار رابطة بضعة ماةين من اليي د بولسطينو وندد

 .(31)«األمر بأةدةنا

القضددية ال مجددرد  «إعددامية»للكددن هدد ا ةقاضدد  منددا  ا نعلددن لنحاضددن 

بدددد  ا نعلدددن لنابنددد، إعدددامية المجامددد   ورلبايدددا. لعبددد. إعدددامية القضدددية ال

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
   .«خطر اليي دةة العالمية ول، اطعار لالمسيحية»من ااا   (31)
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بددد  ا ندددو  لنعمدد.  لالحكددم لالوكددر ال ع ميادد  لاشدداراايا   ل ليبراليادد و لال

لبيدره  «الاحد آ االشداراا »للمجامد  بددال مدن  «طعام الاح آ ا»لاحقيه 

 من المواهيم لالشعارات.

ال ةن ةناةرلا لقضيانا الا  ه  فد  نظدر  «المسلمين»لبدير ه ا لن نجد 

اطعددار عضدديايم. إا اطعددار ةجعدد. ادد. شددبر فدد  األر  اطعددامية لةن ددا 

 للمسلم ةودة  بالنوس لالنويس.

 بدداة لالدداازر بددين عضددية فلسددطين لعضددية لمددن هنددا ةاضددح لنددا مددد  االر

اطعار نوس . إا عضدية فلسدطين ال  نوةد.  بدد ا ودن عضدية اطعدار الكبدر و 

باوابدداره فكددرل لوقيدددل لمددنيج حيددال لرابطددة  جمدد و لشددرةعة  حكددم المجامدد  

بيداةة هللا. فل ال حع  اطعار ف  نو س  هلد  لفد  حيدا يمو لفد  حك مدا يم 

مددا اعدداطاو  الةدديي نية  ا  جددد ليددا لةن ددا فدد  علددذ دار  العلمانيددة الم الوددة

 اطعار.

دا - لةد ر  عدالج عضدية اطعدار نوسدياو عداعالج معيدا عضدية فلسدطين  - حام 

 لا. عضاةانا المعلقة.

لةددد ر ةسددد د اطعدددار بعقيد ددد  لشدددرةعا  ل خاعددد  لمواهيمددد و لمشددداوره 

ا فد  لشعايرهو لوداب  ل قاليدهو ل اجسد ه ه اليا ف  مجامد   ميمدا ةكدن  ددير 

ة مند  ال  ... حجم  لف  رععدة  رحد و لفد  حكدم ةقد د هد ا المجامد  باعدم هللا

  ساطي  إعرايي.  ا  بق  لال  ا  عيل.

فدد اا ادداا  بندداء فلسددطينو لإاا ادداا العددر و لإاا ادداا المسددلم ا حرةةددين 

ول،  حرةر فلسطين لةرد  وداء هللا ل وداييم من  رحياو فليحدررلا  نوسديم 
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لال  مدن العب دةددة لديدر هللاو لمددن   بددا  بيدر هددداهو لليةدمم ا  ددادعين ولدد،  

العدانقاا  - لإا اداا  شده ةرةده - الع دل إل، اطعار. في ا ه   حمن ةرةه

 فلسطين.

لإاا اان  عضية اطعار اا   ال  ساحه  ا  حظد، باوكيدرهم لال اهامداميم 

و لالشدرةعة  رخدص مدن لال جيادهمو لاان  العقيدل  ه ا وندهم من األر 

 الارا و فيييات  ا ةانمآ ولييم نةر هللا ال ي لود ب  المؤمنين.

إا »فددد  المدددؤ مر الةددديي ن  األلآ لمومددداء ع مددد :  «هر دددمآ»لقدددد عددداآ 

 !«و د نا إل،  يي ا ةجذ  ا  سبقيا و دل إل، اليي دةة

: إا يندا  ا نقد آ لق مندالعةناو  بالحكمة لل  من فم وددله ف لإاا ااا المؤمن

 و د نا إل، فلسطين ةجذ  ا  سبقيا و دل إل، اطعار.

* * * 
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 البد منيما ...  مراا

ه ه الاعبنة الاد  نطلبيدا لنحدر  ولييدا لنندادي بيدا  حاداا إلد،  مدرةن ال 

 بن  ونيماو لال  احقه إال بيما.

 المنا  السياع : - 1

الماكاملددة  ا هدد  المنددا  السياعدد  الدد ي ةادديح ليدد ه الاعبنددة  ... األمددر األلآ

  ؤ    الياو ل ا  بل  باةاياو ل ا  حقه  هدافيا.

لالمنا  ال ي نقةده ه  ال ي ةييئ لجماهير األمة  ا  نشه  نسدار الحرةدةو 

ل ا   ا مةيرها بيدهاو ل ا  ملك حه ال الةة لالعدمآو ل ا  قد آ للمحسدن: 

  حسن و لللمس ء:  عأت.

ة لحر   وددايياو ال طرهدا  المنا  ال ي نقةده ه  ال ي ةجع. جيل األم

 بنايياو لةجع. م ابرا   للاجسدس ولد، ود رات العددل ال لاابد   فدراد الشدعذ 

لةجعد.  ابدر همد  المحافظدة ولد،  ... لإرهابيم بالحر  النوسية لبسي. المدخ

 عيادل الشعذ ال ول، عيادل ش ص  ل  عرل  ل حم .

ال الدك الد ي ة نده  ه ا ه  المنا  ال ي نرةده له ا هد  النظدار الد ي ننشدده

 لةمهه رلح الحرةة باعم الحرةة. ...  نواس الشعذ باعم الشعذ

له ا ةقاض   ا ةك ا لدةنا عدر من الشجاوة لننادي ب ج    ديير عياعد  

اليمةمدةو لنددلليم امددا  « دنا »فد  المنطقدة العربيدة ال  ا نربد  ولدد، ااد  

بمقدرات األمة لمةداةرها  دل. األر لليدها ال حيدو لنرخ  ليم العناا ليعبث ا 

لةجرلها إل، نكبدات لنكسدات  خدرو بددآ  ا نأخد  ولد،  ةددةيمو لنةدر  فد  
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ُمااَت{ٱَ } لج هيم: عو ا مكدانكم: ْن  ْ ُم َم أَيَُّها  ٱل  يَاا  ٱاإ ٱل  َُ ا تَ  و المجرمد ا [59]ةدس:  ٱم 

 ال ةن ةلبس ا لب س األبطاآ المنق ةن.

 ... ر جد هري ال ورحد البد من  ديير عياع  ف  المنطقدة العربيدة.  دييد

 دييددر حقيقددد  ال  ددد ريو  دييددر فددد  نودددس الرلاةددة الممثلدددة ال فددد  ال جددد ه 

لاألدلار فحسذ.  ديير ةةحح األلحا  المنحرفةو لةق ر األنظمدة الع جداءو 

لةقدديم الحكددم ولدد، العدددآ لاألخدد ل لالشدد ر و لهدد  الراددايم الادد   راد هللا  ا 

 ةق ر ولييا بناء الدللة ف  اطعار.

البد من  ديير عياع   اودرغ معد  الجيد س للحدر  لالجيداد ال للسياعدة  ثم

 لإدارل الشراات.

ا لاحاددرر  فاألمددة لددم  نودده منددات الماةددين ولدد، جي شدديا  دددرةب ا ل سددليح 

 السياعة ب. لاحارر القااآ.

ددا مدن العبددث - لمدن الظلددم الةددار   ا ةكلدد  بضددعة منددات  ل  - لهدد   ةض 

لودداييين ودذء مقا لدة إعدرايي. بحةد نيا لةيرانيدا والر من  بناينا لإخ اننا ا

لدبابا يددا لع ا يددا النظاميددة المجيددمل بأحدددا عدداحو ولدد، حددين  ظدد. جي شددنا 

المك نددة مددن منددات األلدد ر  سددانمر ادد. وددار األمدد اآ الضدد مة مددن م اردنددا 

ل عددد ات شدددعبناو لدلا  ا  قددددر شدددين ا بيدددر االعاعراحدددات العسدددكرةة فددد  

 ث رةة!!المناعبات ال ةنية لال

هدد ا هدد  النظددار الدد ي نطالددذ بدد  لنددؤمن بضددرلر  و لخا ددة فدد  هدد ه 

الجدديل »المرحلددة مددن  ارة ندداو ل لآ عددما    ا ةرفدد  هدد ا الشددعار لةابندداه: 

 .«قير الشعذ للسياعةو الجيل لقير العدل ال لللحر  لالجياد ال
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حرةدة الحقد ق ال حرةدة  ... حقه الحرةة السياعية للشعذلثان  عما  :  ا ة

الوس ق. الحرةدة الاد   حمد  الحرمدات ال الاد   دد ي الشدي ات. الحرةدة الاد  

 جرئ الورد العادي من الناس  ا ةقد آ لةداحذ السدلطاا: لهللا لد  ر ةندا فيدك 

ا لق مناه بسي فنا فا ةعاق. بعدها لال ةسجن لال  جره المبانيدة إلد،  ... او جاج 

يد ه الكلمدة؟ لمدن مدن النداس من  لح  إليد  ب ... عاحة الاع ةذو ليقر لةعارر

ة افق  ولييا؟ لمااا ةن ي  ا ةةن  بعددها؟ ل ةدن ة دما السدي ر الاد  عديق ر 

 بيا و ا السلطاا؟

إا  خص ما ةميم ه ا النظار المنشد د  ا ةرفد  السدياة ودن ظيد ر  ...  ج.

