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يف ُشا اًىذاة:

القومية والوطنية
كام ابًخَرَط واملصاحـة:

اًض َخ حسام ؾحس اًصؤوف حفؼَ هللا

اًلومِة واًوظيَة
اًوظيَة مـياُا بٔن ٌضـص مجَؽ بٔتياء اًوظن اًواحس ابًوالء ذلكل اًوظن ،واًخـعة هل ،بٔاي اكهت بٔظوهلم اًيت ًًمتون إٍهيا ،وبٔحٌاسِم
اًيت احنسزوا مهنا .بٔي :إن اًوالء فهيا ً ٔلزط ترصف اًيؼص ؾن اًلوم بٔو اٌَلة بٔو اجلًس.
واًلومِة مـياُا بٔن بٔتياء ا ٔلظي اًواحس واٌَلة اًواحست ًًدلي بٔن ٍىون والؤمه واحسًا وٕان ث َ َـ َّسذَث بٔزضِم وثفصكت بٔوظاهنم ،وٕان اكن
اًسـي يف اٍهناًة إىل ثوحِس اًوظن حبَر جتمتؽ اًلومِة اًواحست يف وظن صامي ،فِىون اًوالء ٌَلومِة معحواب ابًوالء
مـياُا بًٔضا َّ
ً ٔلزط ..وًىن اًوالء ٌَلومِة ًؼي ُو ا ٔلظي وًو مل ثخحلق وحست ا ٔلزط.
وبٔاي اكهت اًخـصًفاث اًيؼصًة ٌَلومِة واًوظيَة ،فاذلي هيميا ابذئ ري تسء بٔن هخـصف ؿىل مًض هئا يف بٔوزواب ،مث بٓاثزُا اًيت حصثخت ؿَهيا
يف اًخازخي اًخرشي احلسًر.
اكهت بٔوزواب يف وكت من ا ٔلوكاث وحست س َاس َة جتمؽ كومِاث وًلاث وبٔحٌاسا ص ىت ،يف ػي االٕمرباظوزًة اًصوماهَة ،ومل ٍىن ُشا
اًخجمؽ ٌضلك "بٔمة" ابملـىن احللِلي ،فلس اكهت ادلوةل ا ٔلم يه "ا ٔلمة" يف هؼص هفسِا ويف هؼص املس خـمصاث اًيت اس خوًت ؿَهيا
وبٔحللهتا ابالٕمرباظوزًة ،نٌل اكهت ادلوةل ا ٔلم يه "اًس َس" واملس خـمصاث يه "اًـحَس" ومل متزتح صـوة االٕمرباظوزًة كط يف وحست
حلِلِة اكًيت مجـت ا ٔلمة االٕسالمِة -بٔمة اًـلِست -اًيت اهعِصث اًلومِاث وا ٔلحٌاش واٌَلاث فهيا يف توثلة اًـلِست فعازث بٔمة واحست
ؿىل مس خوى واحس ،يه "ا ٔلمة االٕسالمِة".
يف جممتؽ املسًية اكن تالل احلخيش وظَِة اًصويم وسٌَلن اًفازيس يف اًلمة من ركل اجملمتؽ ،مؽ اًساذت من كصٌش ،واكن اًصسول ظىل
هللا ؿَََ وسمل ًلولَ " :سَْ َم ُان ِمٌَّا بَ ُْ َي اًْ َحُ ِْت" واكن معص زيض اهل ؾيَ ًلولَ " :بتُو جَ ْى ٍص َس َِّسُ َنَ َوبَ ْؾ َخ َق َس َِّسََنَ ْ َ ً ،ـ ِِن ِت َال ًال زيض هللا
ؾيَ" ،فكٔهَ -وُو يف اذلؤاتة من كصٌشً -لول ؾن تالل" :س َسَن تالل" ويه مقة مل ثعي إٍهيا اًخرشًة يف اتزخيِا لكَ إال يف بٔمة
اًـلِست.
مث اوساخ املسَمون يف ا ٔلزط وفذحوا ما فذحوا من اًحالذ ال ًًَض ئوا إمرباظوزًة وًىن ًًَرشوا اًـلِست ،مل حىن ثوسـة ا ٔلزط كط
يه اًيت هتمِم بٔو ثسفـِم إىل اخلصوح من بٔزضِم ،ومل ٍىن مض موازذ خسًست ،واس خزسارما ٔ -بو جسزريُاٌ -دلوةل ا ٔلم ًخلىن وحىذزن،
ذاظصا ًسفؽ كائسًا من اًلواذ بٔو َّ ً
حٌساي من اجليوذ ،إمنا اكن ادلافؽ ا ٔلظَي ُو ٕاساةل "اجلاََُة" ًَحي حمَِا "االٕسالم" ذون إهصاٍ ٌَياش
ً
ؿىل ؾلِست االٕسالمٕ .اساةل اجلاََُة ذمثةل يف ذول وحِوص وهؼم ال ثؤمن ابهلل وال ثعحق املهنج اًصابينًَ ،حي حمَِا اًيؼام االٕساليم
ادلَّو َةل االٕسالمِة تي
ذمثال يف ثعحَق رشًـة هللا ،وثعحَق اًـسل اًصابين واحلمكة اًصابهَة ،مؽ حصك اًياش بٔحص ًازا يف ؾلائسمه ابٕرن ْ
حبصاس هتا وحٌلٍهتا!
إهنا جتصتة فصًست يف اًخازخي ،مل ثخىصز ،وًُس من صبٔهنا بٔن ثخىصز مؽ بٔي هؼام بٓدص ،إال بٔن ٍىون هؼام كامئا ؿىل اًـلِست اًعحَحة يف
هللا ،معحلا ًرشًـة هللا.
ورمٌل ٍىن من بٔمص فا َّٕن بٔوزواب مل ثـصف ُشا اٌَون من اًخَّجمؽ يف اتزخيِا لكَ ،حىت تـس بٔن اؾخيق االٕمرباظوز كسعيعني املس َحَة -بٔو
اذَّؾى ركل -وفصضِا ؿىل االٕمرباظوزًة لكِا ؿام 123م.
وكس اكن املفصوط حني ثعحح االٕمرباظوزًة مس َحَة بٔن جيمـِا ركل اٌَون من اًخجمؽ اذلي َو َّحس ا ٔلمة االٕسالمِة فامي تـس ،وظِص
بٔحٌاسِا وبًٔواهنا وًلاهتا يف هَان واحس مذحسًُ .س فَِ بٔثحاغ ومذحوؾون ،تي فَِ "مسَمون" ؿىل كسم املساوات.
وال صم ٔبن ذدول االٕمرباظوزًة يف املس َحَة كس بٔوضبٔ ً-فرتت من اًوكتً -وَن من اًخجمؽ اًضـوزي ..وكس اكن ُشا ُو ُسف
كسعيعني احللِلي من ذدوهل املس َحَة ،فمل ٍىن مهَ "اًـلِست" إمنا اكن مهَ ثوحِس االٕمرباظوزًة اًيت اكهت ثوصم ؿىل اٍمتزق
والافرتاق ،وًىن ُشا اًخجمؽ مل ٍصثق كط إىل اًعوزت اًيت مازس هتا ا ٔلمة االٕسالمِة لٔنرث من سخة واحس:
بٔحس ا ٔلس حاة -بٔو ًـهل اًسخة اًصئُيس -بٔن ادلٍن مل ًعي إىل االٕمرباظوزًة يف ظوزثَ اًاكمةل ،إمنا وظي إٍهيا -نٌل تٌُا يف اٍمتَِس ا ٔلول
من ُشا اًىذاة -ؾلِست مفعوةل ؾن اًرشًـة ،وكس اكن ًخكل اًـلِست سَعاهنا ؿىل اًلَوة وال زًة ،وًىن ال ٌس خوي ّ ِادلًيَا ِن :ذٍن
مذاكمي حيمك مضاؾص اًلَة وواكؽ احلَات ،وذٍن ذمسودً ،لدؽ يف وخساَنث اًياش ،وكس حيمك تـغ سَووِم اًضريص ،وًىٌَ ؿاحز

ؾن حمك اًواكؽ اًـمًل ٌَياشٌ ،س خىرب ؾيَ ا ٔلابظصت فِحمكون ابًلاهون ُّاًصوماين وال حيمكون ثرشائؽ ركل ّ ِادل ٍِن ،ال ٌس خوي ادلًيان يف
بٔثصٌُل ؿىل اًواكؽ ،وال يف كسزهتٌل ؿىل جتمَؽ اًياش يف ظوزت "بٔمة" موحست:
ً ()3
ون َو َز ُخ ًال َسََ ًما ًِ َص ُخيٍ ُ َْي ٌ َْس خَ ِو َاي ِن َمث َال} .
{َض َة َّ ُ
ََ
رش َاك ُء ُمدَضَ ا ِن ُس َ
اَّلل َمث ًَال َز ُخ ًال ِفِ َِ ُ َ
واًسخة اًثاين :بٔ َّن اًـلِست حني وظَت ً ٕالمرباظوزًة ُّاًصوماهَة -بٔو حني فصضِا ؿَهيا االٕمرباظوز كسعيعني -مل حىن ؿىل ظوزت
واحست .فلس اكهت كس اهلسمت إىل مشاُة ومـخلساث ص َّىت -ال يف اًفصوغ نٌل ُو صبٔن املشاُة االٕسالمِة -إمنا يف بٔظي الاؾخلاذ،
حبَر ال ميىن بٔن ًَخلي بٔحصاة مشُة ومشُة ؿىل يش ٍءِ ّ ،
فادلٍن كس احنرص يف اًـلِست ،واًـلِست بٔظححت ؾلائس خمخَفة مذـازضة
ومذـاذًة ..وٍىفي منورح واحس من ُشا اًخـازط واًـساءُ ،و ما اكن تني ادلوةل اًصوماهَة وبٔكداظ مرص ..فلس اكهوا لكِم "مس َحَني"
وًىن اخلالف تني مشُة ادلوةل اًاكزوًَيك ومشُة ا ٔلكداظ ا ٔلززورهيس اكن من اًسـة وؿسم الاًخلاء حبَر اكن ا ٔلكداظ ٌسامون
اخلسف واًـشاة من بٔخي ؾلِسهتم ،حىت ًُس خرفون هبا ؾن بٔؿني ادلوةل ،وًلام يف اًىٌُسة اًواحست ؾحاذاتن خمخَفذان :إحساٌُل ؿَوًة
ػاُصت وا ٔلدصى سفََة رسًة ،نٌل اكن احلال يف نيُسة "ماز( )2حصحس" حِر اكهت ثلام ظالت ؿَيَة ؿىل مشُة ادلوةل يف بٔزوكة
اًىٌُسة اًـَوًة اًؼاُصت ،وظالت بٔدصى رسًة يف رساذًة حتخَة دفِة ،خيخفي فهيا ا ٔلكداظ ؾن ؾَون ادلَّوةل ُّاًصوماهَة اًيت ثخـلهبم
اًعفوف وًوحس اًحياء.
ابًـشاة واالٕزُاة ..وصبٔن ُشا اخلالف بٔن ّ ِميزق وًفصق ال بٔن جيمؽ ُّ
وحصَح بٔن بٔوزواب يف ٍلوؾِا اكهت اكزوًَىِة ًـ َّس ِت كصون ،واكن احتاذُا يف املشُة ؿامال من ؾوامي جتمـِا ،نٌل س يخني تـس ،وًىن
جحم ُشا اًخَّجمؽ وثبٔزريٍ يف حِات اًياش اكن ميىن بٔن ٍىون بٔنرب من واكـَ اذلي اكن ؿًَََ ،و اكن يف حس بٔحصاتَ بٔ َّن ذٍهنم واحس يف
ُ ِّ
ك ا ٔلزط ،وبٔهنَّ م ًُسوا جمصذ كعاغ من ُشا ّ ِادلٍن -وٕان ٍىن اًلعاغ ا ٔلؾؼم -ثلاٍصٍ تلِة اًلعاؿاث يف بٔظول الاؾخلاذ(.)1
()0
اًس َحخ َ ْني بٔ َّن اًالثًَِة ً-لة اًىذاة امللسش  -مل حىن كط ًلة اًالكم يف االٕمرباظوزًة اًصوماهَة ،وٕامنا ًلة املثلفني
فإرا احمتؽ إىل ُشٍن َّ
وزخال ادلٍن فلط ،إىل خاهة هوهنا اٌَلة "اًصمسَة" ٌدلوةل ،وٕامنا اًضـوة ذاذي ا ٕالمرباظوزًة ثخملم ًلاث بٔدصى خيخَف تـضِا ؾن
تـغ ادذالفا زئُس َا.
إرا احمتـت ُشٍ ا ٔلس حاة لكِا وحض ًيا بٔن اًخجمؽ اذلي مت يف ػي االٕمرباظوزًة اًصوماهَة املس َحَة مل ٍىن من صبٔهَ بٔن ٍصثلي إىل
حىوٍن "بٔمة" واحست ؿىل اًً َّ َس ِق اذلي مت تَ ا ٔلمص يف ػي االٕسالم ،اذلي مل ثيفعي فَِ اًرشًـة ؾن اًـلِست ،واذلي مل حتسج فَِ
ذالفاث ؾلِسًة متزق وحسثَ ،واذلي اكهت ًلخَ ً-فرتت ظوًةل من اًوكتً -لة واحست يه ًلة اًلصبٓن.
ومؽ ركل لكَ فلس اكن ًسَعان اًـلِست يف هفوش املس َحَني ا ٔلوزوتَني وسَعان اًىٌُسة اًحاتوًة من هجة بٔدصى ،ثبٔزري مَموش ال
صم فَِ ،بٔوخس ًوَن من اًخجمؽ واًوحست زمغ ك بٔس حاة اًفصكة واخلالف.
ٔ
وًىن حٌلكاث اًىٌُسة اًيت بٔرشَن إٍهيا يف اٍمتَِس ا ٔلول ما ًحثت ٔبن معَت ؿىل ثلوًغ ركل اًخجمؽ من بنرث من ابة ...
ًلس اكن ظلَاهنا يف ك خاهة مثريا ًصذوذ فـي خمخَفة ،ثَخلي لكِا ؾيس اًصقحة يف حتعمي هفور اًىٌُسة واًخفَت مٌَ ،فضال ؾٌل حسج
فامي تـس من اًيفوز من ادلٍن راثَ والاوسالد مٌَ.
وٕارا اكن ادلٍن وهفور اًىٌُسة ٌُل اًصابظ اذلي بٔوخس ركل اًلسز من اًخجمؽ يف بٔوزواب ،فَيا بٔن هخوكؽ بٔن ٍىون بٔثص زذوذ اًفـي املضاز
إٍهيا ُو اهفصاظ ؾلس ُشا اًخجمؽ وفعم زواتعَ ..وركل اذلي اكن!
اكن متصذ املَوك ؿىل ظلَان اًىٌُسة اًس َايس بٔول ابذزت من تواذز اًخَّ َم ُّزق يف اًوحست ا ٔلوزوتَة .وًىن ُشا اٍمتصذ وحسٍ اكن ميىن بٔن
دعصا ؿىل اًوحست من متصذ املَوك،
ًؼي حمسوذ ا ٔلثص ًو مل ًعاحدَ يف راث اًفرتت ثلصًحا متصذ من هوغ بٓدص ويف هجة بٔدصىُ ،و بٔصس ً
ركل ُو متصذ زخال ّ ِادل ٍِن ،املـصوف ابمس "حصنة االٕظالخ ّ ِادلًِن".
اًسَعة اًزمٌَة لكهيٌل ،واملَوك ًعاًحون
اًسَعة اًصوحِة و ُّ
اًسَعة اًزمٌَة .اًحااب ًسؾي ًيفسَ ُّ
ًلس اكن متصذ املَوك ىزاؿا س َاس َا ؿىل ُّ
ابًسَعة َّاًزمٌَة بٔن حىون يف بًٔسهيم ،ؿىل بٔن ثحلى اًسَعة اًصوحِة وحسُا يف ًس اًحااب ..وٕاىل ُيا اكن ميىن بٔن ٌس خلي املَوك
ُّ
ابًسَعة اًزمٌَة وًىن ثؼي اًوحست اًزمٌَة كامئة ،وًؼي اًسَعان اًصويح ٌَحااب كامئا ،فذؼي ادلُّ ؿامذان اٌَخان هوهخا اًوحست ا ٔلوزوتَة
كامئخني.
وًىن حصنة االٕظالخ ادلًِن اكهت موهجة إىل مصمي اًـلِست اجلامـة ،ويه اًـلِست اًاكزوًَىِة اًيت مل حىن -حىت ركل احلني -موضؽ ىزاغ
يف ذاذي بٔوزواب.
اكن من هدِجة اًعلَان ُّاًصويح ٌَحااب وزخال ذًيَ بٔن زقحت "نيائس" خمخَفة يف بٔوزواب بٔن ثيفعي ؾن نيُسة زوما وجس خلي ؾهنا،
مذزشت يف اًلاًة ظوزت ذالف مشُيب مؽ اًاكزوًَىِة اًيت اكهت ختضؽ ًِا ك اًىٌائس من كدي ،فاهفعَت نيُسة جصًعاهَا ونيُسة
بٔملاهَا وثحـهتا نيائس بٔدصى ،وحصض املَوك ؿىل اًس َعصت ؿىل ثكل احلصاكث ال زقحة يف االظالخ ّ ِادلًِن اذلي اكهت ثًضق ثكل
ّ

اًىٌائس ؾن نيُسة زوما ابمسَ ،وال زقحة يف حمنَة زوخ اًخَّسٍن احللِلِة ؾيس صـوهبم ،فَُس يشء من ركل يف ظا ح اًس َعصت
اًسَعة َّاًزمٌَة ؾن اًسَعة اًصوحِة ،وًىن ٔلن ك حصنة متصذ ؿىل
اًس َاس َة املعَلة اًيت اذَّؾوُا ٔلهفسِم حني ظاًحوا تفعي ُّ
اًىٌُسة اًحاتوًة من بٔي هوغ يه هسة هلم يف مـصنهتم ضسُا؛ ٔلهنا ثضـفِا وثضـف سَعاهنا ،فُسِي ؿَهيم اًخزَط من هفورُا.
__________
 3سوزت اًزمص.28 :
" 2ماز حصحس" بٔي :اًضَِس حصحس ،ويه ًُست "مازي" حصحس نٌل جتصي ؿىل بًٔس ية اًـامة يف مرص.
 1الادذالف اذلي ميىن بٔن ًلازن تشكل يف اًـامل االٕساليم ُو اخلالف تني اًس ية واًض َـة ،وًىن ًًدلي بٔن هخشهص بٔن اًض َـة واًس ية مل خيخَفوا يف كضَة ا ٔلًوَُة -
ويه حموز اخلالف اًصئُيس تني املشاُة املس َحَة اخملخَفة -وال يف هحوت اًصسول -ملسو هيلع هللا ىلص ،إمنا اكن يف مدسئَ ذالفا س َاس َا حول ذالفة ؿًل جن بٔيب ظاًة هصم هللا وهجَ
مث ثعوز إىل بٔموز بٔدصى.
 0اكهت ًلة اًىذاة امللسش يه االٕقصًلِة واًالثًَِة ومل حىن بٍٔهتٌل ًلة صـحَة.

ًلول "وًز"(:)3
"اكهت اًىٌُسة ثفلس س َعصهتا ؿىل ضٌلئص ا ٔلمصاء وروي اًُساز والاكذساز من اًياش ،ونشكل رشؾت ث َ َفلُّس إميان ؿامة اًياش هبا وزلهتم
فهيا ،واكن من هدِجة احنعاظ سَعاهنا ُّاًصويح ؿىل اًعحلة ا ٔلوىل بٔن حـَهتم ًيىصون ثسذَِا يف ص ئوهنم ،وكِوذُا اخلَلِة ؿَهيم،
اًَّضائة ويف حي ازثحاظاث اًوالء ..ذلكل نفوا ؾن احرتام ما ًِا من
ومسؾَاهتا ابًس َاذت اًـََا فوكِم ،واذؿاءُا احلق يف فصط َّ
سَعان وذمخَاكث".
ٔ
"وًلس ػي ُشا اخلصوح ؾن اًعاؿة ًعسز من ا ٔلمصاء واحلاكم ظوال اًـعوز اًوسعى تبمكَِا ،تَس بٔن ا ٔلمصاء مل ٌرشؾوا يف اًخفىري
اًساذش ؾرش ثيضم ؿَيا
َخ ِّس َّ ًاي يف الاهفعال ؾن املشُة اًاكزوًَيك وٕاكامة نيائس حزئَة مٌفعةل إال ؾيسما بٔذشث اًىٌُسة يف اًلصن َّ
خلعمِا اًلسمي -االٕمرباظوز -ؾيسما كسمت إًََ اًخبًَٔس وكدَت مٌَ املساؿست يف محَهتا ؿىل اًِصاظلة ،وما اكهوا ً َُ ْل ِسموا ؿىل ركل بٔتسًا ًوال
بٔهنَّ م بًٔلٌوا بٔن س َعصت اًىٌُسة ؿىل بٔرُان ادلاُري كس ضـفت".
"وملا اهفعَت إجنَرتا واسىذَيسا واًسوًس واًرنوجي وادلامنازك ،وصٌلل بٔملاهَا وتوُميَا ؾن الازثحاظ جصوما ،بٔػِص ا ٔلمصاء وكريمه من
اًوسزاء بٔكىص تواذز اًلَق والاُامتم حبفغ سمام احلصنة يف بًٔسهيم ..وركل بٔهنم اكهوا ال ٌسمحون من االٕظالخ إال ابًلسز اذلي ميىهنم
من فعم اًـالكة مؽ زوما .فبٔما ما جتاوس ركل ،وبٔما بٔي اهفعام دعص ًخجَ اب ٔلفاكز إىل ثـاًمي ٌسوغ اًحسائَة ،بٔو اًخفسري اًفج املحارش
ٌَىذاة امللسش فاكهوا ًلاوموهنٌل".
واذلي هيميا الٓن -تعسذ موضوؾيا اذلي هـاجلَ -بٔن حصاكث الاهفعال ُشٍ -بٔاي اكن اًـيوان اذلي كامت حتخَ -اكهت يه اًحساًة ًؼِوز
اًلومِاث يف بٔوزواب.
()2
ًلول ا ٔلس خار اًيسوي :
اًس َما ِو ُّي رمٌل حتصف وثلري ال ًـصف اًفصوق املععيـة تني االٕوسان واالٕوسان ،وال ًفصق تني ا ٔلحٌاش وا ٔلًوان وا ٔلوظان،
"و ّ ِادل ٍُن َّ
جفمـت اًيرصاهَة ا ٔلدم ا ٔلوزوتَة حتت ًواء ادلٍن ،وحـَت من اًـامل اًيرصاين ؾضريت واحست ،وبٔدضـت اًضـوة اًىثريت ٌَىٌُسة
اًالثًَِة فلَت اًـعحَة اًلومِة واًيـصت اًوظيَة ،وصلَت ا ٔلدم ؾهنا ملست ظوًةل ،وًىن ملا كام ًوثص "3301-3091م" حبصنخَ ادلًًِة
االٕظالحِة اًضِريت ضس اًىٌُسة اًالثًَِة زبٔى بٔن من معَحة رممخَ بٔن ٌس خـني اب ٔلملان تِن خًسَ ،وجنح يف معهل جناحا ال ٌس هتان
تلسزٍ ،واهنزمت اًىٌُسة اًالثًَِة يف ؿاكدة ا ٔلمص فاهفصظ ؾلسُا ،واس خلَت ا ٔلدم ،وبٔظححت ال حصتعِا زاتعة ،ومل حزل ك ًوم حزذاذ
اس خلالال يف ص ئوهنا وجضدذا ،حىت إرا احمحَت اًيَّرصاهَة هفسِا يف بٔوزواب كوًت اًـعحَة اًلومِة واًوظيَة ،واكن ادلٍن واًلومِة
وىفيت مزيان ،لكٌل زحجت واحست ظاصت ا ٔلدصى ،ومـَوم بٔن نفة ادلٍن مل حزل ختف ك ًوم ،ومل حزل نفة مٌافس هتا زاحجة ،وكس بٔصاز
إىل ُشٍ احللِلة اًخازخيَة االٕجنَزيي املـصوف "ًوزذ ًوزني" -اًسفري اًربًعاين يف بٔمصٍاك -يف دعحخَ اًيت بًٔلاُا يف حفةل خامـة ؿََىصت
يف ًياٍص س ية 3819م".
وزمبا ًـجة االٕوسان ٔلول وُةل حني ًـصف بٔن "حصنة االٕظالخ ادلًِن" ُشٍ اكهت َنتـة من مؤثصاث إسالمِة ،ومؽ ركل مل ثؤث
اً ِث ٌّلز اًعَحة اًيت اكن ميىن بٔن ثًضبٔ ؾهنا .وًىن اًـجة ٍزول حني ًسزك االٕوسان بٔن بٔوزواب -ويه ثلذخس حزئَاث من احلَات
االٕسالمِة -اكهت حصفغ االٕسالم راثَ تسافؽ اًـعحَة اًعََخِة ،ومن َ َّمث ًضَؽ اخلري اجلزيئ اذلي اكذخس خَ من االٕسالم!
وًس يا ُيا تعسذ زظس املؤثصاث االٕسالمِة اًيت بٔهخجت حصنة االٕظالخ ادلًِن يف بٔوزواب .وٍىفِيا بٔن وضري إىل لكمة بًٔفازو اًلصظيب
اًيت هلَياُا يف اًفعي اًساتق ؾن ثبٔثص ص حاة اًيعازى يف ا ٔلهسًس ابًوحوذ االٕساليم ُياك ،إىل حس بٔهنَّ م اكهوا ًيؼصون جززاًة إىل

نخة اًالُوث املس َحي وًـخربوهنا كري خسٍصت ابالًخفاث ،وًيا بٔن هخوكؽ بٔن ثبٔزرياث مضاهبة -وًو اكهت ؿىل ذزخة بٔكي -كس رسث يف
بٔوزواب ؾيس احذاكوِا ابملسَمني سواء يف احلصوة اًعََخِة بٔو يف الاحذاكك اًسَمي حني تسبٔث بٔوزواب حصسي مدـوثهيا إىل مسازش
املسَمني يف ا ٔلهسًس واًضٌلل االٕفصًلي وظلََة وكريُا من اًحالذ االٕسالمِة ًَخـَموا اًـمل ،حِر مل ٍىن ُياك ؿمل يف ا ٔلزط إال ؾيس
املسَمني.
وكس زبٔى اًيعازى ؾيس احذاكوِم ابملسَمني ؿاملا خمخَفا متام الادذالف .ؿاملا ال نيُسة فَِ وال "اباب" وال زخال ذٍن ..إمنا فَِ ؿٌَلء
ًخفلِون يف ّ ِادل ٍِن ،وكاًحا ما ًخفلِون يف ؿَوم بٔدصى مؽ اًـَوم ادلًًِة اكًعة بٔو اًفكل بٔو اًصايضَاث ..إخل ..تال ثـازط تني ثفلِِم ُيا
وُياك ..وًُس هلم -مؽ ثفلِِم -وِاهة ؿىل اًياش وال سَعان إال ثوكري اًـٌَلء من بٔخي ؿَمِم حفسة ،وال وساظة هلم تني اًياش وتني
زهبم اذلي ًـَمِم بٔه ََّ ال وسعاء وال صفـاء ؾيسٍ ،وبٔه ََّ ما ؿىل اًـحاذ إال بٔن ًسؾوٍ ،فُس خجَة هلم تال وس َط:
جِة ً َ ُ ْمك} (.)1
َ{وكَا َل َ جز ُّ ُ ُمك ا ْذؾ ُِوين بَ ْس َخ ْ
()0
ِِة َذؾ َْو َت ادلَّ اغِ ا َرا َذؿَ ِان} .
َ{وا َرا َسبَ َ َكل ِؾ َحا ِذي َؾ ِ ِّن فَا ِ ّين كَ ِص ٌ
ًة بُح ُ
ّ
ّ
ّ
اًسَعان اًعاقي اذلي
ؾيسئش حتصهت هفوش اذلٍن ٍصقحون يف االٕظالخ حملاوةل إظالخ مفاسس اًىٌُسة املرتامكة ذالل اًلصون ،وذَؽ ُّ
فصضَ اًحااب وزخاهل ؿىل اًياش ابمس ّ ِادلٍن .وًىن حماوالهتم اكهت اكًصكـة يف اًث َّْو ِة اخل َ َِ ِق ثسخة زفضِم ادلدول يف االٕسالم ،وسـهيم
إىل االٕظالخ تلري ؿسثَ احللِلِة اًيت ثؤذي إًََ ..واس خلي املَوك ُشٍ احلصاكث حلساهبم اخلاض نٌل ٔبسَفٌا ،ال ٍصًسون االٕظالخ ادلًِن
احللِلي ،وال ٍصًسون ٌَياش بٔن ٌس خلميوا ؿىل ذٍن حصَح فِرصحوا ؿىل ظاؾهتم! إمنا زبٔوا فهيا بٔذات جساؿسمه ؿىل الاوسالد من سَعان
اًحااب فاس خلَوُا يف ُشٍ احلسوذ.
ومل ٍىن املَوك وحسمه وزاء اٌَـحة ،وٕامنا اكن وزاءُا نشكل اٍهيوذ ،املرتتعون ٔلًة فصظة جس يح هلم ًالهخلام من اًيَّعازى اذلٍن
اضعِسومه وبٔ َرً ُّ ُومه ؿىل بٔساش بٔهنم جسخدوا يف ظَة اًس َس املس َح( ،)3فٌَل كامت حصاكث ثؤرن تخفصًق لكمة اًيعازى وجض خُت
سَعان اًىٌُسة ،اكن من ظاحلِم وال صم ٔبن حيخضيوُا وًوهجوُا ذَسة بٔو ؿالهَة ًخوس َؽ اًضلة تُهنا وتني اًىٌُسة ا ٔلظََة ،وك
فصكة -سواء كامت ابمس االٕظالخ ٔبو هبسف االٕفساذ -يه يف اٍهناًة يف ظا ح اٍهيوذ ما ذامت ال ثؤذي إىل إظالخ حلِلي! وٕا َّن ظةل
اٍهيوذ ابًربوجس خاهدِة اب َّذل ِاث ٔلمص مـَوم ًلك من ًسزش اتزخي ثكل احلصنة ،وٕان بٔىىص ثكل اًعةل ُؤالء وُؤالء(.)1
ُىشا اكن مودل اًلومِاث يف بٔوزواب ...
حصاكث إظالحِة مدخوزت كري َنجضة ،اس خلَِا روو ا ٔلُواء حلساهبم اخلاض ،فبٔفسسوُا وحوًوُا إىل اجتاٍ رشٍص..
__________
 3يف نخاة "مـامل اتزخي االٕوساهَة" "ح 1ملذعفاث من ض 883-898من اًرتمجة اًـصتَة".
 2يف ض 232 ،233من نخاة "مارا درس اًـامل ابحنعاظ املسَمني".
 1سوزت كافص.14 :
 0سوزت اًحلصت.391 :
ً 3ـمل املسَمون من اًلصبٓن بٔن املس َح ؿَََ اًسالم مل ًعَةً ،لوهل ثـاىل{َ :و َما كَ َذَُو ٍُ َو َما َظََ ُحو ٍُ َوًَ ِى ْن ُص ِ ّح ََ ًَُِ ْم َوا َّن َّ ِاذل ٍَن ا ْد َذَ َ ُفوا ِفِ َِ ًَ ِفي صَ ٍ ّم ِمٌْ َُ َما ًَُِ ْم ِت َِ ِم ْن ِؿ ْ ٍمل
اَّلل َؾ ِز ًٍزا َح ِىميًا} [سوزت اًًساء  ]339 ،331وًىن ُشا ال ًّـفي اٍهيوذ يف احللِلة من ومصة االٕحصام ،فلس ػَوا
اَّلل اً َ َْ َِ َو َاك َن َّ ُ
ا َّال اثِ ّ َحا َغ ا ًَّؼ ِّن َو َما كَذََُو ٍُ ً َ ِلِيًا ،ت َ ْي َزف َ َـ َُ َّ ُ
ّ
ّ
حيصضون احلامك اًصوماين تَالظس حىت بٔظسز حمكَ تعَة املس َح ،فإرا اكن هللا كس زفـَ إًََ ومل ميىهنم من ظَحَ فإن حصمية اًخحصًغ ابكِة ثعم اٍهيوذ ابًىفص
واالٕحصام.
 1نٌل ثيىص ركل يف اًوكت احلاَض حصنة "صِوذ هيوٍ" وثسؾي بٔهنا مس َحَة ويه هيوذًة ذلا وذما.