ا مدن الحرةدة  الشعذو لةرف  عي  اطرها  ون رعابد . لةشدي  فد  النداس جد  

  القل    ا   وهو لالعق آ  ا  وكرو لاأللسنة لاألعدار  ا لاألمن  ساطي  مع

دلا  ا  -  عبدددر ل قددد آ للظدددالم: ةدددا ظدددالمو لللضدددار : اددد  ةددددكو لا ددده هللا

إلدد، المعدداقات لالسددج او بعددد محاامددات همليددة  «اددا  الةدديد»ةا طويددا 

. ببنا يا: الس ة  لالنار لالجليدو  ل بدير محاامة   ا 

نام  السدلطة مدن  ةددي الطددال المسدابدةنو لةردهدا البد من  ديير عياع  ة

إل، األمة لا اار لنوسيا الق ي األمينو ال ي ةس ر ةاعا  طرادل األمدة ال الد ي 

ةسدد ر ةاعددات األمددة طراد دد و لا اددار الدد ي ةجعدد. هدد اه فدد  خدمددة الشددعذ ال 

الدد ي ةجعدد. الشددعذ فدد  خدمددة هدد اه. القدد ي األمددينو الدد ي ةرحددذ بالنقدددو 

رحدم هللا امدرء ا »ل طأو لةقد آ مدا عالد  ابدن ال طدا  ولد، المنبدر: لةعارر با

الحمدد   الد ي »لةجدرئ الشدعذ ولد، نقدده فيقد آ: . « هدي إل، وي   نوسد 

   ... «جع. ف  المسلمين من ةق ر او جاا ومر بحد عيو 

فنيره بع  مدن عدمع و عداآ ومدر:  ... لحين عاآ ل  رج.: ا ه هللا ةا ومر
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 .«لم  ق ل هاو لال خير فينا إاا لم نسمعيا ال خير فيكم إاا»

ف ا شر ما  ةا  ب  األمم ه  الك الةن  من الحكار الوجرل العاالو الد ةن 

ةحطم ا ا. ع ل إةجابيدة فد  شدع بيمو ليسدلس ليدم عيادهداو لةسدلم ليدم حكميدا 

 با معارحة لال إنكار.

ا األمدددمو لةددددن نيا مدددن ةددد ر هاايددد «عددداوة»هدددؤالء هدددم الددد ةن ةقربددد ا 

  أ   ب  ياا  عبابيا. «عاوة»لخرابياو للك.  مة 

نذا »عدداآ:   ددل، هللا وليدد  لعددلم لعددد جدداء فدد   ددحيح الب دداري  ا النبدد  

نذا ٱِاد اَماْ »عي.: لاي  إحداوايا؟ عداآ:  «ضيع  اَم ن  ف نتظْ الس ع 

 .«نل   يْ أهله ف نتظْ الس ع 

ن ةددال الحكدار لااا  لآ ما عر  عاوة الشعذ العرب  ه  هد ا الطدراز مد

الدد ةن ال ةعبدددلا إال منا ددبيمو فددا ةرودد ا   ويددد ا لال حرمددةو لال ةرعبدد ا 

 ف  مؤمن إال لال امة.

لةددنا  هددؤالء الحكددار الطدددال الدد ةن ةحسددب ا الشددع   عطعان ددا  سدداقو هددم ا

  ابر م رد لنكبات لالنكساتو ف  حيال  مانا. الميرل لليمايم الكبر و لهم

اء للةدديي نية العالميددةو األمندداء ولدد،  نويدد  م ططا يددا لهددم الحلودداء األلفيدد

 ل رجمايا من  حار إل، لاع و لمن نب ءات إل، حقايه.

  ... إي لرب 

إا هدددؤالء الحكدددار الددد ةن ةددددو ا اطخدددا  لال ةنيدددة هدددم  ابدددر وددد ا 

 للةيي نية ل وظم  دلات لاحقيه  هدافياو  رادلا  ل لم ةرةدلا.
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مد  بنوسديا بداد العدر و  ل اعداأجرت  ناع دا إا الةيي نية العالمية لد  حك

بباةددين الدددلالرات ليوسدددلا ليددا  مددة العددر و لةدددمرلا مق ما يددا لخةايةدديا 

 لمعن ةا يا ما اعاطاو   ا  نجم معشار ما ةةنع  هؤالء الحكار بشع بيم.

لقد جرد هؤالء الحكار ه ه الشدع   مدن اد.  عدلحة القد ل لمدن اد. معدان  

 المقالمة.

اراماياو ل هدرلا ودمياياو لعلط ا ولييا عي  اطرها و لعد ة  لقد  ال ا

الع ا و حا، عكا  ول، الضيمو ل بض  العدين ولد، القد  و لجدرت الد ة. 

 ول، الي اا.

لقد خنق ا ا. فكر حدرو لاسدرلا اد. علدم حدرو ل خرعد ا اد.  د ت حدرو 

دي للم ةسمح ا بالعيل لالظي ر إال لحملدة القمداعمو لمحرعد  الب د رو بدين  ةد

 الظلمة المسابدةن.

لقدددد بلددد  فددد  ويددددهم المعيشدددة لرخدددص اطنسدددااو لومدددرت المدددراعص 

لخربدد  المسدداجدو لحدديه ال ندداق ولدد، األفكددارو ل ةلدده العندداا للشددي اتو 

 ل ارر  ه. النواقو ل هين  ه. اطةماا.

ا ل حل ا ع ميم دار الب ار.   للنك هم ال ةن بدل ا نعمة هللا اور 

حدين  د ر هدؤالء الطددال لمد عويم مدن  «عبدان  ندمار»لقد  حسن الشداور 

 الحرةات لمن الشع  و فقاآ:

 ل   حد ةمنحن  األماا»

 ل  ان   عاطي   ا  عاب. السلطاا
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 عل  ل : ةا عيدي السلطاا

 اابك الموارعات ممع  رداي .

 لم برلك دايما لراي .

 .... وي نيم لراي 

  ...  ن فيم لراي 

  ...  عداميم لراي 

  ... محا رو االقضاءاالقدر ال

  ... ةساج ب ا زلجا 

  ... لةكاب ا وندهم  عماء   دعاي 

 ةا حضرل السلطاا

 ألنن  اعارب  من  ع ارك الةماء

  ... ألنن 

  ... حالل   ا  اش  ون حمن  لون باي 

  ... حرب  بالح اء

  ...  ربمن  جندك  ا وا. من ح اي 

  ... ةا عيدي

  ... ةا عيدي السلطاا
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 خسرت الحر  مر ينلقد 

 ألا نة  شعبنا

  ... ليس ل  لساا

 ما عيمة الشعذ ال ي

 ليس ل  لساا؟

 شعبنا ألا نة 

 محا ر االنم. لالجرااا

  ... ف  داخ. الجدراا

 ل   حد ةمنحن  األماا

 من وسكر السلطاا

 عل  ل :

 لقد خسرت الحر  مر ين

   ... «ألنك انوةل  ون عضية اطنساا

ا  ا  ناةدرو لاندا نرةدد مدن  ماندا  ا  جاهددو فندمح مدن ف اا انا نرةدد ألماند

ةرةقيددا هدد ه الحجددارل الادد   عدد ق عدديرها. هدد ا اطرهددا  الحدداام الدد ي ةوعدد. 

 بأنوس األمة ما  وعل  األمرا  الواااة بأجساميا.

إا الجيدداد ال ةقدد ر إال ولدد، الرجدداآو لالرجدداآ ال ةنشددن ا إال فدد  ظدداآ 

ية الماجبرل ول، خله هللاو فلدن   لده إال شدعب ا الحرةةو  ما  لك األنظمة الب ليس
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مددن العبيددد. لالعبيددد إنمددا ةحسددن ا فددن ال دمددة لالطاوددة للكددن ال ةحسددن ا فددن 

 البط لة ل ناوة الم ت.

بيدر محظد   - لسد اد ل ند  - للقد رلت ااذ األد   ا ونارل العبس  ااا

آ لةحلددذ ونددد  بيدد و لادداا ةعاملدد  معاملددة العبيدددو ادد. ميمادد   ا ةرودد، الجمددا

ا إحد  القباي. ول، وبسو لااد المديرلا ةناةدرلاو  الن قو فلما  بارت ة م 

ةرةدد مند   - عاآ ل   ب ه: ار - لونارل ةق  م ع  الماوراو اأا األمر ال ةيم 

فقداآ لد  ونادرل: العبدد ال ةحسدن الكدرو لإنمدا  -  ا ةشارك ف  ال لد ون القبيلدة

 ل ن  حر. فقاآ األ : ار ... ةحسن الحا  لالةر

لهنددا ظيددرت بط لددة العبسدد  األعدد د راودد  اطبدد. لحالددذ الندد قو فقلبدد  

مدد ازةن القدد يو لردت المديددرةن ولدد،  وقددابيم م دد للين. لادداا الددك باددأثير 

 .«ار ل ن  حر»الشع ر بنعمة الحرةة: 

 البد من  اح الدةن: - 2

جد ل هد  لاألمر الثدان  الد ي البدد مند  لاحقده الاعبندة المنشد دل باةايدا المر

 القايد.