إن اًلومِة يف راهتا ىزؿة كري إوساهَة ،ال ًخوكؽ بٔن ًًضبٔ مهنا إال اًرش.
إهنا ابذئ ري تسء حتس ؿامل "االٕوسان" فدسال من ٔبن ٍىون بٔفلَ اًـامل واالٕوساهَة ،إرا بٔفلَ ُو كومَ ،واًصكـة اًضئَةل من ُشا اًـامل اًيت
ٌسىن فهيا كومَ ..وتسال من بٔن حىون كميَ "مـاين" زفِـة من اًيت ثلاش هبا زفـة االٕوسان ،وٍمتزي هبا إوسان ؾن إوسان .إرا كميَ يه
معا ح كومَ ،ومعا ح ُشٍ اًصكـة اًضئَةل من ا ٔلزط اًيت ٌسىن فهيا كومَ ،ويه معا ح ماذًة ًخـازك ؿَهيا مؽ كريٍ من اًِاتعني مثهل
إىل ذزنَ" ،اكملعا ح" اًيت ًخـازك ؿَهيا احلَوان ،من بٔزط و ٔ
لك إرا اكن من ا ًِّض َـ ِاف بٔلكة اًـضة ،بٔو بٔزط وظَس إرا اكن من
اًوحوص اًيت ًفرتش اًلوي مهنا اًضـَف!
مث إهنا ثلمي جتمـِا ؿىل ا ٔلموز اًيت ال دِاز فهيا ً ٕالوسان ..من املودل يف بٔزط مـَية .واًالكم تَلة ا ٔلزط اًيت ودل فهيا ،واملعا ح املاذًة
اًلاُصت .يف اًوكت اذلي ثًدش فَِ ك الٔموز اًيت ٍىون ً ٕالوسان فهيا اخلَاز ،واًيت ًخفاضي فهيا إوسان ؿىل إوسان تياء ؿىل ركل
اخلَاز ..ثًدش اًـلِست يف هللا ،اًيت خيخاز فهيا االٕوسان تني االٕميان واًىفص ،وًخفاضي اًياش فهيا ؿىل بٔساش االٕميان واًىفص ..وثًدش اًلمي
امليخثلة من اًـلِست ،ويه هؼافة املضاؾص وهؼافة اًسَوك مؽ ا ٔلظسكاء وا ٔلؿساء سواء ..بٔيِ ّ :
اًعسْ ق مؽ ك اًياش ،والٔماهة مؽ ك

اًياش ،واًـسل مؽ ك اًياشَّ ُ ،مث احلة يف هللا واًحلغ يف هللا "ال ٌَمعا ح ا ٔلزضَة" بٔي :احلة ملن ُو خسٍص ابحلة ابًفـي
ابمللاًُس االٕوساهَة اًصفِـة ،واًحلغ ملن ُو خسٍص ابًحلغ حلا تخكل امللاًُس ،ويه اًلمي اًيت خيخاز فهيا ا ٕالوسان تني الاًزتام وؿسم
الاًزتام ..بٔي :تني اًصفـة واًِحوظ..
اهؼص يف ملاتي ركل ُشٍ الًٓة اًىصمية من اًلصبٓن{َ :اي بَهيُّ َا اًي َّ ُاش اَنَّ َذََ ْلٌ َ ُ ْامك ِم ْن َرنَ ٍص َوبُه ََْث َو َح َـَْيَ ُ ْامك ُص ُـ ًواب َوكَ َدائِ َي ًِ َخ َـ َازفُوا ا َّن َب ْن َص َم ْمكُ
ّ
ّ
ِؾ ْيسَ َّ ِ
اَّلل بَثْلَ ُ ْامك} (.)3
فىون اًياش صـواب وكدائيُ ،شٍ حلِلة واكـة مَموسة ،ويه من ٕازاذت هللا؛ ٔلهَ ُو اذلي "حـي" اًياش نشكل ،وًىن هللا مل ٌضبٔ
س ححاهَ بٔن ًيحخس اًياش يف ذاذي صـوهبم وكدائَِم وًيلَلوا يف حسوذُا وُو ما ثفـهل اًلومِاث واًوظيَاث ابذئ ري تسء ،وال بٔزاذ
ٌَياش بٔن ًَخلوا من ذاذي االٕظاز اذلي جضملَ صـوهبم وكدائَِم يف ؾصاك مؽ اًضـوة واًلدائي ا ٔلدصى ،وُو ما ثفـهل اًلومِاث
واًوظيَاث تـس ركل بٔي :تـس احنسازُا يف ذاذي حسوذُا ،وحبهثا ؾن "معاحلِا اًلومِة".
إمنا حـي هللا اًياش صـواب وكدائي ًَخـازفواً .خـازفوا نٌل ًخـازف تيو االٕوسان؛ ٔل َّن اخلعاة يف الًٓة اكن ٌَياش{َ :اي بَهيُّ َا اًي َّ ُاش }..ال
ٌَوحوص وال ً ٔلفاؾي وال ٌَحرشاث! ُ َّمث كصز هللا كاؿست اًخَّـازف اًيت ثََق تخِن االٕوسان حني ًخـازفون .ويه اًخَّ ْل َوى{ :ا َّن َب ْن َص َم ُ ْمك ِؾ ْيسَ
ّ
َّ ِ
اَّلل بَثْلَ ُ ْامك} ويه اًملمة اجلامـة ًلك ما يف احلَات االٕوساهَة من مـاين اخلري.
يش ٍء
وًىن اجلاََُة ا ٔلوزوتَة ما اكن ًِا بٔن هتخسي إىل ُشٍ املـاين ويه حصفغ بٔظي اًِسى ومٌحـَ ،وُو االٕسالم ،وًو اُخسث إىل َ ْ
من ثكل املـاين الس خعلصث ا ٔلفق اذلي ثسوز فَِ اًلومِة واًوظيَة وبٔحست حنوٍ ابالسذزاء! ففي اٌَحؼة اًيت حتس بٔن اًصابظ احللِلي
اذلي ٍصتط "هفسا إوساهَة" تيفس بٔدصى إوساهَة ًُس ُو املعا ح املاذًةًُ ،س ُو ا ٔلزط واًلكٔ واملخاغ احليس ،وًُس ُو ا ٔلموز
اًيت ال ادذَاز ً ٕالوسان فهيا من ا ٔلزط واملودل واٌَسان وادلم..إمنا ُو "املضاؾص" اًيت مزيث االٕوسان من حلؼة مودلٍ ؾن سائص
اخملَوكاث من ذوهَ ،ويه اًـلِست اًواؾَة يف هللا ،واًلمي املخـَلة ابًـلِست من هؼافة سَوهَة مؽ ك اًياش ،وحة يف هللا وتلغ يف
هللا ..يف اٌَحؼة اًيت حصثفؽ فهيا إىل ركل املس خوى س خحس ؿىل اًفوز تبٔن ما متازسَ اًلومِاث واًوظيَاث ُحوظ ال ًََق "ابالٕوسان"!
وىىسة إىل اًوزاء يف مزيان "االٕوساهَة" وًُس ثلسما إىل االٕمام.
ِ
ِ
وؿىل اًصمغ من بٔن ُشٍ اجلاََُاث كس حاوًت بٔن جس خـري من االٕسالم زكـة حصكؽ هبا زوهبا اخلََق ،فامي ٌسمى حبصنة االٕظالخ ّادلًِن،
فإن زفضِا ا ٔلسايس ٔلظي اًِسي وكاؿسثَ احللِلِة كس حـي ُشٍ ُّاًص ْكـة ثضَؽ ضَاؿا اكمال يف ركل اًثوة ..ورسؿان ما تََت ُّاًص ْك َـ ُة
نٌل تًل اًث َّْو ُة من كدي ،وبًٔلى ظاحة اًثوة زوتَ اًحايل لكَ ،ودصح من ادلٍن مجةل ،واسددسل تَ كومِاث ؿٌَلهَة ال ظةل ًِا ابدلٍن،
نثريا ما ًضَق ظسزُا تَ وهبم ،فذَفؼِم
بٔكىص ما ًدسؽ ظسزُا هل بٔن ثدسامح يف وحوذٍ ،فال ثًدش بٔحصاتَ وال ثعازذمه ،وٕان اكهت ً
نثريا ،فذَلهيم يف قَاُة اًسجون!
اًسا َح ِة ،إن مل ثفـي ما ُو بٔسوا من ركل ً
ًفؼا وثَلي هبم ذازح َّ
ؿىل ٔبن اًرش اذلي جنم من اًلومِاث واًوظيَاث مل ٍىن رشا خشعَا ًًهتيي بٔمصٍ هبحوظ بٔحصاتَ ؾن إوساهُهتم وكدوؾِم يف ذاذي
حسوذمه ومه ُمد َّ ِض ُحون تشكل اًِحوظ.
الك! ًُس ركل من "ص مي" اًلومِاث واًوظيَاث إال بٔن حىون يف حاةل من اًضـف اًضسًس ال ثلسز فهيا ؿىل اًـسوان! بٔما إن اكهت يف
حاٍهتا "اًعحَـَة" بٔي :متكل وسائي اًلوت ،فإن بٔول ما ثخجَ إًََ ُو اًسـي إىل ثوس َؽ زكـهتا ؿىل حساة كومِة بٔدصى بٔضـف مهنا،
بٔو ثؼن فهيا بٔهنا بٔضـف مهنا! نٌل ٌسـى اًوحش إىل ّ ِ
اًعسام مؽ من ًخومس فَِ اًضَّ ـف ًَفرتسَ!
ًلول ا ٔلس خار اًيسوي زمحَ هللا تـس اًيط اذلي هلَياٍ:
"ملا كضت حصنة ًوثص اًيت ثسؾى "حصنة إظالخ ادلٍن" ؿىل وحست بٔوزواب اًثلافِة وادلًًِة اهلسمت ُشٍ اًلازت يف إمازاث صـحَة
دعصا ذادلً ا ؿىل بٔمن اًـامل"(.)2
خمخَفة ،وبٔظححت مٌاسؿاهتا ومٌافساهتا ً
وابًفـي وضة دضاغ ؾيَف ذاذي بٔوزواب تني ُشٍ اًلومِاث اًياص ئة تـضِا وتـغ.
وًيبٔذش ً
مثاال واحس ؿىل ركل ما ًـصف يف اًخازخي ا ٔلوزويب ابحلصوة االًٕعاًَة.
()1
ًلول ادلنخوز ؾحس اًـزٍز دمحم اًض ياوي بٔس خار اًخازخي احلسًر تلسم ادلزاساث اًـََا جملَة اًحياث االٕسالمِة جبامـة ا ٔلسُص :
"احلصوة االًٕعاًَة يه حصوة مٌلعـة وضخت تني فصوسا وٕاس حاهَا ذالل فرتت اس خعاًت مخسة وس خني ؿاما " "3338-3080واكهت
ُشٍ احلصوة مؼِصا من مؼاُص اًخيافس ادلويل تني ُاثني ادلوًخني من بٔخي اًس َعصت واًيفور يف بٔوزواب ،واًصقحة يف اًخوسؽ ا ٕالكَميي
ذاذي اًلازت ،وكس تسبٔ ُشا اًخيافس تني فصوسا وبٔس حاهَا كدي بٔن ًَفغ اًلصن اخلامس ؾرش بٔهفاسَ ا ٔلذريت ،واكرتن ترصاغ حصيب مصٍص
ذاضخَ ادلوًخان ،واكهت ص حَ اجلزٍصت االًٕعاًَة مِساَن ًخعازغ اجلَوص اًفصوس َة وا ٔلس حاهَة ذالل املصاحي ا ٔلوىل ًِشٍ احلصوة اًيت
ثعوزث تـس ركل إىل هضال بٔوزويب اجسؽ هعاكَ واهخلي إىل مِاذٍن مذـسذت ذازح ص حَ اجلزٍصت االًٕعاًَة"(.)0

مث ًلول تـس ركل تعفحاث حتت ؾيوان "املوكف ادلويل ؾيس وضوة احلصوة االًٕعاًَة":
"اكهت فصوسا وبٔس حاهَا كس ثعَـخا إىل إًعاًَا واس هتسفذا حتلِق قصضني ٌُل :اًخوسؽ ا ٕالكَميي ابالسدِالء ؿىل ذمخَاكث خسًست يف ص حَ
اجلزٍصت االًٕعاًَةَّ ُ ،مث اًس َعصت واًخفوق اًس َايس يف اًلازت ا ٔلوزوتَة ،اكهت ك مهنٌل متثي ادلوةل املَىِة املوحست راث احلىومة املصنزًة،
واكهت ك مهنٌل بًٔضا" ،واًلصن اخلامس ؾرش ًَفغ بٔهفاسَ ا ٔلذريت" يف ظََـة ادلول اًالثًَِة واًاكزوًَىِة يف قصة بٔوزواب ،وكس تَلت
لكخاٌُل مس خوى من اًخلسم احلضازي -اًثلايف واملاذيً -فوق نثريا املس خوى اًسائس يف رشق بٔوزواب! واكن من املخوكؽ بٔن حصنز ُااتن
ادلوًخان هجوذٌُل ًخًض َط حصنة اًحـوج اًىضفِة اجللصافِة ًخحلِق مزًس من اًيجاخ تـس بٔن تسث ثحاصري اندضاف ؿامل خسًس ًدِح
بٓفاكا خسًست زحِحة ٌَخجازت و َّاًرثاء واًلوت ،وًىن تسذ مَوك بٔس حاهَا وفصوسا كوامه ظوال فرتت امذسث سُاء مخسة وس خني ؿاما يف دضاغ
مصٍص اس هتسف اًس َعصت ؿىل إًعاًَا ،وبٔىزل هبم مجَ ًـا بَٔضازا فاذحة .وبٔرل تالذا مذحَّضت صِسث مودل اٍهنضة ا ٔلوزوتَة يف جفص اًخازخي
اًرصاغ إىل بٔفول اٍهنَّ ضة االًٕعاًَة ،ودضوغ إًعاًَا ًرصامة احلمك ا ٔلحٌيب"(.)3
احلسًر ..وكس بٔذى ُشا ِ ّ
وًًس خـصط فلط تـغ ؾياوٍن اًىذاة راث ّ ِادلالةل ؿىل ادلَّ وامة اًيت احذاحت بٔوزواب يف ركل احلني ثسخة اًخيافساث اًلومِة :بٔحالم
"صازل اًثامن" مكل فصوسا ،ملسماث اًخسذي اًفصويس يف إًعاًَا ،اًزحف اًفصويس اخلاظف ؿىل إًعاًَا ،جناخ اوسحاة اجلُش
اًفصويس من إًعاًَا ،فصوسا حىدسح ذوكِة مِالن ،فصوسا حصوم اس خىٌلل س َعصهتا ؿىل إًعاًَاُ ،زمية مَىة َنتويل ،اباب خسًس ٍىذي
هعف بٔوزواب ضس مجِوزًة اًحيسكِة ،احلَف امللسش ضس فصوسا س ية  ،3333اهخعاز اًفصوس َني يف مـصنة "زافٌا" س ية  ،3332ثوس َؽ
كاؿست احلَف امللسش ضس فصوسا ،اهخاكش فصوسا ؾسىصاي ،اهخلام اًحااب ،بٔظٌلغ اًحااب ،ؾوذت إىل س َاسة ا ٔلحالف اًـسىصًة ،اًلواث
اًسوٌرسًة حتسم املوكف ًعا ح حَف ماًني ،بٔظٌلغ فصوسوا ا ٔلول مكل فصوسا ،موكـة "مازًًِان" وهخاجئِا ،اص خساذ امليافسة تني مَيك
اظوزا ،ؾوذت ّ ِ
اًعسَ ام املسَح ،ؿسوان زاليث ؿىل فصوسا ،مـصنة
فصوسا وبٔس حاهَا ؿىل مٌعة االٕمرباظوز ،اهخزاة مكل بٔس حاهَا إمرب ً
"ابيف" " 20من فرباٍص  ،"3323املوكف ادلاذًل يف فصوسا تـس اكززة "ابيف" ،محةل س ية  ،3329فصوسا حتصس اهخعازاث ذاظفة ،خُش
فصويس حٌويب إًعاًَا ًضعص إىل اًدَّسَميُ ،زمية خُش فصويس يف صٌليل إًعاًَا وبٔرس كائسٍ ،بٔس حاة اًخـجَي يف ؾلس اًعَح ،جتسذ
احلصة ومـصنة "سريٍزول" ،اس متصاز اًرصاغ تني فصوسا وبٔس حاهَا ؿىل ؾِس ُرني اًثاين ،اًعسام املسَح تني فصوسا واالٕمرباظوزًة،
اس متصاز اًرصاغ احلصيب ؿىل ؾِس "فََِة اًثاين" ،اًحااب ًوزظ مكل فصوسا يف ظسام مسَح ضس مكل بٔس حاهَا اجلسًس ،فصوسا ثخـصط
ًِزمية حمللة ،فصوسا ثيزتغ "زلص اكًََ" من إجنَرتا ،هناًة احلصوة االًٕعاًَة!!
وُشٍ لكِا حصة واحست من احلصوة اًـسًست اًيت حصث يف بٔوزواب ؿىل فرتاث مذخاتـة ..وحىفي حصوة َنتََون اًضِريت ً
مثال اثه ًَا ؿىل
ثكل اًصوخ اًرشٍصت اًيت احذاحت بٔوزواب مٌش ػِصث فهيا ُمحَّى اًلومِة ،وًس يا يف حاخة إىل ثددؽ ثفعَالهتا فَن ٍزًسَن ركل مـصفة
تخكل ُّاًصوخ اًخَّ ِـ َسة ،نٌل ٔبن كعة َنتََون تعفة ؿامة مـصوفة ؾيس نثري من اًلصاء ...
__________
 3سوزت احلجصاث31. :
 2ض 232من نخاة "مارا درس اًـامل ابحنعاظ املسَمني".
 1يف نخاتَ "بٔوزواب يف معَؽ اًـعوز احلسًثة" حتت ؾيوان "ثـصًف مبععَح احلصوة االًٕعاًَة".
 0ض 330من اًىذاة املضاز إًََ.
 3ض 310 ،311من املصحؽ اًساتق.

اًرصاغ ،ركل ُو اًثوزت اًعياؾَة ...
ُ َّمث َخ َّس ؿام ٌي خسً ٌس ساذ من ِح َّس ِت ِ ّ
اًس ْـ ُّي إىل اًصحب جلك وس َةل مرشوؿة بٔو كري
إن "بٔذالق" اًثوزت اًعياؾَة يه "ا ٔلذالق" اٍهيوذًة -إن مسَت ُشٍ بٔذالكا -بٔيَّ :
مرشوؿة ،ومل ٍىن قصًحا بٔن ثخزَق اًثوزت اًعياؾَة هبشٍ ا ٔلذالق اًِاتعة ،مش اكهت ذاضـة ٌَس َعصت اٍهيوذًة مٌش وضبٔهتا ،نٌل تٌُا يف
اٍمتَِس اًثاين من ُشا اًىذاة( ،)3وملا اكهت اًلومِاث كس اجتِت بٔساسا إىل حتلِق "املعا ح اًلومِة" ترصف اًيؼص متاما ؾن "املعا ح
االٕوساهَة"  ...وٕار اكهت املعا ح اًلومِة معا ح ماذًة ابدلزخة ا ٔلوىل ..فًس خعَؽ بٔن هخعوز احلال حني ثسذي اًلومِاث ترصاؿاهتا املاذًة
يف ذوامة اًثوزت اًعياؾَة ،فإن ُشٍ اًرصاؿاث ال تس بٔن ثخضاؾف ؿست مصاث ،وال تس بٔن ثبٔذش ظوزت اًرصاغ املاذي اًححت ..واكهت
"اًفَسفة" اًيت كام ؿَهيا ُشا اًرصاغ -إن مسَت ُشٍ فَسفة -يه اًفَسفة اًصبٔسٌلًَة املخشزؿة تلول ادلازوًًِة" :اًحلاء ً ٔلظَح"( )2وملا
اكهت ك كومِة حزمع ًيفسِا بٔهنا يه الٔخسز ابًحلاء ،وحصًس بٔن ثثخت ركل ابًفـي ،فَيا بٔن هخعوز هَف ًـيف اًرصاغ تني اًلومِاث
اًرصاغ اًوحيش ك املـاين "االٕوساهَة" وٌسمى ُشا "ثَلَ ُّس ًما" حسة اًخَّفسري
اخملخَفة وًعي إىل حس اًوحض َة! ومتوث يف ذوامة ِ ّ َ
ادلَّ ازوًِن ٌَحَات ،واًخفسري املاذي ٌَخازخي!

ومؽ اًثوزت ّ ِ
اًعياؾَة اًصبٔسٌلًَة املخَخسة يف راث اًوكت ابًلومِة ،اجسـت زكـة "الاس خـٌلز".
ًلس اكن الاس خـٌلز ا ٔلوزويب يف مًض ئَ ذفـة ظََخِة حبخة.
()1
حفني سلعت ا ٔلهسًس يف ًس املس َحَني بٔظسز اًحااب كص ًازا تخلس مي بٔزط "اًىفاز" -بٔي :املسَمني -إىل ذوًخني ٌُل بٔس حاهَا واًربثلال ،
وكامت حمامك اًخفذُش مبجِوذ وحيش خضم ٌَلضاء ؿىل تلااي االٕسالم يف ا ٔلهسًس ،فاس خزسمت بٔثضؽ وسائي اًخـشًة اًيت ؾصفِا
مربزا دلدول زخال
اًخازخي ملعازذت االٕسالم يف ك صرب من بٔزط ما ظاز ٌسمى بٔس حاهَا واًربثلال ،حىت ظازث اًَِمنة يف حوف اٌََي ً
مربزا
اًخفذُش بٔي تُت جسمؽ فَِ؛ ٔلهنَّ ا مؼية كصاءت اًلصبٓن ِ َّ
رساً يف ُسبٔت اٌََي ،وظاز وحوذ حٌلم يف بٔي تُت ًسذهل زخال اًخفذُش ً
ًعة بٔفؼؽ بًٔوان اًخَّـشًة ؿىل بُٔهل؛ ٔل َّن اذلاماث ذاذي اًحَوث اكهت يف ركل اًوكت دعَعة من دعائط املسَمني! ومؽ ركل
لكَ فلس اس خلصق ا ٔلمص مائيت ؿام حىت بٔفَح اًخـشًة اًوحيش يف ثيعري ا ٔلهسًس لكِا وحمو ك بٔثص ً ٕالسالم فهيا.
وملا مت "زمسَا" ٕاساةل احلمك االٕساليم -بٔي :مٌش 3082م -جشؽ اًحااب اًيعازى ؿىل مذاتـة املسَمني ذازح ا ٔلهسًس ،يف حصة ظََخِة
خسًست ،تلَة اًلضاء ؿىل االٕسالم يف ك بٔزط ،وًىن وحوذ ادلوةل اًـامثهَة اًلوًة يف اًرشق ،اًيت بٔساًت ادلوةل اًحزيهعَة ابسدِالهئا
ؿىل اًلسعيعًَِة ؿام 3031م ،مل ٍىن ًدِح ٌَحصة اًعََخِة اجلسًست بٔن ثخجَ إىل اًرشق حنو تُت امللسش نٌل اجتِت احلصوة
ادلَّو َزان حول اًـامل االٕساليم من هجة اًلصة ،واكهت اًربثلال بٔ َّو َل ذو ٍةل اس خجاتت ٌَخحصًغ اًحاتوي
اًعََخِة ا ٔلوىل اًفاصةل ،حفاوًت َ
وسازؾت إىل ثيفِشٍ.
()0
يف ؿام  3081كام "فاسىوذاخاما" جصحَخَ اًضِريت اًيت وضف فهيا ً ٔلوزوتَني ظصًق زبٔش اًصخاء اًعا ح ومبـاوهة اًححاز اًـصيب
املسمل "اجن ماخس" وؿىل ُسي اخلصائط االٕسالمِة ٌَضواظئ االٕفصًلِة والٓس َوًة( ،)3ذاز "فاسىوذاخاما" حول إفصًلِا مذجِا إىل
اًرشق حىت وظي إىل حزز اًِيس اًرشكِة ،وُياك كال كوًخَ اًعََخِة املضِوزت ،اًيت ثلعؽ تبٔ َّن زحَخَ مل حىن "ؿَمَة" نٌل ًُسَّؾى ًِا،
ومل حىن من بٔخي اًىضف اجللصايف اخلاًط نٌل كِي ؾهنا ،فلس كال ؾيس وظوهل إىل ثكل اجلزز" :الٓن ظوكٌا ؾيق االٕسالم ،ومل ًحق إال
خشة احلحي ًَرخيق فميوث"!
وتـس ركل ثخاتـت "اًىضوف" وثخاتـت "اًصحالث اًـَمَة" اًيت رمسث ًالس خـٌلز اًعََيب ٌَـامل االٕساليم.
وملا جصسث اًلومِاث يف بٔوزواب ثَخ َّ َست ابًصوخ اًعََخِة جتاٍ املسَمني ،فبٔظحح اًخيافس ٍمتثي -من تني ما ٍمتثي -يف اًخيافس ؿىل
اس خـٌلز اًـامل االٕساليم وحماوةل ثيعري بُٔهل ؾن ظصًق اذلالث اًخخضريًة اًيت ظاحدت الاس خـٌلز اًعََيب ذامئًا ،ذمِست هل بٔحِاَن،
ومسدٌست إىل وحوذٍ بٔحِاَن ،وًىهنا معاحدة هل ؿىل ادلَّ اوم!
وحىت حني بٔظححت ثكل اًلومِاث "ؿٌَلهَة" متاما مل ًؤ ِث ّص ركل يف ظََخِة اذلالث الاس خـٌلزًة ،وال كََت ملساز رزت من اًًضاظ
اًخخضريي املعاحة ًالس خـٌلز اًعََيب.
وكس ًحسو ركل مذياكضً ا ٔلول وُةل ..فىِف هتمي بٔوزواب "ادلٍن" يف حِاهتا اخلاظة ،مث ثخشهصٍ يف اًِجوم ؿىل اًـامل االٕساليم؟ اًواكؽ
بٔن اذلي ثشهصثَ بٔوزواب -وال حزال إىل ُشٍ اٌَحؼة ثخشهصٍ -جتاٍ اًـامل االٕساليم ًُس ُو "اًصوخ ادلًًِة" فلس اوسَرت بٔوزواب من ذٍهنا
متا ًما ..إمنا ُو "اًصوخ اًعََخِة" اًيت اكهت راث ًوم ُمذَََخ ّ َِسة ابدلٍن .وًىهنا ػَت ؿىل َضاوهتا حىت تـس بٔن فلسث مٌحـِا ا ٔلظًل،
وظازث صُئا كامئا تشاثَ ،ال ؿالكة هل تخسٍن بٔحصاتَ ،إمنا يه هصاَُة وحلس وملت ً ٕالسالم واملسَمني ،ال حلساة اًيرصاهَة نسٍن،
وًىن حلساة ا ٔلوزوتَني توظفِم بٔؿساء ٌَمسَمني.
ًلول" ًَوتدلفاٌس" "دمحم بٔسس" يف نخاتَ "االٕسالم ؿىل مفرتق اًعصق":
"إن الاظعسام اًـيَف ا ٔلول تني بٔوزواب املخحست من خاهة وتني االٕسالم من خاهة بٓدص ٔ -بي :احلصوة اًعََخِةً -خفق مؽ جزوػ جفص
املسهَة ا ٔلوزوتَة ،يف ركل احلني بٔذشث ُشٍ املسهَة -واكهت ال حزال ؿىل اثعال ابًىٌُسة -جضق سخَِِا تـس ثكل اًلصون املؼَمة اًيت
مٌوزا خسًسا .واكهت اًفٌون ادلَةل كس تسبٔث ابالسدِلاع تحطء من س حاث
ثحـت احنالل زومِة ،حِيشاك تسبٔث بٓذاة بٔوزواب زتَـا ً
ذَفذَ جهصاث اًلزو اًيت كام هبا اًلوظ واًِون والٓفازًون .وًلس اس خعاؾت بٔوزواب بٔن حمتَط من ثكل الٔحوال اخلض ية يف بٔوائي
اًلصون اًوسعى ،مث اندسخت وؾَا زلافِا خسًسا .وؾن ظصًق ركل اًوؾي هسخت بًٔضا حسا مصُفا ،وملا اكهت بٔوزواب يف وسط ُشا
املبٔسق احلصح محَهتا احلصوة اًعََخِة ؿىل ركل اٌَلاء اًـسايئ ابًـامل االٕساليم ..إن احلصوة اًعََخِة يه اًيت ؾًَت يف امللام ا ٔلول،
وامللام ا ٔلمه موكف بٔوزواب من االٕسالم ًحضـة كصون ثخَو.
وًلس اكهت احلصوة اًعََخِة يف ركل حامسة؛ ٔلهنا حسزت يف بٔزياء ظفوةل بٔوزواب ،يف اًـِس اذلي اكهت فَِ اخلعائط اًثلافِة اخلاظة
كس بٔذشث ثـصط هفسِا( )1واكهت ال حزال يف ظوز جضملِا ،واًضـوة اك ٔلفصاذ ،إرا اؾخربَن بٔن املؤثصاث اًـيَفة اًيت حتسج يف بٔوائي
حفصا معَلًا ،حىت ٕاه ََّ ال ميىن ٌَخَّجازة اًـلََة يف
ػاُصا بٔو ابظيًا مسى احلَات اًخَّاًَة ،وثؼي ثكل املؤثصاث حمفوزت ً
اًعفوةل ثؼي مس متصت ً