فبددددلا هددد ا القايدددد عددديظ. هنددداك عدددؤاآ ةددددلر ولددد، الشدددوالو لةجددد آ فددد  

 ال  اةرو لال بجد الج ا .

ةقد آ هد ا السدؤاآ: لقدد دود ت إلد، الجيداد لدود ت إلد، الاعبندة مدن  جلدد و 

عدددها للقيددار بأوبايدد و يددا وليدد و لةفمددن الدد ي ةسددانور األمددة ليدد ا الجيددادو لةجمع

 لالمعن ةة ل دما ؟لةجند ةاعا يا المادةة 

 «اطمدار» ل  «ال ليودة»إا ال ي ةق ر بي ا ف  نظر الشدرةعة اطعدامية هد  
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فدد  عيددادل األمددة اطعددامية مادة ددا   ددل، هللا وليدد  لعددلم الدد ي ة لدد  رعدد آ 

لرلحي ددا. فيدد  إماميددا فدد  الةددالو ل ميرهددا فدد  الحددجو لعايدددها فدد  الحددر و 

 لرايدها ف  السياعة.

ة ليس نافلة ف  اطعارو ب. هد  فرةضدة مدن فرايضد و إا نةذ ه ا ال ليو

لاألمددة مسددن لة بالاضددامن وددن إةجددادهو لالمسددلم ا وثمدد ا إاا واشدد ا بديددر 

خليوةو ةجم  شاا يم لةق د عدوينايمو بشدرةعة ربيدم. لفد  الةدحيح ودن النبد  

م  لبي هللا ٱليِۖ فاي عنباه بيعا  لما م ما أ » ن  عاآ:   ل، هللا ولي  لعلم 

 .(32)«هلي ميت  ج 

ولد، مدا اداا بيدا مدن ولد.  - للقد ورف  الةيي نية المداارل عيمدة ال افدة

ف   جمي  المسلمين وند الشدايد لاألزمات. فكدادت مدا لعدعيا الكيدد  - لوي  

لاحطدديم هدد ه القلعددة اطعددامية العايدددلو لاعدداطاو  بدد هبيا لنو اهددا لدهاييددا 

نيددة لال ويددة االماعدد نية لمددا ل دلا يددا المبث ثددة فدد  ادد. مكددااو ل جيم يددا العل

ا مددن  - شددابييا  ا  يدددر ال افددة العثمانيددة الادد  رفدد  عددلطانيا  ا ةبيدد  شددبر 

فلسطين ميما  براه الييد د بعشدرات الماةدين ل قددةم المسداودات لال بدراتو 

 لش ة  للدللا .

لهكدد ا هدددم  هدد ه القلعددة اطعدداميةو ل ممعدد  الددباد الادد  ااندد   ضددميا 

 ددبح  نيب ددا للمسدداعمرةن الدد ةن عا دد. العددر  معيددم حددد  حدد  راةايدداو ل 

 إخ انيم األ راك المسلمين.

فدد  العددالم اطعددام و ال زلنددا نشددعر بدد   «فراب ددا»ل ددرك  حطدديم ال افددة 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
  رلاه مسلم. (32)



 99 درس النكبة الثانية

 لنعان  وثاره إل، الي ر.

لاآلا لبعد  ا هدم  ال افدة بكيدد الةديي نيين لمسداودل العلمدانيين ةبقد  

ا  عدها لي ر اللقاء؟بئ األمة للجياد لةمن ال ي ةع ... السؤاآ حاير 

هنا  شريذ األونداقو ل يود  القلد  و ل اطلد  األنظدار إلد، القيدادل المؤمندة 

ثانيةو  رد الكرامدة الضدايعةو لالحده المسدل  و  «حطين»الا   ق د األمة إل، 

 .« اح الدةن»البد إاا من  ... لال ةن المني  

 لما  اح الدةن؟

ال ي ةحم. فد    دبع  خدا م عدليماا. للكدن  «رياألعط »إن  ليس البط. 

ةعندد  الحدداام المسددلم الدد ي ةلاددمر بمددنيج اطعددارو ل حكددار  « دداح الدددةن»

 اطعارو ل خاق اطعار.

إن  الحاام ال ي ةجع.  ابر همد و لشدد. فكدره لعلبد و هد  نةدرل اطعدارو 

الد ي ةجندد  ل حرةر  رح  لاعارداد اراما و لرف  راةا  ف  اآلفاق إند  القايدد

ةاعات األمة اليا للجيداد: المادةدة لالبشدرةةو لةكد ا هد  ب لقد  لعدل ا  عددلل 

ألمادددد  فدددد  المهددددد لالا احدددد  لالاقدددد   لاطخددددا   و لإةثددددار اآلخددددرل 

 لاطورا  ون زخارر الدنيا.

ا من ماآ لال عاوة من زمنو لال علديا  مدن  إن  الحاام ال ي ال ةضي  درهم 

عرادة المقدعدةو لمدا  اطلبد  مدن  عبندة لإوددادو إند  ال ةاعة ف  بيدر خدمدة الم

ةنوه الجي د لاألم اآ ف  الدواةة لش ة و لال ف  الاجسدس ولد، شدعب و لال 

ا ولي و لل  ااا  عر  النداس  ف   ةوية معارحي و لالددر بك. من ةراه خطر 

 إلي .
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م ال ي ةد ال  مدن لالد  المسدلمينو لةعدادي مدن ودادي المسدلمينو ااإن  الح

ا من حاد هللا لرع ل . لل  ااا  باه  ل  بن   ل  خاه.ل  ال ة اد ة م 

إندد  لدديس بطددا  لةني ددا لال ع مي دداو للكندد  بطدد. إعددام و ال ةنامدد  إال إلدد، 

األلآ رجدا ادردي الجدنس  « اح الدةن»لعد ااا  ... اطعار ل مة اطعار

لةنقدد  معيددا  لاأل دد.و للكندد  الدد ي اخاار دد  األعدددارو لينقدد  القدددس لفلسددطينو

المناظدر ةجدئ مدن  « داح الددةن»ارامة العر  لاطعار. لمدن ةددري لعد. 

الد ي نناظدره  « اح الدةن»إا  ... بااسااا  ل  رايا  ل نيجيرةا  ل الة ماآ

ة ددرا مددن  «رجدد.»ةيددبا مددن السددماءو فدد  بسدده الليدد.و للكندد   «ملك ددا»لدديس 

 األر  ف  لحح النيار.

فيدد   ثلدد و لةةددبح  هددا  لظيدد رهو ل قدد  لملعددي را حددين ةاييددأ المجامدد  

إا بط لددة هدد ا القايدددو  «لامددا  ك ندد ا ةدد آ ولدديكم»إرادل العدد دل إلدد، اطعددار 

لشدجاوة هد ا الحداام المناظدرو  اجلد   لآ مددا  اجلد، فد  الامدرد ولد،   ددنار 

الحضارل الدربية لرف  ال ض   لمواهيميا لعيمياو لالاةميم الحاعدم ولد، 

 ا. اطعار. ... الرج   إل، اطعار

 :مسن لية الوكر 

الد ي ةةدو  ولمداء  «الددلر»للكن  لديس هد ا هد  الطرةده المسددلد؟ لهد  

ال دا  هد  الجيدادو لالجيداد ةقاضد  الادييدر لالاعبندة  ،المنطه؟ الطرةه إل

لألمةو لالاديير لالاعبنة ةحااجاا إل، القيادل المؤمنةو لالقيدادل ال  ظيدر إال فد  

؟ األمددة  حادداا إلدد، عيددادل «الدددلر»فكيدد  الددا لص مددن هدد ا  ...  مددة  سدداحقيا

 لالقيادل  حااا إل،  مة؟
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لالحدده  ندد  ال دلر لال  ندداع و فظيدد ر القايددد المنشدد د لالحدداام المر قددذ 

ةحادداا إلدد،  ر  حددرل ةر كددم ولييدداو لإلدد، االددة ع ةددة  شددد  زرهو لإلدد،  يددار 

 فكري ةنادي ب  لةشعر األمة بضرلرل لج ده.

سن لية الوكر لرجاآ الوكدر لدلرهدم فد  إودداد األمدة ل عبنايدا لهنا  برز م

ل يينايددا للمرحلددة الحاعددمةو مرحلددة العدد دل إلدد، اطعددارو بعددد الا لدد  وددن 

 داح »اطعارو لمرحلة الع دل إل، اطعدار هد  الاد  نادرجم ونيدا بظيد ر 

 المر قذ. «الدةن

 :بولة هنا ل وكير هناك 

وددلنا الد ي حددد هدفد  للوداه مدن  لآ ةد رو   ال ليانا نوكر بعمه اما ةوكدر

لحدددد لدد  لعددايل و لخطددا لدد  مراحلدد و لدرس العقبددات الادد    اجيدد و لايدد  

 ةادلذ ولييا. لالع ام. الا   ساوده لاي  ةساويد منيا.

او فكدداا ةوكددر ولدد،  او لهدددف ا ابيددر  لقددد ادداا ةعلددم  ندد  ادداا ةرةددد شددين ا خطيددر 

 مسا ي باةا  لهدف .