ادلوز املخبٔدص من احلَات ،واملدسم ابًخَّفىري بٔنرث من اجسامَ ابًـاظفة ٔبن متحوُا إال تعـوتة ،مث ًيسز بٔن حزول بٓاثزُا متا ًما .وُىشا اكن
صبٔن احلصوة اًعََخِة ،فإهنَّ ا بٔحسزت بٔثصا من بٔمعق الٓاثز وبٔتلاُا يف هفس َة اًضـة ا ٔلوزويب ،وٕا َّن احل َ ِمََّة اجلاََُة اًـامة اًيت بٔاثزهتا
ثكل احلصوة يف سمهنا ال ميىن بٔن ثلازن ثيش ٍء ذربثَ بٔوزواب من كدي وال اثفق ًِا من تـس".
نثريا من ُشا اًزناغ ،إن "اٍهنضة" ٔبو إحِاء اًفٌون واًـَوم ا ٔلوزوتَة ابس متساذُا اًواسؽ من
"ومؽ ُشا لكَ فا َّٕن بٔوزواب كس اس خفاذث ً
ٔ
ٔ
املعاذز االٕسالمِة واًـصتَة ؿىل ا ٔلدط ،اكهت ثـزى يف النرث إىل االثعال املاذي تني اًرشق واًلصةً ،لس اس خفاذث بٔوزواب بنرث
ِم َّما اس خفاذ اًـامل االٕساليم ،وًىهنا مل ثـرتف هبشا ادلَي ،وركل تبٔن ثيلط من تلضاهئا ً ٕالسالم ،تي اكن ا ٔلمص ؿىل اًـىس ،فا َّٕن ثكل
اًحلضاء كس منت مؽ ثلسُّم َّاًزمنَّ ُ ،مث اس خحاًت ؿاذت.
اًسائصت ؾيسمه حىت ىزًت يف كَة ك
وًلس اكهت ُشٍ اًحلضاء ثلمص اًضـوز اًضـيب لكٌل ُر ِن َص ْث لكمة "مسمل" وًلس ذذَت ا ٔلمثال َّ
بٔوزويبً ،
زخال اكن بٔم امصبٔت .وبٔقصة من ُشا لكَ بٔهنَّ ا َػَ َّ ْت َحَِّ ٌة تـس مجَؽ بٔذواز اًخحسل اًثلايفَّ ُ ،مث خاء ؾِس االٕظالخ ّ ِادلًِن حِام
اهلسمت بٔوزواب ِص ََ َـاً ،ووكفت ك ص َـة مسحجة ثسالهحا يف وخَ ك ص َـة بٔدصى ،وًىن اًـساء ً ٕالسالم اكن ؿاما فهيا لكِا،
تـسئش خاء سمن بٔذش اًضُّ ُـو ِز ّ ِادلًِن فَِ خيحو وًىن اًـساء ً ٕالسالم اس متص".
"وًلس ًدساءل تـضِم فِلول :هَف ًخفق بٔ َّن ه ُ ُف َوزاً كسميًا مثي ُشا -وكس اكن ذًًِا يف بٔساسَ وذمىٌا يف سماهَ ثسخة اًس َعصت اًصوحِة
ٌَىٌُسة اًيرصاهَةٌ -س متص يف بٔوزواب يف سمن ًُس اًضـوز ادلًِن فَِ إال كضَة من كضااي املايض"!
"ًُست مثي ُشٍ املـضالث موضؽ اس خلصاة بٔتسًا ،فإهَ من املضِوز يف ؿمل اًيفس بٔن االٕوسان كس ًفلس مجَؽ الاؾخلاذاث ادلًًِة اًيت
ثَلهنا بٔزياء ظفوًخَ ،تُام ثؼي تـغ اخلصافاث اخلاظة -واًيت اكهت من كدي ثسوز حول ُش الاؾخلاذاث املِجوزت -يف كوهتا ثخحسى ك
ثـََي ؾلًل يف مجَؽ بٔذواز ركل االٕوسان ،وُشٍ حال ا ٔلوزوتَني مؽ االٕساليم ،فـىل اًصمغ من بٔن اًضـوز ادلًِن اذلي اكن اًسخة يف
اًيفوز من االٕسالم كس بٔذىل ماكهَ يف ُشٍ ا ٔلزياء السدرشاف ؿىل احلَات بٔنرث ماذًة ،فإن اًيفوز اًلسمي هفسَ كس تلي ؾيرصا من اًوؾي
اًحاظِن يف ؾلول ا ٔلوزوتَني ،وبٔما ذزخة ُشا اًيفوز فإهنا ختخَف تال صم تني خشط وبٓدص ،وًىن وحوذٍ ال زًة فَِ .ا َّٕن زوخ
احلصوة اًعََخِة -يف صلك معلص ؿىل ك حال -ما سال ًدسىؽ فوق بٔوزواب ،وال حزال مسهُهتا ثلف من اًـامل االٕساليم موكفا حيمي
اًض َح ِح امل ُ ْس َخ ِم ِ
ب ٓ ًاثزا واحضة من ركل َّ
َت يف اًلذال"(.)1
__________
 3زاحؽ فعي "ذوز اٍهيوذ يف إفساذ بٔوزواب".
 2ثفِم ُشٍ اًـحازت دعبٔ بٔن "الٔظَح" ُو الٔظَح ذَلِا بٔو مـيواي بٔو ؿىل بٔساش بًٔة كمي زفِـة .واًخـحري يف ًلخَ ا ٔلظََة ال حيمي صُئا من ُشٍ املـاين فملمة Fittest
مـياُا "الٔوسة" بٔي :اذلي حيمي املواظفاث اًيت جتـهل ًخفوق يف اًرصاغ ادلائص تني اًاكئياث وتني اًحُئة؛ ٔلن ُشٍ املواظفاث يه ا ٔلوسة ٌَؼصوف اًحَئِة احملَعة،
حفني حيسج اجلفاف مثال ٍىون اًاكئن "ا ٔلوسة" ُو اًيحاث بٔو احلَوان اذلي حيمتي اًـعش بٔنرث من كريٍ ..وًىهنا محَت مـىن "ا ٔلظَح" من إحِاءاث ادلازوًًِة
اًـامة.
 1لكمة اًربثلال "جصثلال" يه لكمة ؾصتَة فلس اكن املسَمون ٌسمون ُشٍ امليعلة بٔزط اًربثلال!
 0اكن ُشا اًعصًق مـصوفا ٌَمسَمني كدي ركل تـست كصون!
 3اكن دلى املسَمني دصائط ذكِلة ٌَضواظئ الٓس َوًة واالٕفصًلِة ٌس خزسموهنا يف زحالهتم اًخجازًة من صواظئ اًعني رشكا إىل جصًعاهَا قصاب وصٌلال.
ً 1لعس :بٔذشث ثؼِص.
 1االٕسالم ؿىل مفرتق اًعصق ،حصمجة معص فصود ،ملذعفاث من ض.38-32

ًلول "وًفصذ اكهخول مسَر" املسدرشق اًىٌسي املـادض(:)3
"إىل بٔن كام "اكزل مازهس" وكامت اًض َوؾَة ،اكن اًييب "ًلعس االٕسالم" ُو اًخَّ َح ِّسي احللِلي اًوحِس ٌَحضازت اًلصتَة اذلي واهجخَ
دعريا حلَّاً".
يف اتزخيِا لكَ ،وٕاه ََّ ملن املِم بٔن هخشهص مك اكن ُشا اًخَّ َح ِّسي حلِلَِّاً ،ومك اكن ًحسو يف ًوم من ا ٔلايم هتسًسًا ً
مدارشا ،يف الك املَساهني :احلصيب واًـلِسي ،واكن َّ ً
كواي خِ َّساً ،وال صَ َّم ٔبه ََّ ابًًس حة ٌَمسَمني ًحسو بٔه ََّ احل َقُّ
"ًلس اكن اًِجوم ً
اًعو ُاة ،وا ٔلمص اًعحَـي احملخوم ،بٔن ميخس االٕسالم نٌل امذس ،وًىن ا ٔلمص اكن خمخَفًا ابًًس حة ٌَضرط اًواكؽ ذازح هعاق االٕسالم،
و َّ
ٍ
اذلي مل ٍىن ٍصى فَِ صُئا من ركل لكَ ،واذلي اكن اًخوسؽ االٕساليم ًلؽ ؿىل حساتَ ،وكس اكن ُشا اًخَّ َو ُّسؽ إىل َح ّس هحري ؿىل
حساة اًلصة .فلس فلسث املس َحَة ذفـة واحست "بٔمجي ملاظـاث االٕمرباظوزًة اًصوماهَة" ًخدسَمِا مهنا اًلوت اجلسًست ،واكهت يف
دعص من ضَاغ االٕمرباظوزًة جاكمَِا ،وؿىل اًصمغ من بٔ َّن اًلسعيعًَِة مل ثلؽ -متا ًما -يف ًس اجلَوص اًـصتَة نٌل وكـت مرص وسوزاي،
فلس اس متص اًضلط ؿَهيا فرتت ظوًةل ،ويف موخة اًخَّ َو ُّسؽ ِ االٕساليم اًثاهَة وكـت اًلسعيعًَِة ابًفـي س ية  ،3031ويف كَة بٔوزواب
املفزؿة راهتا بٔحاظ احلعاز تفَِيا س ية  3328تُام ػي َّاًزحف اذلي تَسَا ؾيَسًا ال ًَني ،مس ًمتصا يف ظصًلَ ،وحسج ركل مصت بٔدصى يف

وكت كصًة مل ًخعاول ؿَََ اًـِس يف س ية  ،3191وٕان وكوغ جض َىوسَوفاهَا يف كدضة اًض َوؾَة ؿام  3809مل ٍىن هل كط يف اًـرص
احلسًر ركل اًفزغ يف هفوش اًلصة املهتَة ،نٌل اكن ذلكل َّاًز َح ُف املس متص كصَن تـس كصن ،من ثكل اًلوت اًضرمة املِسذت اًيت اكهت ال
حىف وال هتسبٔ وًخىصز اهخعازُا مصت تـس مصت".
"ونٌل ُو ا ٔلمص مؽ اًض َوؾَة نشكل اكن اٍهتَّ سًس والاهخعازاث "االٕسالمِة" كامئني يف ؿامل اًلمي وا ٔلفاكز بًٔضً ا .فلس اكن اًِجوم
االٕساليم موهجًا إىل ؿامل اًيَّؼصايث نٌل ُو موخَ إىل ؿامل اًواكؽ ..،وكس معَت اًـلِست اجلسًست ٕابدضاز ؿىل إىاكز املحسبٔ اًصئُيس ٌَـلِست
اًسامِة اًيت بٔذشث يف تطء ثخِن حوًِا حضازهتا ..واكن اٍهتَّ سًس االٕساليم مو ًهجا تلوت
املس َحَة ،اًيت اكهت ابًًس حة ٔلوزواب اًـلِست َّ
وؾيف واكن َنحجا ومىدسحا يف هعف اًـامل املس َحي ثلصً ًحا  ...واالٕسالم ُو اًلوت االٕجياتَة اًوحِست اًيت اهزتؾت من تني املس َحَني
بَٔنسا ذذَوا يف ّ ِادلٍن اجلسًس وبٓمٌوا تَ ..تـرشاث املالًني ،وُو اًلوت اًوحِست اًيت بٔؿَيت بٔ َّن اًـلِست املس َحَة ًُست مزًفة حفسة،
تي إهنا ثسؾو إىل اًخَّلَ ُّزس واًيُّفوز".
"وٕاه ََّ ملن املضىوك فَِ بٔن ٍىون اًلصتَون -حىت بٔوًئم اذلٍن ال ًسزهون إظالكا بٔهنَّ م اصددىوا يف مثي ُشٍ ا ٔلموز -كس ث َ َلَ َّ ُحوا كط ؿىل
اًرصاغ اًصئُيس املخعاول ا ٔلمس ..بٔو ؿىل بٓاثز احلصوة ّ ِ
اًعََخِة اًيت اس خلصكت كصهني من احلصة "اًـلِسًة" اً ُـسْ َواهَة
بٓاثز ركل ِ ّ
املصٍصت"(.)2
ويف ُشا وراك ثفسري ًِشٍ اًؼاُصت اًيت ثحسو قصًحة ٔل َّولِ وُةل ،ويه بٔ َّن بٔوزواب كس بٔمهَت ادلٍن يف حِاهتا ،وًىهنا مل ثًس اًصوخ
اًعََخِة اًيت بٔحجهتا ػصوف احلصة واًرصاغ يف هفوسِم من كسمي.
وحني كامت اًثوزت اًعياؾَة اجسم "الاس خـٌلز" ؿامة ابًعحلة الاكذعاذًة؛ ٔلهَ اكن حبثا ؾن املوازذ اًصدِعة من هجة ،وا ٔلسواق
املضموهة ًخوسًؽ فائغ االٕهخاح من هجة بٔدصى ..ومشي الاس خـٌلز ك بٔزط مس خضـفة سواء اكهت بٔزضا إسالمِة بٔو كري إسالمِة ،ومؽ
ركل مل ًًس اًعََخِون ظََحُهتم ٕاساء املسَمني ،حفَامث اكهت ا ٔلزط املس خـمصت كري إسالمِة انخفى الاس خـٌلز جهنة اخلرياث وثوسًؽ
فائغ االٕهخاح  ...بٔ َّما حِر حىون ا ٔلزط إسالمِة فاًـياًة ا ٔلوىل موهجة حملو االٕسالم ؾن ظصًق اًخخضري واًلزو اًفىصي ومٌاجه اًخـَمي
اًيت ثفصط ؿىل املسَمني ووسائي االٕؿالم اًيت ثوخَ ٕاٍهيم ،مث ًبٔيت تـس ركل هنة اخلرياث وثوسًؽ فائغ االٕهخاح .وذري مثال ذلكل
اس خـٌلز اًربًعاهَني ٌَِيس ،فلس اكن بٔول معي هلم ُو ٕاساةل احلمك االٕساليم يف اًِيس ،مث حصهوا اًِيوذ ملـخلساهتم وؿاذاهتم وثلاًَسمه مل
ًخـصضوا هلم ثيشء ،ووهجت احلصة اًضازًة ضس املسَمني وحسمه ،فعوذزث ا ٔلوكاف املصظوذت ٌَخـَمي االٕساليم جففت مٌاتـَ،
وحوزة املسَمون يف اًوػائف اًـامة و ٔبؾعَت ٌَوزيُني اًِيوذ ،ووخَ اًلزو اًفىصي ضس املسَمني الٕدصاهجم من حلِلة االٕسالم!
وبٔاي ما اكن ا ٔلمص فلس ازثحعت اًلومِاث يف بٔوزواب ابالس خـٌلز جلك سفاالثَ ،وك ثضاؿاثَ ،ووضخت احلصوة تني اًلومِاث اخملخَفة
بٔثضؽ ما حىون .وظازث هناًة ا ٔلمص حصواب ؿاملَة ،جضرتك فهيا ك اًلومِاث ،وًعالُا اًـامل لكَ تشهة وتلري رهة.
__________
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يف احلصة اًىربى ا ٔلوىل اًيت اس متصث من 3839-3830م كذي ؾرشت مََون صاة ،كري اذلٍن صوُوا بٔو بٔظَحوا إظاابث ثلـسمه ؾن
اًسا َّمة واًلٌاتي احملصكة وكريُا من اًوسائي االٕحصامِة ،اًيت مل جتس بٔوزواب يف حمريُا َح َص َخاً من
اًـمي ،واس خزسمت اًلاساث َّ
اس خزسارما؛ ٔل َّن اًلاًة ثربز اًوس َةل ،و ٔل َّن املعا ح اًلومِة ملسمة ؿىل ك اؾخحاز!
حصَح بٔه ََّ اكن ُياك حىذي تني ٍلوؿة من اًلومِاث مست هفسِا "احلَفاء" ٔلهنا -يف حلؼة من اٌَحؼاث -وخسث بٔن معاحلِا اًلومِة -
زمغ ادذالفِا فامي تُهنا وثيافسِا -ثلذيض اًخجمؽ ًخحلِق ُسف مضرتك ..واكن اًِسف يف احلصة ا ٔلوىل مزذوخا :اًلضاء ؿىل ادلوةل
اًـامثهَة واخلالفة االٕسالمِة ٔ -لمص ٍصاذ( -)3واًلضاء ؿىل اًلومِة ا ٔلملاهَة اًيت ثعاًة تبٔن ٍىون ًِا مس خـمصاث نٌل ًحلِة اًلومِاث
مس خـمصاث ! ...
وزمبا ًؼن االٕوسان ٔلول وُةل بٔن بٔوزواب كس فعيت إىل حٌلكة اًخجمؽ اًلويم وما ًؤذي إًََ من فساذ يف ا ٔلزط وثلعَؽ ٌَصواتط
االٕوساهَة فبٔوضبٔث َ َجت ُّم َـاً خسًسا ؿىل بٔساش املحاذئ ال ؿىل بٔساش اًلومِاث ..بٔو ُىشا كاًوا مه يف ذؿاايهتم! وًىن احللِلة بَّٔن اًخجمؽ
اجلسًس اكن ُو بًٔضا جتمؽ معا ح ًدسرت وزاء املحاذئ ،وٍصًس جملموؿة من اًضُّ ـوة ،بٔو ٍلوؿة من اًلومِاث ؿىل ا ٔلحص ،بٔن ٍىون ًِا
اًس َعصت ؿىل اًـامل ،وحسُا من ذون اًـاملنيَ ..ل ْم ٍص ٍصاذ!
ومت -ؿىل بٔي حالًِ -شا اًخجمؽ ما بٔزًس هل من اًس َعصت يف ا ٔلزط ما ًلصة من ؾرشٍن ؿا ًما ،حىت كامت احلصة اًـؼمى اًثاهَة ،اًيت
اس متصث من ؿام  3818إىل ؿام 3803م ،وكذي فهيا بٔزتـون مََوَن من اًض حاة ،كري املسن اًيت ذمصث ،واملسهَني اذلٍن كذَوا يف

اًلازاث اجلوًة ،وكري كٌحَيت ُريوص امي وجناسايك اذلزًخني ،اٌَخني كضخا ؿىل اًوحوذ احلي لكَ من هحاث وحِوان وٕاوسان يف مساحة
اًسام اذلي اهدرش من اًلٌحَخني يف بٔماهن تـَست ؾن ماكن
واسـة من ا ٔلزط ،وما حزال ثودل بٔحٌة مضوُة من بٔثص االٕصـاغ ا َّذلزي َّ
الاهفجاز ،تـس ما ًلصة من بٔزتـني ؿاما من احلسج اًربجصي اًفؼَؽ ،اذلي مسح تَ اًضمري ا ٔلمصٍيك تال حتصح وال ثبٔمث ثبٔمِيا "ملعا ح"
رشاً وال ُد ْدثَاً وال اهـسام إوساهَة ؾن اًخجمؽ اذلي اهخرص! فَو بٔن ُخَص
ركل اًخجمؽ اًرشٍص! وما اكن اًخجمؽ الٓدص اذلي اهنزم تبٔكي َ َّ
س حق إىل اس خىٌلل اًلٌحةل اذلزًة كدي بٔن ًسامهَ "احلَفاء" وٌرسكوا "اًـٌَلء" اذلٍن ًـمَون يف ظيـِاً ،اكن مقَيا بٔن ًفـي هبا مثي ما
فـَوا بٔو بٔصس.
وجصس من احلصة اًثاهَة "مـسىصان" خمخَفانٌُ ،ل املـسىص اًض َوؾي واملـسىص اًصبٔسٌليلً ،حسو يف ػاُص ا ٔلمص بٔهنٌل جتمـان كامئان ؿىل
"مداذئ" خمخَفة ..ذاظة وبٔن اًض َوؾَة ؿىل ا ٔلكي حتمي مداذئ حمسذت ،وحتمي ذؾوى ؿاملَة ًًرش ُشٍ املحاذئ يف ا ٔلزط.
وكس مص تيا اًصبٔي يف ُشا الادذالف وُي ُو يف اجلوُص احللِلي بٔم يف اًلرشت الاكذعاذًة واًس َاس َة والاحامتؾَة  ...وًىن ُشا
ًُس مـصط حسًثٌا ُيا ..إمنا هخملم ؾن "املحاذئ االٕوساهَة" اًيت ثلوم ؿَهيا ُشٍ اًخجمـاث بٔو حزمع بٔهنا ثلوم ؿَهيا!
ثـَن اًض َوؾَة -ذامئًا -بٔن ّ ِادل ٍَن ال جيوس بٔن ٍىون بٔساسا ٌَخجمؽ! ٕاهٌَّل ُو من الٓاثز اًحاًَة اًيت بٔحسثهتا ؾعوز ّ ِاًص ّ ِق واالٕكعاغ
واًص ٔبسٌلًَة ..وبٔ َّن ثعحَح ا ٔلوضاغ اذلي حتسزَ اًض َوؾَة ًليض ؿىل ثكل الٓاثز اًحاًَة ،وًلمي جممت ًـا ٕاو ْ َسا ِهََّاً "حصا" ال ثلوم فَِ اًخفصكة
ؿىل ٔبساش ادلٍن ..وظاملا بٔتسث زبٔهيا دضحيا يف اسدٌاكز زقحة املسَمني يف ص حَ اًلازت اًِيسًة يف إوضاء ذوةل "إسالمِة" وكاًت إن
ُشٍ اجتاُاث زحـَة ال ًًدلي جضجَـِا.
ُ َّمث كامت ادلوةل اٍهيوذًة ؿام 3809م ،ؿىل بٔساش ّ ِادل ٍِن ،فِيي من مًض هئا ،بٔو من مًضبٔ ادلؿاًة ًِا وظن "ٌَهيوذ" وذوةل "ٌَهيوذ"
وجتمؽ "ٌَهيوذ".
ك
ويف مٌخعف اٌََي ،تخوكِت امليعلة اًيت بٔ ميت فهيا ادلوةل اٍهيوذًة ،بٔؿَيت بٔمصٍاك اؿرتافِا ابدلوةل ،وتـس ؾرش ذكائق اؿرتفت زوس َا،
زوس َا اًلامئة ؿىل بٔساش "املحاذئ" اًيت ثيىص كِام بٔي جتمؽ ؿىل بٔساش ادلٍن!
ومٌش ثكل اٌَحؼة إىل ُشا اٌَحؼة ،جتمتؽ بٔمصٍاك اًصبٔسٌلًَة االٕمربايًَة اًخوسـَة اًصحـَة ،وزوس َا اًض َوؾَة اًـلائسًة اًخلسمِة ؿىل
اًوكوف يف ظف ٕارسائَي وؿسواهنا املس متص اذلي مل ًيلعؽ .ضس اًـصة واملسَمني!
مث ختخعم زوس َا وبٔمصٍاك يف ك يشء ؿسا ركل ،ففي بٔي يشء ختخعٌلن؟! ؿىل إكامة احلق واًـسل يف ا ٔلزط؟!
ؿىل ثلصٍص حصًة اًضـوة يف ادذَاز معريُا؟!
نشكل ثلول ادلؿاًة املس متصت من اجلاهحني ..وًىن ما حلِلة اًواكؽ؟
ما اذلي حيسج حني متس املعا ح اًلومِة ٔلمصٍاك بٔو ًصوس َا ..بٔو ًلف حائي ذون "اًخوسؽ" و"اًس َعصت" و"اًسَعان"؟!
إهنٌل ختخعٌلن ؿىل ثوسًؽ "مٌاظق اًيفور" يف اًـامل .بٔي :ختخعٌلن ؿىل ثوسًؽ "املس خضـفني يف ا ٔلزط" ُي ٍىوهون يف ُشا املـسىص بٔم
راك املـسىص .ولكخاٌُل ال جسمح ٔلحس من "اخلاضـني ًيفورُا" بٔن ًخحصز وًلصز ًيفسَ معريٍ.
هَف فـَت زوس َا يف اجملص حني بٔزاذث ا ٔلذريت بٔن ختخاز معريُا تيفسِا وحصحؽ ؾن اًض َوؾَة ؿام 3831م؟ هَف ُسمت ادلابابث
اًصوس َة اًحَوث ؿىل بٔحصاهبا ثبٔذًحا هلم ؿىل جتصؤمه ؿىل ُشا اًـمي اًضًِؽ اذلي ازحىدوٍ؟
وهَف فـَت حني بٔزاذ اًـٌلل يف توًيسا ،اذلٍن حزمع اًض َوؾَة بٔهنا كامت ًخحصٍصمه وزذ احللوق امللخعحة إٍهيم ..هَف فـَت حني بٔزاذ
ُؤالء اًـٌلل بٔن ًـَيوا بٔن اًض َوؾَة مل حتلق معاٍهبم ،ومل حصذ إٍهيم إوساهُهتم اًضائـة ،وبٔهنم يف ػَِا ملِوزون مؼَومون مسحوكون،
و ٔبن هلم "معاًة" ٍصًسون حتلِلِا يف ملسمهتا ذمازسة احلصًة ،واملضازنة يف إذازت َذف َّ ِة ا ٔلموز؟!
بٔما بٔمصٍاك وذوزُا الاس خـٌلزي ،وذوز بٔهجزهتا اخلفِة يف ورش اًفساذ يف ا ٔلزط ؾن ظصًق الاهلالابث اًـسىصًة ،اًيت خيخاز بٔحصاهبا
من كالع الٔهحاذ كسات اًلَوة املصىض جبيون اًـؼمة املخـعضني إىل اًسَعة ًَيفشوا ًِا خمععاهتا يف إرالل اًضـوة وحصُا إىل
اًـحوذًة ،فبٔمص قِن ؾن اًحَان وٕان اكن اذلي ًلَة ؾن بٔرُان نثري من اًياش مسازات ك من املـسىصٍن ؿىل معَي املـسىص الٓدص
و َم ِّس ٍِ ابملساؿست حني ٍىون ذوزٍ ُو ثشتَح املسَمني واًلضاء ؿىل حصاكث اًحـر االٕساليم!
وثكل يه اًخجمـاث اًيت كامت يف اًـامل ؿىل بٔساش كويم ..وٕان ج َ َس َّ َرت ْث بٔحِاَن وزاء خمخَف اًـياوٍن!
إىل ُيا نيا هخحسج ؾن اًلومِاث واًوظيَاث يف بٔوزواب ،هَف وضبٔث وهَف ثعوزث ذالل اًخازخي احلسًر واملـادض ،وما اكن من
بٓاثزُا اًرشٍصت يف حِات اًـامل لكَ ،حني ظازث "املعا ح اًلومِة" يه ا ٔلظي املـرتف تَ يف حِات اًياش ،ؿىل حساة اًلمي واملحاذئ
وك مـىن من مـاين "االٕوساهَة" ؾصفذَ اًخرشًة يف ًوم من ا ٔلايم.
وًىن ُياك خاهحا من املوضوغ ما سال يف حاخة إىل تَان ..ركل ُو "ثعسٍص" ذؿاوى اًلومِة واًوظيَة إىل اًرشق االٕساليم!

وًن هخحسج ُيا ؾن "اًـسوى" اًيت خاءث إىل اًـامل االٕساليم من بٔوزواب حني ضـف املسَمون وختَوا ؾن ملوماث حِاهتم ا ٔلظََة،
واىهبصوا مبا ؾيس اًلصة ،واتتـوٍ يف احنصافاثَ ػيا مهنم بٔن ُشا ُو اًعصًق اذلي خيَعِم من ضـفِم وختَفِم ..فشكل مدحر بٓدص هـاجلَ
يف كري ُشا اًىذاة( )2وًىن هخحسج ؾن اًخَّ ْع ِسٍ ِص املخـمس ًِشٍ اًخَازاث من بٔوزواب إىل اًـامل االٕساليم.
حني وكؽ "ًوٌس اًخاسؽ" يف ا ٔلرس يف احلصوة اًعََخِة ا ٔلوىل ُ ِ
اًعا ح جنم ادلٍن بًٔوة؛ حـي
وُس َن يف ُسن امليعوزت بٔايم املكل َّ
ًخفىص يف ُسيَ وًخسجص ..فَ َّما فُ َّم بٔرسٍ وؿاذ إىل كومَ حسََّثَ ُم مبا ُساٍ إًََ فىصٍ ،فلال هلم" :إن اًخلَة ؿىل املسَمني ابًسالخ وحسٍ
بٔمص كري ذمىن ..وٕا َّن ؿىل بٔوزواب إرا بٔزاذث اًخلَة ؿىل املسَمني بٔن حتازهبم من ذاذي هفوسِم ،و ٔبن ثلذَؽ اًـلِست االٕسالمِة من
كَوهبم ..فِشا ُو اًعصًق!
ووؾى اًعََخِون احملسزون هعَحة اًعََيب اًلسمي حني تسءوا حوٍهتم اًعََخِة اًثاهَة ضس اًـامل االٕساليم .جفاءوا -ال ابًسالخ وحسٍ نٌل
نثريا و ٔبصس فاؿََة ،ركل ُو "اًلزو اًفىصي" اذلي هيسف إىل اكذالغ اًـلِست من كَوة
خاءوا يف املصت ا ٔلوىل -وًىن مبا ُو بٔدعص مٌَ ً
املسَمني ،وحتوًَِم ؾن دضاظ هللا املس خلمي إىل س حي اًض َعان:
ِ ()1
اًس ُح َي فَذَفَ َّص َق ج ُ ِْمك َؾ ْن َسخ ِِِهل} .
َ{وبَ َّن َُ َشا ِ َ
دضا ِظي ُم ْس َخ ِلميًا فَاث َّ ِح ُـو ٍُ َو َال ثَد َّ ِد ُـوا ُّ
__________
 3س َبٔيت تَان ُشا ا ٔلمص يف س َاق احلسًر.
ٓ
 2يف اًيَة إن صاء هللا إحلاق ُشا اًىذاة جىذاة بدص ؾن حاَض اًـامل االٕساليم وبٔس حاة اهدضاز املشاُة اًِسامة فَِ تـيوان "واكـيا املـادض".
 1سوزت ا ٔلهـام.331 :