داو للدم ةعدد بدين ااا ةعلم  ا ال شدعذ الييد دي عدد عطعد  هللا فد  األر   مم 

 بناي  رابطة لد ةدة لال جنسديةو لال لةنيدةو فقدد   زود ا بدين م الد  اللددات 

لاألجناس لاأللةاا. للدم ةبده ليدم جدام  ة حدد بيدنيمو لةدربا بدين علد بيم إال 

الد ي  الدةن اليي ديو فابد إاا من إحياء الدةن ف  نو عيم ليك ا هد  األعداس

ةاجمعدد ا وليدد و لالباوددث الدد ي ةحوددمهم إلدد،  حقيدده اليدددرو لاليدددر نوسدد  

إا و د ندا »لهد ا معند  عد آ الةديي ن  هر دمآ:  ... هدر دةند و امدا ولمندا

 .«إل،  يي ا ةجذ  ا  سبقيا و دل إل، اليي دةة



 102 درس النكبة الثانية 

لادداا العدددل المدداار ةعلددم  ندد  ةاةددد  لمقالمددة  مددة  عاعدديا الدددةنو لإاا 

ا با عم الدةن ل ح  راةا  فلن  ةدها ع ل فد  األر . فكداا وليد   حرا  ة م 

 ا ة ج  وماءه ل امي هو لع اه المسا رل لالظاهرل لاعمد. معدالآ اليددر فد  

 الك األعاس المكين ل ح آ بين المسلمين لبين و د يم إلي .

لهك ا بد  العدل الةيي ن  ةعم. لفه م ططد  فد  ميددانينو ميدداا عدلب : 

 ناو ل ممةه  مانا.ه    رةذ ايان

لميداا إةجاب : ه  بنداء نوسد  مادة دا ل دبي داو بنداء ةمكند  مدن  حقيده  هدافد  

القرةبة لالبعيدلو ربم حع  إمكانا   البشرةة من حيث العدددو لعد ء لحدع  

الجدرافدددد  لاالعددددارا يج  مددددن حيددددث االماددددداد لالعمدددده. لربددددم الحةددددار 

 االعاةادي ال ي ااا ةا ع   ا ةضر  ولي .

 اا ااا م عونا من القضية؟فما

 1948إن  ال ه آ لالدولة حا، لعع  الكارثة لحل  النكبة ف  

لبعددد النكبددة األللدد،   ددبح  عضددية فلسددطين عددلعة للمسددالمة فدد  عدد ق 

السياعة العربية لف  ع ق الوكر  ةض او ا. زويم  ل رييس ةرةد  ا ةااجر بيدا 

لا.   حا  مد هذ  1967لةكسذ من لراييا حا، لعع  النكبة الثانية عنة 

ةرةدلا  ا ةسدا دم ا القضدية للكسدذ المد هب  اد لك. لالم لةد ا ةحدالل ا 

اطنقاا. للكن معظميا محالالت اناحارةة  ل ار جالية. إا ال ي نرةدده اليد ر  ا 

ةحادد. الوكددر دلره فدد  القضددية بدددال  مددن االر جدداآ لاالناحددار  ل الد باييددةو 

اليا ل دمدة مبدادئ دخيلدة ولد، األمدةو ال السياعديةو  ل اعداد «الدةماج جية»ل

  جن  من لراييا بير ال را .
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 :الوكر ال ي ننشده 

لالوكر ال ي نرةدده هد  الوكدر الحدرو الوكدر األ دي.و الوكدر الشدجا و الوكدر 

ال اعع و له ه األل ار اليا لإا بدت م الودة هد  فد  الحقيقدة  دوة لاحددل 

ه. إال من با  المشداالةو  ل الاجد ز. للوكر الحه ال ي ال ةساحه اعم الوكر بير

 ل ون  بالوكر الحر:

الك الوكر الد ي ال ةقبد. الدرق لال ةرحد   ا ةبدا  فد  عد ق المسدالماتو 

لال  ا ةشاري بمداآ لإا اداا مد.ء األر  اهب دا. الوكدر الحدر هد  الد ي ةدأب، 

االنحيدداز لالابعيددة لحدداام  ل حددم   ل جيددة  ل معسددكرو لةددأب،  ا ةعمدد. إال 

للفدده مددا ةنايدد  إليدد  هدد  مددن مقددرراتو لال ةنقدداد إال لمددا ةددؤمن بدد و ال لنوسدد  

 ةدرة  ال ود لال ةثني  ال ويد.

لحكدم السدلطااو للعد  نااجد  الد ي وبدد نوسد  لسدلطاا الحكدم  ل   ما الوكدر

او للديس  هدا  ألا  ا حدر  ول، اطةراء لالاسبيح بحمد زةد  ل ومرلو فليس فكر 

ا.  ةسم، فكر 

. لوةة الوكر الحر ا   يا    ا ةك ا فكر 

ل وندد  بددالوكر األ ددي.  ا ةكدد ا نابع ددا مددن  ربانددا لمددن حددمير  مانددا. ال 

دخيا  وليياو لال  جنبي ا منياو فد ا  سد آ األفكدار مدن هندا لهنداك ال  ثدري بد  

 مة. لاد. فكدر برةدذ ودن رلح األمدة لوقايددها ل راثيدا  شدب  بالددر الدرةدذ 

عي  م ال  لد  فد  فةديلة الددر. إا هد ا ال ي ةنق. من جسم ع ي إل، جسم ح

الدددر الم ددال  ال ةكسددذ الجسددم الضددعي  عدد ل لال حيددال. لإنمددا ةوضدد، بدد  إلدد، 

 م ت محقه.
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لس   دود  إلد، إبداق الن افد  الوكرةدة بينندا لبدين العدالم مدن ح لنداو لإنمدا 

 رةددد  ا نا يددر مددن األفكددار مددا ةايددم ةبيعاندداو لةاودده لم ارةثندداو لةنسددجم 

دلا  ا ناحيددم لوكددر ولدد، وخددرو لدلا  ا نوقددد   ددالانا لإبددداوناو لش ةدديانا 

 رةددد  ا نقدد  مددن ادد. فكددر  جنبدد  م عدد  األحددرار ال م عدد  العبيدددو لم عدد  

 األبنياء ال م ع  الشحااةن.

إننا  مة اات  هددار لاات رعدالة لاات  دارةخو لال نسدمح ألحدد  ا ةسدلبنا 

وكيرو فدنحن لدم ن لده لنجدر مدن ش ةيانا لةمل  ولينا منيج   ل ع اوده ف  الا

إننددا ال نسدداطي   ا  ... وااننددا لال لنقدد آ للم لدد عين  ةددا اددان ا: عددمعنا ل ةعنددا

نحرر  رحنا إاا لم نحرر نحن  نوسنا ل فكارندا. لمدن المثيدر حق دا  نندا نحدار  

اليي دو لم  هد ا نجدد مدن بينندا مدن ةاالمد لا ولد،  فكدار الييد د فد  الج اندذ 

 .(33)وية لاالعاةادةةو لال داو  ل ار األعماء في  معرلفةالنوسية لاالجاما

 ا ن حدد  - لخا ة ف  ه ه المرحلدة مدن  ارة ندا - ول،  ا الضرلري لنا

   ي ميددااو مةادر اطليار لاوكيرناو ف ا لحدل الوكر شرة  عاعد  للنجداح فد

دا دد ل ع لالظور ف   ي معراة. مةادر اطليدار لدن ةجعلندا  مدة لاحددلو بد.  مم 

َٱََل } شا، لك. منيا باةا  لا جاه  لمنياج و لفق دا لند   المةدادر المسدا حال:

َّبنعُااإ  َق بنكُم  ٱنَت َّْ َِبنيلنهن{لسُّبَُل فَتَفَ  .[153]األنعار:   َع  

ل ون  بالوكر الشجا  الدك الد ي ال ةي لد  حد امة األ دنارو لإا  حيطد  

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
فدد  الدد ةن العربدد  ليسدد ا بالقليدد.. لهددؤالء  «دلر ادداةم»ل «مدداراس»ل «فرلةددد»إا  اميدد   (33)

حطيم القديم العليدا للمجامد  فد  جاندذ مدن الثاثة اليم ةي د لعد عار ا. منيم بدلر خطير ف   

فدد   «دلر ادداةم»فدد  االعاةددادو ل «مدداراس»فدد  مجدداآ الددنوسو ل «فرلةددد»...  الج انددذ

  االجاما .
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يو ا لالمامسددح او لال بيدداالت الاقدددةس لالاعظدديمو لاثددر ح ليددا السدددنة الطددا

ةاردد ف  حم. المع آ ليدمياو ل عرةايا مما  حاة بيا من زةد  ل عداةيرو ال 

 ة ار عط ل المناوعين ال ادوينو لال بضبة الدهماء الم دلوين.

الوكددر الشددجا  الددك الدد ي ةاقبدد. ادد. نقددد نمةدد و بدد. ةنقدد  نوسدد  بنوسدد  لال 

ل ا  - ا  ا العةدمة   لحددهم عن د - ةسانك  من االوارار بال طأ إاا  بين ل 

 الرج   إل، الحه خير من الامادي ف  الباة..

الوكر الشجا  ه  ال ي ال ةداهن لال ةامله لال ةرايد و لال ةجعد. اد. همد  

الوكدر الشدجا  هد  الد ي ال ةادأثر بددلي ا ةثير لةعجذ ب.  ا ةبدين لةكشد .  

ألمدد ر بحيدددل الطبدد آ ل دديحات المعجبددين  ل الندداعمينو للكندد  ةنظددر إلدد، ا

محددالال  النودداا إلدد، مددا لراء المظدداهرو  - حسددذ الطاعددة البشددرةة - لإنةددار

 ليلمس األب ار لةدرك األعرارو لةكش  األعاار.