ًلول "صاثََََ"(:)3
"وال صَ َّم يف بٔن إزساًَاث اًخخضري من جصوجس خاهدِة واكزوًَىِة ثـجز ؾن بٔن حزحزخ اًـلِست االٕسالمِة من هفوش مٌخحَهيا وال ًمت
ركل إال تخر ا ٔلفاكز اًيت ثدرسة مؽ اٌَلاث ا ٔلوزوتَة ،فدًرشُا اٌَلاث االٕجنَزيًة وا ٔلملاهَة واًِوًيسًة واًفصوس َة حيخم االٕسالم
تعحف بٔوزواب ،وحمتِس اًسخِي ًخلسم إساليم ماذي ،وثليض إزساًَاث اًخخضري ًحاىهتا من ُسم اًفىصت ادلًًِة االٕسالمِة اًيت مل حتفغ
هَاهنا وكوهتا إال تـزٍهتا واهفصاذُا".
ُ
وكس اكهت ذؿاوى اًلومِة واًوظيَة امل َعس ََّز ِت ؾن معس إىل اًـامل االٕساليم ،من تني وسائي اًلزو اًفىصي اذلي اس خزسمَ اًعََخِون
اًساًِف ا ِّذل ْنص(.)2
احملسزون يف "قزو اًـامل االٕساليم" نٌل مسى "صاثََََ" نخاتَ َّ
واًِسف من ركل واحض وال صم ..فعاملا اكن املسَمون "مسَمني" فس َعـة ؿىل اًلزات اتخالؾِم رمٌل اكهوا ؿَََ من اًضَّ ـف
واًخَّزَف ،ركل بٔ َّن اًـلِست االٕسالمِة ؾلِست هجاذ ،وكس راق اًفصوس َون يف اًضٌلل االٕفصًلي وراق االٕجنَزي يف اًِيس وكريُا من بٔكعاز
إفصًلِا وبٓس َا من ؾلِست اجلِاذ ُشٍ ما ال ٍزال ؿاًلا تيفوسِم جصمغ ك اًضَّ ـف واًخَّ َزَُّف اذلي اكن ؿَََ املسَمون .فاكذالغ ُشٍ اًـلِست
واسددسال كريُا هبا بٔمص رو بٔمهَة ابًلة ،سواء من وهجة اًيؼص اًعََخِة ٔبو من وهجة اًيؼص الاس خـٌلزًة اًححخة ،فاملسَمون ال ًلدَون
الاس خـٌلز وال ٍصخضون هل ظاملا اكهوا "مسَمني" فإرا احمتـت وهجة اًيؼص اًعََخِة ووهجة اًيؼص الاس خـٌلزًة جتاٍ االٕسالم -نٌل ُو
واكؽ ا ٔلمص-اكهت اًصقحة يف اكذالغ ُشٍ اًـلِست بٓنس ،واًـمي ؿىل اسددسال كريُا هبا بٔؾيف و ٔبصس.
وابًفـي تشزث تشوز اًوظيَة بٔ َّو ًال يف اًـامل االٕساليمَّ ُ ،مث خاء ذوز اًلومِة تـس ركل "ًؼصوف س يخِهنا تـس كََي" حفللت بٔنرث من
ُسف يف وكت واحس..
اكن اًِسف ا ٔلول ُو حتوًي حصاكث اجلِاذ االٕساليم ضس الاس خـٌلز اًعََيب إىل حصاكث وظيَة ،نٌل فـي سـس سكَول يف مرص وكريٍ
من ُّاًز َ َمعاء "اًوظيَني" ؿىل اجساغ اًـامل االٕساليم ،واحلصنة اًوظيَة ثفرتق ؾن حصنة اجلِاذ االٕساليم ابذئ ري تسء يف بٔهنَّ ا ال ثيؼص
إىل "اًـسو" ؿىل بٔه ََّ "ظََيب مس خـمص" وًىن ؿىل بٔهَ "مس خـمص" فلط ..وفصق واحض يف ذزخة اًـساء وظصًلة اجملاُست تني بٔن ٍىون
مٌؼوزا إًََ ؿىل حلِلذَ ،وتني بٔن ٍىون ُم َلََّفَاً جصذاء الاس خـٌلز حفسة.
اًـسو ً
واًِسف اًثاينُ :و حتوًي حصاكث اجلِاذ االٕساليم إىل حصاكث "س َاس َة" ؾن ظصًق حتوًَِا إىل حصاكث وظيَة  ...فاًـسو كري كاذز
ؿىل "اًخفامه" مؽ احلصاكث االٕسالمِة؛ ٔلهَ ال سخِي إىل اًخفامه مـِا يف احللِلة إال ابٕدصاح ركل اًـسو ذازح اًحالذ .ومن َ َّمث فال سخِي
إىل اس خـٌلل "اًس َاسة" من خاهة اًـسو.
بٔما احلصاكث اًوظيَة فاًخفامه مـِا سِي وذمىن! وؾوذ من املس خـمص ابجلالء .وًبٔيت اًوكت املوؾوذ فِخشزغ املس خـمص ثض ىت املـارٍص
ًخبٔحِي خالئَ ،وًـعي وؾوذًا خسًست ًـخشز ؾهنا تسوزُا إرا خاء ذوزُا ..واًساسة "اًوظيَون" ًلضحون -بٔو ًخؼاُصون ابًلضة
ؾمي َاًو َظ ِِن ًـس فهيا
الٕزضاء ادلاُري -وادلاُري ثثوز زوزت ظاددة ً-ىهنا فازكة -رسؿان ما ثيعفئ تـس الاس امتغ إىل دعحة زَنهة من َّاًز ِ

تبٔه ََّ ًن ً ُ َف ّ ِصظ يف صرب من ا ٔلزط ،وًن ٍصىض تلري "اجلالء اًخام ٔبو املوث اًزؤام"! ( )1وتني ُشا وراك جتصي "مفاوضاث" تني اًساسة
والاس خـٌلز ثًهتيي إىل بٔص َاء اتفِة ًَـة هبا اًساسة ؿىل ؾلول ادلاُري فِومهوهنا بٔهنا "ماكسة وظيَة" وكس ثًهتيي إىل كري يشء ؿىل
االٕظالق ،ومؽ ركل ًلول سؾمي ًـخرب من هحاز ُّاًز َ َمعاء اًوظيَني يف اًـامل االٕساليم يف اًـرص احلسًر وُو سـس سكَول" :درسَن
املـاُست وهسخٌا ظساكة االٕجنَزي" وًلول" :االٕجنَزي دعوم رشفاء مـلوًون"!! وُو يش ٌء ما اكن ميىن ٔبن حيسج ًو تلِت حصنة اجلِاذ
االٕسالمِة نٌل اكهت يف مدسهئا ،ومل ثخحول إىل حصنة وظيَة ؿىل ًس َّاًزؾمي اًىدري!!
واًِسف اًثاًرُ :و ثُسري معََة "اًخلصًة" من ذالل حتوًي حصنة اجلِاذ االٕساليم إىل حصنة وظيَة س َاس َة  ...حفني ثلوم حصنة
اجلِاذ ؿىل بٔساش إساليم ٍىون اًحاة موظسا متاما تني اجملاُسٍن وؿسومه ،ال ًبٔذشون صُئا من فىصٍ وال ؾلائسٍ وال ؿاذاثَ وال
ثلاًَسٍ وال بٔمناظ سَونَ .بٔ َّما حني ًخحول اجلِاذ إىل حصنة وظيَة س َاس َة فاحلاحز بٔزقٌ ،سمح اب ٔلذش ..ومـارٍص الٔذش نثريت ،فلس
كال" بٔس خار اجلَي" ًعفي اًس َس" :ا َّٕن االٕجنَزي مه بٔوًَاء بٔموزَن يف اًوكت احلاَض .وًُس اًسخِي بٔن حنازهبم ،تي اًسخِي بٔن هخـمل
مهنم ،مث هخفامه مـِم!! (.)0
وبٔي يشء ثـمل املرصًون من االٕجنَزي؟ ُي ثـَموا مهنم خدلمه ؿىل اًـمي واهضحاظِم فَِ؟ بٔم ثـَموا مهنم اًسىص واًـصتست وفساذ
ا ٔلذالق؟
إمنا ًخـمل ا ٔلوىل "اجملاُس" ٔلن اجملاُس ًـمل من ؿسوٍ فضائهل إن اكهت هل فضائي ،بٔما "اًس َايس" املدسُة فاًصرائي بٔكصة إىل كَحَ؛
ٔلهنا سِةل ال حملف هجسا وال حتخاح إىل جماُست!
ومعََة اًخلصًة ٔ -بو اًلزو اًفىصي -اكهت بٔمه ما حيصض ؿَََ اًعََيب املس خـمص ..حفني ًفلس املسمل خشعَخَ االٕسالمِة فإهَ ًفلس يف
احللِلة هلعة ازحاكسٍ ..ومن َ َّمث ف ٕاه ََّ ٍهتاوى وًضَؽ.
حني ًؼي املسمل مسَ ًما ف ٕاه ََّ ميىن بٔن "ٌس خـري" من اًـامل حوهل ما حيس بٔهَ يف حاخة إًََ ،ذون بٔن ًفلس خشعَخَ ،وذون بٔن ًفلس
اس خـالءٍ اذلي ٌس متسٍ من االٕميان.
()3
َ{و َال هتَ ِ يُوا َو َال َ ْحت َ هزُوا َوبَه ُ ُْمت ْ َال ْؿَ َ ْو َن ا ْن ُن ْي ُ ْمت ُم ْؤ ِمٌِ َني} .
ّ
وركل ما فـهل املسَمون ا ٔلوائي حني تسءوا ًًض ئون حضازهتم ،فلس اكهوا يف حاخة إىل بٔص َاء ال ساتلة هلم هبا ويه ؾيس ؿسومه -
اًحزيهعي بٔو اًفازيس -فمل جيسوا يف بٔهفسِم َح َص َخاً ؿىل االٕظالق بٔن ًبٔذشوا ما حيخاحون إًََ من ُيا ومن ُياك ،وًىن يف اس خـالء
املؤمن اًوازق املعمنئ .فبٔذشوا ما زبٔوا بٔهَ َنفؽ هلم ،وبٔؾصضوا ؾن نثري ِم َّما وخسوٍ ؾيس بٔؿساهئم؛ ٔلهنم هؼصوا إًََ تـني املسمل فبٔىىصوٍ،
وُشا ًفرس ًيا ملارا بٔذشوا اًـَوم االٕقصًلِة ومل ًبٔذشوا ا ٔلساظري!
بٔما حني "ٌ َْس خَ ْل ِصة" املسمل ف ٕاه ََّ ًفلس -بٔول ما ًفلس -إمياهَ تبٔهَ ُو ا ٔلؿىل تـلِسثَ اًعحَحة وهؼامَ اًصابين وبٔذالكِاثَ املخعِصت وكِاسَ
ك يشء ابمللِاش اًصابين ..وًيؼص إىل ؿسوٍ هؼصت االٕهحاز واالٕخالل .فِيلي ؾيَ ك يشء تال حتصس ،تي ًيلي ؾيَ ما ًَّض وما ًفسس يف
حني ًـجز ؾن هلي ما ًيفؽ؛ ٔلهَ "واُن" تـس فلساهَ االٕميان ،واًواُن ال ًلسز ؿىل تشل اجلِس اذلي حيخاح إًََ ثـمل اًيافؽ من ا ٔلموز(.)1
ذلكل مل ًخـمل "املس خلصتون" من اًلصتَني كط كسزهتم اًفائلة ؿىل "اًخيؼمي" وال خدلمه اًضسًس ؿىل "اًـمي" وال اًزتارمم اًضسًس
يش ٍء .إمنا ثـَموا اٌَِو واًـحر واجملون و َّاًصظاهة تَلة ا ٔلؿامج .وثـَموا -بٔسوبٔ من ركل لكَ -اًخَّ َح ِايه ابالوسالد من
"ابالهضحاظ" يف ك َ ْ
ادلٍن واًـصط وا ٔلذالق ادلًًِة املخعِصت من اًصحس.
واكن ركل ُو اًخيفِش ادلَّ كِق ًوظَة اًعََيب اًلسمي ٌَعََحُني احملسزني.
بٔ َّما اًلومِة اًـصتَة فلس اكن ًِا ذوز بٔددر و ٔبصس.
__________
 3يف ملسمة نخاة "اًلازت ؿىل اًـامل االٕساليم" "ثـصًة حمة ادلٍن اخلعَة".
 2اًىذاة يف بٔظهل اًفصويس ٌسمى " "La Conquette de Monde Musulmanبٔي :قزو اًـامل االٕساليم ،وًىن املـصة ادذاز هل امس "اًلازت ؿىل اًـامل
االٕساليم".
 1اكهت ثكل من ُخافاث احلصنة اًوظيَة يف مرص!
 0ال ميىن ملسمل ،فضال ؾن مسمل جماُس بٔن ًلول ؾن ؿسو ذًيَ بٔهَ ويل بٔمصٍ رمٌل ثلَة ا ٔلذري ؿَََ يف مـصنة اًسالخ وكِصٍ .بٔما اًزؾمي اًس َايس مفا بٌٔرس ؿَََ بٔن
ًلول ركل!
 3سوزت بل معصان318. :
ً 1لول اًلسُس املخرش "سوميص" اذلي اكن هل وضاظ ثخضريي خضم يف اًـامل اًـصيب فامي ًيلي ؾيَ نخاة "اًلازت ؿىل اًـامل االٕساليم" يف دعاة املخرشٍن" :إىمك بٔؿسذمت
وض ئا "يف تالذ املسَمني" ال ًـصف اًعةل ابهلل ،وال ٍصًس بٔن ًـصفِا ،وبٔدصحمت املسمل من ا ٕالسالم ومل ثسذَوٍ يف املس َحَة ،وابًخايل خاء اًًشء االٕساليم ظحلا ملا بٔزاذٍ

الاس خـٌلز املس َحي ال هيمت ابًـؼامئ وحية اًصاحة واًىسي ،وال ًرصف مهَ إال يف اًضِواث ،فإرا ثـمل فََضِواث ،وٕارا مجؽ املال فََضِواث ،وٕان ثحوبٔ بٔمسى املصانز
يش ٍء".
ففي سخِي اًضِواث جيوذ جلك َ ْ