ل ون  بالوكر ال اعع  الوكر ال ي ةعرر ةبيعة األمة لمق مات ش ةديايا 

األ يلةو لةنو  من لراء المظاهر السطحية إلد،  ومداق رلحيدا المسدامدل مدن 

ا   ولد،  عداس هد ا ال اعد  الملمد س. إيد يا ل ارة يا ل راثياو لةبن  حكموق

 الوكر ال ي ةاجاه. لاع  األمة لةبن  ف  الي اء فكر م ر  حار.

ف اا إا الدةن ف   مة اأمانا ه  المقد ر األلآ لش ةدياياو لالمحد ر األلآ 

. لهد ا لاوكيرهاو لالم ج  األلآ لمشاورهاو فالموكر األ دي. هد  الد ي ةاواود

 ل م  الطبيعة  ل م  الظرلر.لةسا دم  لكسذ المعراة م  العدل  ال اع  

لس  ف  مقار ال ي ةقيم األدلة ول،  حة العقيدل الا   ؤمن بيا األمةو إنمدا 

الدد ي ةيمندد  هدد  اعدداداآ ةاعددات األمددة اليددا فدد  معراايددا الكبددر و لالطاعددة 
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لإةحاءهداو لاطةمداا مدن  لرلحية ال ةسداطي  مكدابر  ا ةجحدد ع  يدا ل أثيرهداا

بيددر شددك  وظددم م لددد للطاعددة الرلحيددةو فكيدد  ةجدد ز لموكددر  ا ةدودد. هدد ه 

الطاعات الم خ رل ف  اياا األمةو لةاجاه. إةمانيا بربيا لدةنياو ال لشد ء إال 

 .«وةري»ليةو  بع  الناس بأا فكره 

ألمدةو إا اطةماا با  لبرعاال   لبالدار اآلخرلو لاع  محدس ةعيشد   بنداء ا

لةكيو ا  وكيدرهم لرببدا يم لعدل ايم لفق دا لد و حسدبما  ل د ا مدن عد ل اطرادل 

لحسددن الاربيددةو لالبددد مددن النددملآ ولدد، حكددم هدد ا ال اعدد . لم اةبددة األمددة 

 بمنطقةو ل  جيييا بمقاضاه لاعا را ع اها الم خ رل بسلطان .

 :(34)«حضارل العر »ف  اااب   «ج عاار ل ب ا»ةق آ الداا ر 

ير دةددن محمددد فدد  النودد س  وظددم مددن  ددأثير  ي دةددن وخددرو لال  ددماآ  ددأث»

العرلق الم الوة الا  ا   ت القروا مرشد ا ليا  عم. بأحكام  امدا ااند   وعد. 

من  ثاثة وشر عرن ا مدن الممدااو  جد.و عدد  جدد بدين المسدلمين وددد ا علديا  مدن 

ة اطعدار فد  المنادعة لاألخلياءو للكنك لن  ر  من ةجر  ولد، انايداك حرمد

ودر االماثاآ لاعاليمد  األعاعدية االةدال فد  المسداجد ل د ر رمضداا الد ي 

ةراو  جمي  المسلمين  حكام  بدعة م  ما ف  ه ه األحكار من  رامة ال  جدد 

مثليا ف    ر األربعين ال ي ةق ر ب  النةار و امدا شداهدت الدك فد  جميد  

قيددةو لمددن الددك  ا   دديح لدد   ا األعطددار اطعددامية الادد  زر يددا فدد  وعدديا لإفرة

 راذ عوينة نيلية ااا فييا  فراد وةابة وربية مقرنين ف  األ واد لمايمدين 

بأن ا  الجرايمو فقضي  العجذ حا، ر ةايمو لهدم الد ةن خرعد ا حرمدة جميد  

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
  (418و 417)  (34)
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الق انين االجاماوية مسا وين بأعة، العق باتو لم ةجرءلا ول، اناياك  عداليم 

رفعد ا  لدك األ دواد ودنيم لعد  الةدال ليسدجدلا   النب و لحين شداهد يم ة

 ال احد القيار لةعبدله.

الا  لم ةدرك األلرلبيد ا  مرهدا  - لول، من ةربذ فيم حقيقة  مم الشرق

 ا ةامث. علطاا الدةن الكبير ول، نو س  بناييداو لللددةن فد  الادأثير  - إال عليا  

و عيمو للد ال الددةن مدا حدرك الضني. فينا نو ا وظيم فييمو لبالدةن ةؤثر ف  ن

 عاان المةرةين من  الث رل الحدةثة الا  حرج  مةر بالدماء.

لإا الرجد. الدد ي ة اةددذ العددر  باعددم هللا ةطدا  ال محالددةو مددا ولمدد ا  ندد  

ةدداكلم باعددم هللا حق دداو فعلدد، الرا ددد المددؤمن  ل الملحددد  ا ةحاددرر هدد ا اطةمدداا 

اليدد ر  عددالم بدد  فيمددا مضدد،و لهددمالعميدده الدد ي اعدداطا  العددر   ا ةواحدد ا ال

 .«ةةبرلا ب  ول، عس ل الةبر

ه ا ر ي فيلسد ر محاةددو لمراعدذ  جنبد و فد  ةبيعدة هد ه األمدةو ل دأثير 

الدددةن فييدداو فمددن  راد  ا ةسدداثير البط لددة فدد   وماعيدداو ل ا ةسددا را منيددا 

 عةدد، مكن نا يددا لاخايرهدداو فلي اةبيددا باعددم هللاو لليقدددها بممددار اطةمددااو 

 ح  راةة الا حيد.ل 

 هنالك  ةن  العجايذو ل أ   بالمعجماتو ل عيد  ارة يا األلآ من جدةد!

* * * 
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 حامية الح. اطعام 

عددد اعددابنا معددالم الطرةدده ولدد، ة لدد   - بعددد  لددك الةددحاي  -  حسددذ  ننددا

لاثرل األش اك في و لالمع عات ون . للكن  لحده الطرةه الم  . إل، الداةدة 

 حرةددر فلسددطين ااملددةو لاعانةدداآ العدددلاا مددن جدد لره:  الادد  حددددناها فدد 

 العدلاا ال ي ةامث. ف  عيار إعرايي. اباداء.

 إا ه ا الطرةهو ه  ةرةه لاحدو ةرةه الجياد ف  عبي. هللا.

ا جدد رة ا فدد  حيددال األمددة للجيايدداو امددا ةقاضدد   هدد ا الجيدداد ةسددالمر  دييددر 

ا  ا افر في  الحرةة للش ا عياعي ا مايم   عذو ل اورغ مع  الجي س للحر .مناخ 

 ة إةمانية ل خاعيدة لفكرةدةو بجد اره ا الجياد ةقاض   ا  عبأ ل  األمة  عبن

 الاعبنة المادةة لالعسكرةة.

ه ا الجياد ةسا جذ عيادل  عد ل  ل دو  إلي و  ل  جم  األمة وليد و ل عبنيدا 

 المناظر. « اح الدةن»للقيار بأوباي  له  عيادل 

ه  رمم الحكم اطعام  الملادمر بمدا  ندمآ هللا مدن اليدد   « اح الدةن»

ار لالحهو له  ون اا ول، القايد المسدلم الد ي ةقد  حيا د  ولد، نةدرل اطعد

ال ة ش  ف  هللا ل مة اليم. ه ا القايد الد ي  حدام لإواء الما  ل نوي  شرةعا و 

ة بدأا ا. الظرلر لالمابسات حرلرل ظيد رهو ل بشدر اد. الددالي. الم الود

فجره ول، لشك  ا ةطل . لعد  خبرنا رعد لنا الد ي ال ةنطده ودن اليد   بدأا 

هللا ةبعددث ولدد، ر س ادد. مايددة عددنة مددن ةجدددد ليدد ه األمددة  مددر دةنيددا. لهددا هدد  

 ر س الماية الرابعة وشرل ة شك  ا ةط. ولينا.



 109 درس النكبة الثانية

إنن  إاا  ردت  ا  ل ص لجية نظري الا  فةلايا ف  الةدوحات السدابقة 

القضدية لحد. هد ه المشدكلة الاد  ةداآ ولييدا األمددو  مكنند   ا  ف  واا هد ه

ددا ون اني ددا فدد  المددة لاحدددل هدد :   «حاميددة الحدد. اطعددام » ل ةدديا  ل ية 

 لال ح. بيره. - اما ه  الح. الحام  لقضاةانا الكبر  - للقضية

الحدد. اطعددام  معندداه العدد دل إلدد، اطعددار فدد   دد رل مجامدد   اجلدد، فيدد  

المسددلم بعقايددده ل ةدد را  و لمواهيمدد  لمشدداورهو لوبادا دد   مق مدات المجامدد 

لشدددعايرهو ل خاعددد  لودابددد و ل نظماددد  لشدددرايع . فيددد  ال ةياددددي إال بيدددد  

اطعارو لال ةحاكم إال إلد، شدرةعة اطعدارو لال ةنامد  إال إلد، اطعدار ل مدة 

 اطعار.

بددين امدا ةامثد. فد  هدد ا المجامد  خةدايص المدنيج اطعددام  الد ي ةجمد  

الربانيددة لاطنسددانيةو لبددين اطةمدداا لالعلددمو لبددين الرلحيددة لالمادةددةو  ل الدددةن 

لالدنيا. لبين الدةن لالدللةو لبين الوردةة لالجماويةو لبين ال اععيدة لالمثاليدةو 

 لبين الرع  الحضاري لالسم  األخاع .

إا هدد ه المقددابات الادد  ةحسددذ  اثددر الندداس  ا الاقاءهددا فدد  مجامدد  لاحددد 

حر  من المحاآ  لاق  ف  مجام  اطعدار ولد،  حسدن  د رل مدن الاد ازا 

لاال ساقو بدا إفدراة لال  ودرةا. هد ا هد  معند  الحد. اطعدام  الد ي نندادي 

 بضرلر  و لنعاقد بحاميا .

 حرلرل دةنيةو لبدلن  ناعر  لس ا هللا لو اب . - عب. ا. ش ء - في 

ن مشدكا نا المممندةو لالعداا له  حرلرل اجاماويةو ألن  الم را الو  م

 الناج  ألمراحنا األخاعيةو لعضاةانا االجاماوية الكبر .
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حرلرل ع مية لوسدكرةة فد  ظرلفندا الراهندةو الاد   - م  الك ال  - له 

 ال ةنق نا منيا بير الع دل إل، اطعار.

 :اوارا  مردلد 

مياد  هد  الد ي  ندادي بحا «الح. اطعام »عيق آ بع  الناس: إا معن  

 ا نناظر إل، ما شاء هللا من السنين لالعق دو حا، ةاحقده هد ا الحد. المنشد دو 

فممددا ال ةنكددر  ا دلا هدد ا الحدد. وقبددات لوقبدداتو لهدد   مددر ةحامدد. الاددأخير 

لاالناظدددار.  مدددا عضدددية الددد ةن المداةدددذ فدددا  ناظدددرو لال  حامددد. الاأجيددد. 

السليذ مدن با دبي و فد اا  لاطمياآ. لاأللل، بنا  ا نعم.  لال  لاحرةر ال ةن

 م لنا الكو فكرنا ف  الع دل إل، اطعار الشام. النق و لإعامدة المجامد  المسدلم 

 السليمو ةق ده حكم إعام   حيح.

 لنحن نجيذ ون ه ا الكار ال اه  من لج ه:

: إا الحدد. اطعددام  لدديس حددرب ا مددن المحدداآو لال  حليق ددا فدد   جدد اء   لال 

. الطبيعد  الد ي  ندادي بد  اد. ارل فد  ايداا هد ه األمدة: ال ياآو إنمدا هد  الحد

وقيددد يا ل قاليدددها لمشدداورها ل راثيددا ل ارة يدداو لهدد  الشدد ء ال حيددد الدد ي 

اانددد   دددردده الجمددداهير بعدددد النكبدددة:  ا ال وددداا إال بدددالع دل إلددد، اطعدددارو 

لالعقبددات لالمع عددات الادد  ندددو  لج دهددا فدد  عددبي. اطعددارو إنمددا ةرجدد  

لينددا  نوسددنا. فيدد  ممددا  ددنع   ةدددةنا. لال ةنقةددنا إال اطرادلو إرادل معظميددا إ

العدد دل إلدد، اطعدددار. لإال فمددا المع عدددات لعددد  حددررت دةارندددا مددن اددداب س 

االحددااآ العسددكري لالحكددم االعدداعماري المباشددرو للددم ةعددد لألجنبدد  الكددافر 

 علطاا ولييا؟؟
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 نحةدر فد  ةايودة مدن إا العقبة ال حيدل ف  عبي. الح. اطعام  الشدام. 

الحكدددار لالمحادددرفين للسياعدددة لالموامدددةو لرثددد ا الحكدددم االعددداعماري للدددباد 

اطعامية ثم عدارلا فد  خطدة نوسد و لمشد ا ولد، نيجد  اا د . لدم ةحيددلا للدم 

هدؤالء الد ةن لحدع ا م حد   ... ة الو ا إال ف  فرل  ل وةيات ال لزا ليا

األمددة إلدد، نظاميددا لمنيجيددا الدد ي القيددادل هددم العقبددة الكندد د فدد  عددبي. ودد دل 

 ار ضاه هللا لياو لار ضا  لنوسيا:

 نظار اطعارو لمنيج اطعار.

فددد اا زاآ هددد ا النودددر مدددن ةرةددده األمدددةو لدددم ةعدددد هنددداك حايددد. دلا الحددد. 

 اطعام  المنش د.

ثاني ددا: إا القدد آ بددأا  مددر الدددةن ةحامدد. االناظددار لالاأجيدد.و ب ددار  مددر 

، العقلية المسلمةو له  خطدأ مرفد   مدن  عاعد و منطه برةذ ول - ال ةن

دا  لالدةن ه   بل، ما ةعام ب  المسلم لمدا ةضدح  مدن  جلد و لإاا  عدار  ة م 

دةن المسلم للةن  حح، ب ةن  عرةر العدين مدن  جد. دةند و امدا فعد. رعد آ 

ل  دددحاب و لإال اعددداحه لويدددد هللا ولددد، لسددداا   دددل، هللا وليددد  لعدددلم هللا 

ٱاإ فنيَهاا  { نَ أَلَاام  }مايكادد : ُْ ااعَٗ  فَتَُهاا جن ِن ن َٱ  َّّ ُ  ٱ بدد. ةضددح   [97]النسدداء:  ُكاا   أَر 

المسلم ف  عبي. دةن  بأب ة  ل بناءه لزلجد  لوشدير   لاد. مدا ةحدر  وليد  

الناس لةعاملا ب . لحسبنا ف  الدك ندداء القدروا الكدرةم لموا دلا  الةدرةحة 

يَ  َ امَ الحاعمة: َٰٓأَيَُّه  ٱلَّين ََٰٓ كُم   نُااإ َلَ }يَ  اإ َ ابَ  يُٱَٰٓ َْ نَتَّ{ن ا ُكف  اتََكبُّااإ ٱل   ِ ََٰٓ  ننتن ٱ لنيَ  نَكُم  أَٱ  َا   َٱننذ 

اا ن  َٱَماا  يَتَااَالَّهُ  يَم  ن اانكُم  َعلَاا  ٱل  لنُماااَت م م ن
 نااَك ُهااُم ٱلظَّ 

َٰٓ لَ  قُاال  ننت َكاا َت َ ابَاا َُٰٓ كُم   23 فَأُٱإ

اااي َن ُجُكااام  َٱَع َٱ  نُكُم  َٱأَز  اااَا  نَااا َُٰٓ كُم  َٱننذ  َت َٱأَب  اااا  ََ َْ ل نَ{  ااا  َْ تُُماَهااا  َٱنن
ف  َْ تَ

ٱ  ٱق  اااَا  نُكُم  َٱأَم  َْ

  ْ ُ  نَ كن كُم م ن َ َكَس ٱََه  َٱَمَس  نََه َٰٓ أََحبَّ ننلَي  بَُّراااإ  َضا  َْ َ ابنيلنهَن فَت َِ َه ٖٱ فناي  ُِالنهَن َٱجن ن َٱَر َّّ ٱ
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ننَي ٱ ُ بنأَم  َحتَّ   يَأ  َم ٱَّّ بَا  دن  ٱل  ُ ََل يَه  َّّ هنَۗۡ َٱٱ بنيَ {ْن سن فَ   .[24و 23]الا بة:  ل 

لال  حسدددذ مؤمن دددا بدددا  لرعددد ل  ةسدددام  إلددد، هددد ه الموا دددلة الرهيبدددةو 

الم ا مة بي ا الايدةد المملمآ للقل  و ثم ةؤثر ول، دةن  شدين ا وخدر ميمدا ودم 

 ولي  لبال  ب .  ل ةق آ: إا  مر الدةن ةحام. اطرجاء لاطمياآ.

ةمكننا االعدادناء وند   « رف ا»ننادي ب و ليس  ثالث ا: إا الح. اطعام  ال ي

بددالنظر إلدد، معراانددا  «الكماليددات»ل «الن افدد.»إا شددنناو  جدد.و إندد  لدديس مددن 

حددرلرل حاميددة  - امددا  ادددنا بيددر مددرل - المقدعددة الادد  ن  حدديا. لإنمددا هدد 

 اطلبيددا معراانددا مدد  العدددل اللندديمو الدد ي لددم  نادد   ةماودد  بعدددو لالدد ي  سددانده 

 والمية جبارل ال   و  ول،  حد منا. ل حمي  ع  

 ون  ل   نندا حةدرنا نظرندا فد  دايدرل المعرادة الكبدر  الاد  نعيشديا لمدا 

 اطلب  من إودداد ل عبندةو لمدا  قاضدي  مدن  دييدر ل طييدرو لمدا  سدالمم  مدن 

ألةقندا  ا مسدير نا إلد،  - شرلة ل عدبا و لمدا  حاداا إليد  مدن عد   لةاعدات

 وليناو إا انا نرةد النةر ول، ودلنا حق ا.الح. اطعام   لآ لاجذ 

 له ا ما نبين  ف  السط ر الاالية:

هد  الد ي ةييدئ الجد  اطةجداب و لالبيندة  - ال بيدره - ) (إا الح. اطعدام 

المسداودل لاكد ةن الوددرد المدؤمنو الدد ي ةشدر  الحيدال الدددنيا بداآلخرلو لةشددري 

بيددد هللاو فددا ةحجددم لال  نوسدد  اباددداء مرحددال هللاو لةدد عن  ا الددرزق لاألجدد.

ا بدالحه  ةارددو لإنما ة    المعارك ما اا  ولد، ربد  لاثق دا بمع ناد و معادم 

ال ي ةحملد و مؤمن دا بالداةدة الاد  ةجاهدد مدن  جليداو حدامن ا طحدد  الحسدنيين: 

النةددر  ل الجنددة. فددا جددم  لال ةددأسو لال جددبن لال فددرار. شددعاره عدد آ هللا 
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يبَنَ } عال،: نُااَت  َٰٓ ننَلَّ َم  َكتَاَب قُل لَّ  يُرن من ُمؤ  يَتََاكَّالن ٱل 
ن فَل  َّّ نَا   َٱَعلَا  ٱ لَك  ُ لَنَا  ُهاَا َما  َّّ ٱ

بَُّراااتَ  51 َْ اا قُاال  َهاال  نَ َٰٓ ننح  ُ بننَاا َٰٓ ننَلَّ َّّ اايبَكُُم ٱ ُُ بنُكاام  أَت يُرن بَّ َْ ااُ  نَتَاا اانَيَي  نَۖ َٱنَك  ُكس 
دَى ٱل 

ن ِٖ م ن   عن هن بنعَيَا ب نُراَت{ََٰٓ أَٱ  بنأَي  دن َْ تَ اإ نننَّ  َمعَكُم مُّ بَُّرآَٰ َْ َ ينَ َۖ فَت  .[52و 51]الا بة:  دن

هد  الد ي ةعدد األمدة للجيداد الحده لةد فر  - ال بيدره - ) (الح. اطعدام 

ال مدن لرقو لحدر  وددلها لةجعليدا  مدة مدن فد الا ةاعا يا المادةة لالبشرةة 

ودد  الكبددر خبددث لةنودد  مددن حيا يددا  عددبا  الضددع  لو امدد. اليمةمددة امددا ةن

 «الميكرلبددات»الحدةدددو لةطيددر حيا يددا السياعددية لاالجاماويددة لالثقافيددة مددن 

الا   ل ثياو ل عرحيا ألشد األخطارو لمن الس س ال ي ةن ر ف  ايانيدا مدن 

مددن المي وددة لالا نددث لالاحلدد.و الدد ي ةعمدد. فدد   ... حيددث  شددعر  ل ال  شددعر

مدن الاوسدخ لالبلبلدة لالامدمق  ...  خاق األمة لومايميا وم. النار ف  اليشديم

ال ي ةنشدره األفداو  مدن دودال األفكدار السدامةو لاليددام ا مدن وبيدد المبدادئ 

 المسا ردل.

)جـ(الح. اطعام  ه  ال ي ةحرر األمة من الاضدلي. الحمبد  لالا رةدذ 

الوكريو لاالعابداد السياع و لالظلم االجامداو و الد ي ةقسدم األمدة إلد،  عليدة 

من الا مةو ل اثرةة محرلمة  شك  من الج   له ا با  الددمارو  مارفة  شك 

نَاا َٰٓ أَت لند ةر االنييدارو حسدذ عدنة هللا  عدال، فد  هداك األمدم لفناييدا: }َٱننذَآَٰ أََرٱ 

فنيَه  فَفََسبُااإ فنيَه   َْ نَ  ُمت   ْ يَ   أََم  ْ لنَك قَ ا{فََكقَّ َعلَي  نُّه  ْٗ ي من َه  نَد  نَ   ْ ُٱ فَدَمَّ بَا  ]اطعدراء:  َه  ٱل 

16]. 

الح. اطعام  ه  ال ي ةنشئ الشعذ الماماعك  ماعدك البنيدااو ةشدد ل )د(

بعض  بعض او لةنشئ في  لحدل اال جاه لالوكر لالشدع ر حاد، ةةدبح االجسدد 

ال احددد إاا اشدداك، بعضدد  اشدداك، الدد  فددا ودددالل بددين الونددات لال  ددرا  بددين 
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{نننََّما  } الطبقداتو لال  مييددم بدين العنا ددر: اَا ل نُاااَت ننذ  من ُمؤ  امددا  [10]الحجددرات:  ٱل 

امدا عداآ رعد ل   «المسلم أذا المسلم َل يظلمه ٱَل يسلمه»عاآ هللا عبحان و ل

 . ل، هللا ولي  لعلم 

)هددـ(لالح. اطعددام  هدد  الدد ي ةعددالج االنوةدداآ بددين الحكددار لالشددع  . 

   ماد و لعدد فالحاام الةالح ف  نظر اطعار ه  ال ي ةق ر مقدار رعد آ هللا فد

 لَبَاد  }لل دو  هللا بق لد : «ننم  أن  لكم مثل الاالاد»ل   الرع آ نوس  بق ل : 

  َ يا َن اكُم  َع ُِاٱل م ن   أَنفُسن اَج ََٰٓ كُم  َر ننيَ  َرُ ٱفل م  هن َما  َعنناتُّ  َعلَي  من ُمؤ  كُم بناخل  ُ  َعلَاي  ي ْن  َحا

} يمل حن  .[128]الا بة:  رَّ

ند  القدايم بدين هللا لوبدادهو ةسدم  لل   الحسن البةدري اطمدار العدادآ بأ

من هللا لةسمعيمو لةنظدر إلد، هللا لةدرةيمو لةنقداد إلد، هللا لةقد دهمو لهد  فد  

ا. ا لةعلميم ابار   رويا  ااأل  الشويه ول، للده ةربييم  دار 

فدا بدرل  ا  ح ةدد  القلد   بالحدذو لاألنوددس بالبد آو لاألةددي بالحماةددةو 

الاايي  نكبااانهم  (35)ذياا ر أ مااتكم»الحدددةث: لاأللسددنة بالدددواء. لعددد جدداء فدد  

ٱشاااْار أ ماااتكم الااايي   (36)ٱيكباااانكم  ٱنرااالات علااايهم ٱيرااالات علااايكم

 .«نبۡوانهم ٱيبۡوانكم ٱنلعنانهم ٱيلعنانكم

)ل(لالحدد. اطعددام  هدد  الدد ي ةحدد. وقدددل ال ددار المددممن بددين العددر  

اء بعضيم لبع و لةجعليم  و ا لاحد ا ولد، مدنيج لاحدد لهددر لاحددو للر

عايد لاحدو فالمنيج ه  اطعارو لاليدر  ا  ك ا المدة هللا هد  العليداو لالقايدد 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
  اطمار هنا ه  رييس الدللة. (35)

  الةال هنا جاءت بالمعن  اللد يو له  الدواء:  ي  دو ا ليم لةدو ا لكم. (36)
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 ه  الرع آ المعة ر ال ي ال ةنطه ون الي  .

لبدد لك ةك ندد ا األمددة ال عدداو لالمجامدد  المادد ازاو فددا مجدداآ ليمددين لال 

ليسددارو لال  بعيددة لشددرق لال لدددر  لال انقسددار بددين ثدد رةين لرجعيددين. إنمددا 

مسددلم او ا حددت بدداةايم لمددنيجيم امدا ا حدددت وقيدد يم لعبلددايم. فدد ا  الجميد 

دخل ا معراة م  العددل الكدافرو دخل هدا ةدد ا لاحددل  بارايدا ةدد هللاو فد ا ةدد هللا 

{ننتَّ } ول، الجماوة: ٞل ُصاا  ْ يَ  ل مَّ   َكأَنَُّهم بُن 
َِبنيلنهَن َصف ٗ تنلُاَت فني 

يَ  يُبَ  بُّ ٱلَّين َ يُكن َّّ  ٱ

 .[4: ]الة 

)ز(لالحدد. اطعددام  هدد  الدد ي ةمةدد. اليدد ل الادد  حورهددا االعدداعمار بددين 

الدددلآ اطعددامية بعضدديا لبعدد و للعددعايا الق ميددة العلمانيددةو لالعةددبيات 

الجاهليةو لاألنانيات الحاامةو فليس لي ه الددلآ ولدم  جامد   حاد  إال اطعدار. 

 لد  فد  االنضدمار إلد، ف اا ن دي بالع دل إل، اطعدار لدم ةعدد هنداك ود ر لما

الراددذ المددؤمن. لإاا   لودد  حك مددة مددا فدد ا شددعبيا عدديلوظيا لةلعنيدداو ألا 

ا م  اطعار لنداء اطعار لعافلة اطعار.  شع   ه ه األمة دايم 

لبيدد ا ال ةكدد ا العددر  لحدددهم فدد  المعراددة مدد  ودددلهم القدداب  فدد  وقددر 

ألفددااو لاطندلنيسدي او دارهم. عيك ا معيم: البااسااني ا لمسدلم  الينددو لا

لالمالةدد او لالنيجيرةدد او لالةدد مالي ا لاأل ددراكو لبيددرهم مددن الشددع   

 .«ال إل  إال هللا محمد رع آ هللا»المنامية ف  اطعارو المنض ةة  ح  راةة: 

ا إا الحدد. اطعددام  هدد  الدد ي ةجعدد. األمددة  هددا  لنةددر هللا  ... )ح(ل خيددر 

السماء ف   أةيدهاو ل شجار األر  ل حجارهدا  عال، لإمدادهو لةجع. مايكة 
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 .(37)ف  خدمايا

دا مدن األلهدارو إند  حقيقدة  د عن بيدا  لنةر هللا ليس حدةث خرافدة لال لهم 

هدد ه األمددة فدد   وماعيددا. حقيقددة ورفايددا مددن ااددا  ربيددا لجربادد  فدد   ارة يددا 

فحين ةانمآ نةر هللا ةساحي. ا. ش ء ح آ المسدلمين إلد، جندد ةقا د. معيدمو 

 عنييم ول، ودلهم.لة

لعددد اددان ا  عدد. ودددد ا فنملدد  المايكددة  «بدددر» ر ةدد  إلدد، المسددلمين فدد  

 كثرهمو لادان ا فد  م عد  اعدارا يج  عد ءو لفد  م عد  نوسد  حدراو لمدا 

  ابيم من جنابةو فأنمآ هللا المطرو لاثب  األر   ح   عداميمو لةاطير بد  

َِ لَُكام   نَ ننذ  } من  راد الاطيرو لةر  ي من ةرةد الشدر :  َْ اتَ  ِ يثُاَت َربَُّكام  فَخ ۡن اتَ س 

  ٖ اادُّكُم بنااأَل  ااَ  أَن نااي ُممن فنيَ  م ن ٱن  ْ  نَكاا ن ُماا
َٰٓ َملَ  ى  َٱلنتَ  9ٱل  َْ اا  َ ُ ننَلَّ بُ َّّ َماا ن َّ بنااهَن َ  َٱَماا  َجعَلَااهُ ٱ

يم   َ  َحكن ي َن َ َع َّّ ن  ننتَّ ٱ َّّ ندن ٱ ُْ ننَلَّ من   عن  .[10و 9األنواآ: ] {قُلُابُكُم   َٱَم  ٱلنَّر 

ُٱ ننذ  } َ ن هُ َٱيُنَ ن  َُ أََمنَٗ  م ن يكُُم ٱلنُّعَ  َ ن َ  ٱلسََّم َٰٓ ن َم َٰٓٗ  َعلَي   يَُۡ كُم بنهن كُم م ن َْ ََه ن هنَب ل نيُ َ َٱيُاي 

دَاَم{ َق   َ بنَط َعلَ   قُلُابنكُم  َٱيُثَب نَ  بنهن ٱ  ْ  ن َٱلنيَ
 ََ ََّي  ََ ٱل ج   .[11]األنواآ:  َعنكُم  رن

ة من الارا  رماهدا النبد  فد  لجد ه المشدراينو لدم  دد  مشدرا ا إال إا حون

مأل الارا  ويني  ل نود  لفمد و ل دبعيم المسدلم ا ةقالد ا لةأعدرلاو ألا هد ه 

فقاو ب. اداا لراييدا ةدد هللا   ل، هللا ولي  لعلم الرمية لم  كن رمية ةد محمد 

َ قَااتَ فَلَاام  } :وددم لجدد. َّّ اا َّ ٱ كن تُلُاااهُم  َٱلَ  { نَب  َ َرَماا   َّّ اا َّ ٱ كن
ااَ  َٱلَ  ااَ  ننذ  َرَمي   لَُهم   َٱَماا  َرَمي 

 [17]األنواآ: 

إا ولدد، المسددلمين  ا ةعدددلا مددا اعدداطاو ا مددن عدد ل لال ةورةدد ا فدد   خدد  

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ
  الحجر لالشجر: ةا مسلم ه ا ةي دي لراي  فاعال و اما عبه.حيث ةق آ  (37)
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الح ر لا  اا األعبا  امدا  مدر هللاو للكدن النةدر بعدد الدك إنمدا هد  مدن وندد 

 هللاو ةنةر من ةشاء له  العمةم الرحيم.

ُْ َٱَكا َت َحباا  َعلَي  } بحان  بنةر المؤمنين للم ة لد  لودده:لعد لود ع ا نَا  نَر 

ننيَ { من ُمؤ   .[47]الرلر:  ٱل 

حينما ةنمآ نةر هللا ةةدبح العددل نوسد   دال مسداودل للمدؤمنين فد   حقيده 

 هدافيمو في  ة ر  بيا  بيددهو لبعدين المسدلمين مدن حيدث ال ةددريو امدا عداآ 

ابن ُهَا } ضير: عال، ف  شأا ةي د بن  الن تَ  كن الن ٱل  ا   أَه  ٱاإ من ُْ يَ  َكفَا َج ٱلَّاين َْ ا ٱلَّاين َٰٓ أَذ 

ا ننعَ  اإ أَنَُّهام مَّ  َٱَونُّاآَٰ
ُجاااإَۖ ُْ ْن  َما  َونَناتُم  أَت يَ{  ا  َ َك ٱن ٱل  َٱَّ َن هنم   ْن يَ  اَ  تُُهم  من  ٱن  ُحُراانُُهم م ن

 ٱَ 
اابُااإَۖ تَسن ُۡ لَاام  يَك  اا اا   َحي  ُ من َّّ ُهُم ٱ ن فَااأَنَك  َّّ بُاااَت بُيُااانَُهم ٱ ْن ااَب  يُ{  ع  ُّْ ُم ٱل قَاايََف فنااي قُلُااابنهن

} ْن َر  َب   َ لني ٱ َٰٓأُٱإ ٱاإ يَ  ُْ تَبن ننيَ  فَخع  من ُمؤ 
دن  ٱل  م  َٱأَي  يهن دن  .[2]الحشر:  بنأَي 

لبالعكس من الك حين ةمسك هللا نةره ون  مةو ال ةنوعيدا حينند  وددد لال 

  ودددلها  ل اثر يددا لعلادد . ودددل لال ولددم لال مدداآو لال ةدنييددا ع  يددا لحددع

و لعدد اداا «حندين»ل لحح مثد. لد لك مدن  ارة ندا هد  م عد  المسدلمين فد  

و لهد ه «بددر»فد   «313»اثن  وشدر  لو داو بعدد  ا ادان ا  «12000»وددهم 

الكثرل جعل  فرةق ا منيم ةراب  الدرلرو لةاك. ولد، الكثدرل الاد  خرجد  مند  

هللا ل أةيددهو فلدم ةلبدث القددر  ا لقدنيم  و ناعدي ا مع ندة«مكدة» ةار مناةرل بوداح 

ٖ  لَبَاد  } درع ا بليد ا عدجل  القدروا فد  عد رل الا بدة: َْ َ  َكثنيا َن ُ فناي َماَاا َّّ كُُم ٱ َْ  نََرا

كُم   بَاات  َْ َم ُحنَااي  أ ننذ  أَع  ااَٱيَااا  اا ن َعاانكُم  َشااي  َكث   ۡ نُكُم  فَلَاام  نُ ُ  بنَماا    ٗ َْ َر   َ كُُم ٱ   َٱَضاا قَ   َعلَااي 

يَ  َرُحبَاا ْن بن ااد  ااتُم مُّ ننيَ   25   ثُاامَّ َٱلَّي  من ُمااؤ  ُِااالنهَن َٱَعلَاا  ٱل  ينَتَهُو َعلَاا   َر ااكن َِ  ُ َّّ َٱ ٱ ََ ثُاامَّ أَناا

َٱ ُجنُاٗٱا  ََ َه لَّم  َٱأَن ٱ  َْ  .[26و 25]الا بة: {...  نَ
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إا ا. ش ء ةنو  لةساود وندما ةانمآ نةر هللاو لا. ش ء ةعد ق لةضدر 

ْ  } العظديم إا ةقد آ: إاا حرمنا نةدرهو ل ددق هللا َۖ ننت يَنُرا ُ فَااَل َ  لناَب لَُكام  َّّ كُُم ٱ

نُاا من ُمؤ  يَتََاكَّاالن ٱل 
ن فَل  َّّ هنَۗۡ َٱَعلَاا  ٱ اادن اا ع بَع  كُم م ن ُْ كُم  فََماا  ذَا ٱلَّااين  يَنُراا اايُل  ]وآ  {اتَ َٱننت يَ{ 

 .[160ومراا: 

هدد ا هدد  الحدد. اطعددام و لهدد ه هدد  ناايجدد  لوثددارهو فيدد  الحدد. الةددحيحو 

له   ةض ا الح. ال حيدو لبدلن  عنظ. نشرق لندر  بددلا جددل و لعدنظ. 

ندددلر فدد  حلقددة موربددةو لنسددقا فدد  حوددرل بعددد حوددرل. بدلندد  عاضددي  جيدد د 

 م لةةو  حالآ اطنقااو ل جاهد لل ا و ف  بيره لحماسو للكنيدا لدم  ادين

ةرةدده العدد دل إلدد، اطعددارو الدد ي هدد  مقدمددة حددرلرةة  ... الطرةدده - بعددد -

 للع دل إل، فلسطين.

 في. من عمي  له. من مجيذ؟

{قُل  }
ٱاإ  ُْ ٱَى  ثُمَّ نَتَفَكَّ  َْ نَ   َٱفُ

ن َمث  َّ ّن دَ أَۖ أَت نَبُاُمااإ  حن ظُكُم بنَا   .[46]عبأ:   نننََّم َٰٓ أَعن

ُ يَبُ ٱَ } َّّ دن  ٱلسَّبنيَل{اُٱ ٱ َكقَّ َٱُهَا يَه 
 .[4]األحما :  ٱل 

* * * 