ًلس نيا حىت اٌَحؼة هخملم ؾن اًعََيب املس خـمص ...
وًىن ذذي مـَ -ؿىل هفس دعَ -ؿسو بٓدصُ ،و اٍهيوذي املس خـمصً ،لصط بٓدص ذاض تَ ،وًىٌَ ًَخلي مـَ يف اٍهناًة يف تلغ
االٕسالم ،واًصقحة يف اًلضاء ؿىل اًىِان االٕساليم.
يف ؿام 3981م ؾلس ُصحزل -بٔتو اًعَِوهَة نٌل ٌسموهَ -مؤمتصٍ اًضِري يف مسًية "ابل" ثسوٌرسا ،ركل املؤمتص اذلي كصز فَِ سؾٌلء اٍهيوذ
َضوزت إوضاء ادلوةل اٍهيوذًة ذالل مخسني ؿاما يف فَسعني.
اًسَعان املسمل ؾحس اذلَس ًـصط ؿَََ ك امللصايث اًيت ًعمؽ فهيا حامك بٔزيض ،رُة ًـصط ؿَََ إهـاص
ورُة ُصحزل إىل ُّ
ادلَّوةل الٕدٌلذ املياوصاث املس متصت اًيت ًلوم هبا ا ٔلؿساء الٕحصاح ادلوةل اًـامثهَة ٔبو
الاكذعاذ اًـامثين واكن
مذسُوزا ثسخة ما ثيفلَ ْ
ً
"اًصخي املصًغ" نٌل بٔظَلوا ؿَهيا يف بٔوادص بٔايرما ،وًـصط ؿَََ كصوضا ظوًةل ا ٔلخي وًـصط ؿَََ اًخَّ َو ُّسط دلى زوس َا وجصًعاهَا
ابًىف ؾن إاثزت ا ٔلكََاث ،فلس اكهت زوس َا ثخـِس ابٕاثزت ا ٔلكََاث ا ٔلززورهس َة وذاظة ا ٔلزمن واكهت جصًعاهَا ثخىفي ابٕاثزت تلِة
ا ٔلكََاث! واكن ركل من بٔصس ما ٍزجع ادلوةل وًـصط مزياهُهتا ٌَرصاة ..ويف ملاتي ُشا اًـصط اًسري لكَ ظَة ُصحزل مٌح اٍهيوذ
وظيا كومِا هلم يف فَسعني.
()3
اًسَعان املسددس بٔن ًخلدي اًـصط وٌس خجَة ٌَملصايث .وًىن
واكن من املخوكؽ من بٔي زخي حيصض ؿىل ادلهَا ،وحيصض ؿىل ُّ
اًسَعان املسمل زفغ ركل لكَ ،وكال ًؼ"ُصحزل" كوًخَ اًضِريت" :إن ُشٍ ًُست بٔزيض وًىهنا بٔزط املسَمني ،وكس زووُا تسماهئم
ُّ
وال بٔمكل بٔن بٔثياسل ؾن صرب واحس مهنا"(.)2
ؾيسئش وكـت اًواكـة ،و َذجَّص اٍهيوذ خلَؽ اًسَعان ؾحس اذلَسَّ ُ .مث ٕالساةل اخلالفة لكِا ؿىل ًس اٍهيوذي املمتسمل نٌلل بٔاتثوزك.
واكهت اًوس َةل ًلك ركل يه "اًلومِة".
فاٍهيوذ املمتسَمون ،املـصوفون جهيوذ "ادلومنا" ،اذلٍن ُاحصوا من امللصة واس خوظيوا اًحَلان ،اكهوا مه امليؼمني احللِلِني حلزة الاحتاذ
اًرت ِ ّّق ،اذلي َنذى ابًلومِة اًعوزاهَة "ويه كومِة ا ٔلحصاك يف خاََُهتم كدي ذدوهلم يف االٕسالم" وزفؽ صـاز اذلئة ا ٔلكرب "وُو
و َّ َ
مـحوذ ا ٔلحصاك يف خاََُهتم" نٌل َنذى تَّضوزت "ثرتًم" ادلوةل ،بٔي :حـي املياظة فهيا وكفا ؿىل ا ٔلحصاك وحسمه ،ومـىن ركل -نٌل
حسج ابًفـي -بٔن حيس "اًـصة" بٔهنم مؼَومون يف ػي احلمك اًرتيك و ٔبهنم رمضومو احللوق ..ؾيسئش ثَلفهتم اًعََخِة -حََفة اٍهيوذًة
يف احلصة ضس االٕسالم -فبٔزسَت إٍهيم "ًوزوس" ًَؤحج فهيم زوخ "اًلومِة اًـصتَة" ز َّذاً ؿىل اًلومِة اًعوزاهَة ..وًؤًف "اًثوزت
اًـصتَة اًىربى" ضس ذوةل اخلالفة!
وتخساظة مت ا ٔلمص ..يف قفةل من "املسَمني"!
ًلول اًخازخي إن بٔول من َنذى ابًلومِة اًـصتَة مه هعازى ًحيان وسوزاي واهضم إٍهيم "املسَمون" اذلٍن حصتوا يف مسازش اًخخضري ..مث
اهضم إٍهيم املس خلفَون من املسَمني اذلي مل جيسوا ثـازضا تني االٕسالم واًـصوتة ؿىل بٔساش بٔن اًـصوتة يه ؾعة االٕسالم وبٔن
اًـصة مه اذلٍن محَوا االٕسالم إىل ك اًخرشًة!
واًيعازى يف ًحيان وسوزاي اكهوا حزءا من بٔذواث بٔوزواب الٕسؿاح "اًصخي املصًغ" وٕازابنَ ،تلَة جسَِي اًلضاء ؿَََ وثوسًؽ حصنخَ تني
املرتتعني اذلٍن ًًذؼصون اًساؿة "اًـؼمى" اًيت ًلضون فهيا ؿىل تلااي االٕسالم.
وما اكن هعازى ًحيان وسوزاي يف ثكل اًفرتت جيصءون بٔن خيصحوا ؿىل احلمك االٕساليم ؿالهَة وابالمس اًرصحي ٌَرصوح ،فلس اكهوا بٔكََة
حموظة تبٔنرثًة مسَمة ،ثسٍن ابًوالء اًلَيب واًس َايس دلوةل اخلالفة .وال ثخعوز ًيفسِا حىومة كري احلىومة االٕسالمِة ،ذلكل فمل
رس َّ ًاي من
ٍىن يف وسؽ بٔوًئم اًيعازى بٔن ًلوًوا :ال ىصًس حمك االٕسالم ؿََيا وال ىصًس حمك اخلالفة االٕسالمِة! وذلكل اكن وضاظِم ِ ّ ِ
هجة ،وابمس كري امس اخلصوح ؿىل احلمك االٕساليم من هجة بٔدصى..اكن وضاظِم ًلوم ابمس اًـصوتة واًلومِة اًـصتَة ،وُو صـاز ميىن بٔن
ًَخخس فَِ ا ٔلمص ؿىل املسَمني اًـصة ،وال ٍصوا ً-لفَهتم -بٔهَ موخَ ضس االٕسالم ..وضسمه مه!
اكهت ذؾوى اًلومِة اًعوزاهَة حتز يف هفوش اًـصة املسَمني فِيفخ اًض َاظني يف احلزاست ًدض خـي ،واكن ًلال ٔلوًئم اًـصة املسَمني
بٔهمت بٔوىل ابخلالفة من بٔوًئم اًعوزاهَني! فٌَلرا جسىذون ؿىل اًؼمل؟ ملارا ال ثثوزون وجس خلَوا ؾن ا ٔلحصاك؟
واكن ؾحس اذلَس ًلؼا ٌَـحة لكِا( )1وًىن بٔحوال ذوةل اخلالفة ًومئش وبٔحوال املسَمني مجَـا يف اًـامل االٕساليم ،اكهت بٔضـف من بٔن
ثعمس ٌَىِس .مفىض اًىِس يف سخِهل حىت تَف كاًخَ.
وًس يا ُيا هؤزد ًخكل اًفرتت( )0إمنا حنن هخحسج ؾن اًلومِاث واًوظيَاث ،وذوزُا يف اٌَـحة اًيت بٔزًس هبا اًلضاء ؿىل االٕسالم ،وٕاوضاء

اًوظن اًلويم ٌَهيوذ يف فَسعني.
اكن ؾحس اذلَس ًعازذ ثكل ادلاؿاث اًرسًة اًيت ثياذي ابًـصوتة واًلومِة اًـصتَة نٌل ًُضَ َِّق ؿىل اًًضاظ اًرسي حلزة الاحتاذ واًرتّق،
الٕذزانَ امللعوذ من وزاهئٌل ،وفِخزش ركل رزًـة ملزًس من اًىِس ضسٍ وٍهتم ابدلنخاثوزًة واًعلَان يف ذاذي حصهَا ،وابضعِاذ ا ٔلكََاث
ذازهجا! وثعيؽ من ُشٍ وثكل ماذت ٌدلؿاًة ضسٍ وورش اًحلغ واًىصاَُة هل ،متَِسا ملا خيعط من ؾزهل ،ؾلااب هل ؿىل ؿسم موافلذَ ؿىل
إوضاء ادلوةل اٍهيوذًة!
وحصث ا ٔلموز يف جمصاُا امللسز يف ؿمل هللا ،وًىن ثسخة من قفةل املسَمني اًيت مىٌت ا ٔلؿساء من ثيفِش خمععاهتم ،وهللا ُ َحي ِّش ُز ُمه يف
نخاتَ املزنل:
َ
َ{اي بَهيُّ َا َّ ِاذل ٍَن َب ٓ َمٌُوا َال ثَخَّ ِز ُشوا ت َِعاه َ ًة ِم ْن ُذوىِ ُ ْمك َال ًَبًُِوىَ ُ ْمك َد َد ًاال َو ُّذوا َما َؾيِمتُّ ْ كَسْ ت َ ِ
سَث اًْ َحلْضَ ا ُء ِم ْن بَفْ َوا ُِِِ ْم َو َما ُ ْخت ِفي ُظسُ ُوز ُ ْمه ب ْن َ ُرب كَسْ
ون} (.)3
تٌَََُّّا ً َ ُ ُمك ْ َال ٓ َاي ِث ا ْن ُن ْي ُ ْمت ث َ ْـ ِلَُ َ
ّ
()1
َ{اي بَهيُّ َا َّ ِاذل ٍَن َب ٓ َمٌُوا َال ثَخَّ ِز ُشوا اٍْهيَ ُو َذ َواًي َّ َع َازى بَ ْو ًِ ََ َاء ت َ ْـضُ ُِ ْم بَ ْو ًِ ََا ُء ت َ ْـ ٍغ َو َم ْن ًَخَ َوًَُِّ ْم ِمٌْ ُ ْمك فَاه َّ َُ ِمهنْ ُ ْم} .
ّ
ومؽ ركل اًخحشٍص فلس اكن ُياك مسَمون ًخوًون اٍهيوذ يف حزة الاحتاذ واًرتّق ،ومسَمون بٓدصون ًخوًون اًيعازى يف ادلـَاث
اًرسًة اًلامئة ابمس اًـصوتة واًلومِة اًـصتَة ،ومسَمون بٓدصون ًخوًون "ًوزوس اًـصة!" وًددـوهَ وُو ًسؾومه إىل كذال ذوةل اخلالفة
اًيت ػَت حتمهيم من اًلزو اًعََيب كصاتة بٔزتـة كصون!
ًلول ًوزذ "بٌَٔييب" كائس اجلُش "اًـصيب" اذلي حازة اخلالفةً" :وال مساؿست اجلُش اًـصيب واًـٌلل اًـصة ما اس خعـيا بٔن هخلَة
ؿىل حصهَا!!".
وًلس اكهت احلصة اًـؼمى ا ٔلوىل ثستريا هيوذاي هرصاهَا ٌَلضاء ؿىل ذوةل اخلالفة ،وثلس مي حصنة "اًصخي املصًغ" واٍمتَِس الٕوضاء ادلوةل
اٍهيوذًة يف ا ٔلمس اذلي َح َّس َذ ٍُ مؤمتص ُصحزل س ية 3981م ..يف قفةل من "املسَمني" إىل خاهة اًِسف الٓدص اذلي حتلق نشكل من
ثكل احلصة ،وُو اًلضاء ؿىل اًلومِة ا ٔلملاهَة حلساة اًلومِة اًربًعاهَة واًلومِة اًفصوس َة ..وًىن اًِسف ا ٔلؾؼم من ُشٍ احلصة اكن
وال صم ثسمري اخلالفة االٕسالمِة حلساة اٍهيوذ واًيعازى جممتـني ،وحساة اٍهيوذ تعفة ذاظة!
ووسؾت ا ٔلسالة تني جصًعاهَا وفصوسا ،ظسًليت اٍهيوذ ًومئش ،ووضـت فَسعني تعفة ذاظة حتت الاهخساة اًربًعاين ،والاهخساة
ذزخة بٔسوبٔ من اذلاًة ،واذلاًة ذزخة بٔسوبٔ من جمصذ الاس خـٌلز .واكن ركل تـس وؿس تَفوز اًضِري ،اذلي ظسز ؾن وسٍص ذازحِة
جصًعاهَا اٍهيوذي "اٌَوزذ تَفوز" س ية  3831يف بٔزياء احلصة ،وتسبٔث ذوةل الاهخساة يف ثيفِشٍ ؾلة احلصة مدارشت حتت ٕارشاف
امليسوة اًسايم اًربًعاين اٍهيوذي اًسري "مصوًي ُوز"!
__________
ُ 3ىشا ثعف ادلؿاًة امللصضة اًسَعان املسمل.
 2وركل ُو رس هصاَُة اٍهيوذ هل وجضًِـِم تَ وورش ادلؿاايث امللصضة ضسٍ.
 1نٌل ثسل ؿىل ركل مشهصاثَ.
 0زاحؽ إن صئت مشهصاث اًسَعان ؾحس اذلَس.
 3سوزت بل معصان.339 :
 1سوزت املائست.33 :

وذالل مخسني ؿاما من مؤمتص ُصحزل كامت ادلوةل اٍهيوذًة س ية 3801م( )3وًىن ا ٔلمص اكن حمخاخا إىل حصة "ؾؼمى" اثهَة!
وسواء اكهت احلصة اًثاهَة "ظحَـَة" هدِجة اًلِص اًـيَف اذلي وكؽ ؿىل اًلومِة ا ٔلملاهَة من اًلومِة اًربًعاهَة واًلومِة اًفصوس َة،
وىزوغ اًلومِة ا ٔلوىل ًالهخلام ًيفسِا من اًلومِخني ا ٔلدصًني -نٌل هـخلس حنن -بٔو اكهت ثستريا ذاًعا ٌَهيوذ -نٌل ًـخلس "وًمي اكز" يف
نخاة "بٔجحاز ؿىل زكـة اًضعصجن"( )2فلس اس خلَِا اٍهيوذ اس خلالال واسـا ًعاحلِم ،الس خسزاز ؾعف اًـامل لكَ ؿَهيم -توظفِم من
حزءا من وظهنم الٕكامة ادلوةل اٍهيوذًة فَِ .وكس س حلت االٕصازت إىل اًاكثحة
حضااي اًياسًةًَ -وافق ؾن ظَة ذاظص ؿىل سَة اًـصة ً
ا ٔلملاهَة اًيت ثلول يف نخاهبا" :إن اٍهيوذ مه اذلٍن ذجصوا معََة ثـشًة اًياسي هلم ًَخزشوُا ماذت ذؿاًة هلم ؿىل بٔهنم املؼَومون
املضعِسون املرشذون يف ا ٔلزط ،اذلٍن ًححثون ؾن مبٔوى ًلهيم من اًدرشًس واًؼمل واًعلَان ،وبٔ َّن جحم اًخَّـشًة -اذلي ذجصوا هل
ثستريا -اكن بٔضبٔل جىثري ِم َّما كِي يف ّ ِادلؿاًة اٍهيوذًة اًـاملَة اًيت ػَت ظَةل س يواث احلصة جتَجي يف ك بٔزخاء ا ٔلزط ًخعي إىل
اًِسف املعَوة.
وبٔاي اكن ا ٔلمص فلس مت ٌَهيوذ ما بٔزاذوا مبيادضت اًعََخِة اًـاملَة هلم ،وتلفةل املسَمني.

وكس اكن اًخستري اٍهيوذي اًعََيب ما تني احلصتني ا ٔلوىل واًثاهَة حمىٌل يف احللِلة.
فلس كسم اًـامل اًـصيب إىل ذوًالث ضـَفة مسَوتة اًلوت ال حول ًِا وال ظول .فاًلوت اًس َاس َة واًـسىصًة رُحت تشُاة ذوةل
اخلالفة وظاز حاكم ثكل ادلوًالث ًـمتسون اؾامتذًا ً
اكمال ؿىل جصًعاهَا وفصوسا -ظسًليت اٍهيوذ -وظازث حِوصِا حِوص اس خـصاط
وسًية ال حِوص كذال حلِلي ،ثـمتس يف سالهحا ورذريهتا اؾامتذًا ُ ِلكََّّاً ؿىل جصًعاهَا وفصوسا ،واكذعاذايهتا كاًة يف اًخَّ َزَُّف ،بٔما ص حاة
ثكل اًضـوة -وُو كوت دعصت إرا وخس اًخَّ ْوحَِ اجلاذ -فلط ُس َِ ّطَ ؿَََ "اًخلصًة" ًلذَـَ من إسالمَ ومن زوخ اجلِاذ االٕسالمِة،
ُوس َِ ّ َع ْت ؿَََ اًسُام واالٕراؿة واملرسخ واًلعة واًعحَفة واًضواظئ اًـازًة ،لكِا ثعة املَوؿة يف هفسَ وثرصفَ ؾن الاُامتماث
اجلاذت ،وثفسس بٔذالكَ وجضلهل تفذية اجلًس .وفوق اوضلال ك تدل تلضاايٍ ومضالكَ اخلاظة ،وفوق تشز تشوز اًحلضاء تني ك تدل
والٓدص حىت ال جتمتؽ لكِا ؿىل كضَة واحست وال بٔمص واحس مضرتك.
ويف ػي ركل كامت ادلوةل اٍهيوذًة تـس مرسحِة "احلصة" مث اًِسهة ..مث احلصة مث اًِسهة اًثاهَة تـس وكوف اجلَوص "املخحازتة" ؾيس
دط اًخلس مي املخفق ؿَََ! وًىن بٔمصا حسج مل ٍىن ؿىل ذاظص اًعََحُني واٍهيوذ ..فوحئوا تَ مجَ ًـا مفاخبٔت مل حىن يف احلس حان .فلس
اصرتك يف اًلذال فسائَون مسَمون ،حيصظون ؿىل املوث حصض بٔؿساهئم ؿىل احلَات .وحني ؾصوِم اٍهيوذ وؾصفوا حلِلهتم ،اكهوا إرا
خاهبومه ًفصون من مس خـمصاهتم اتزنني بٔسَحهتم ورذريهتم ومئوىهتم ًَيجوا جبَوذمه!
اكهت املفاخبٔت من هجخني:
فلس اكن اًعََخِون واٍهيوذ ًؼيون بٔن االٕسالم لكَ كس صاد ومل ًـس توسـَ بٔن خيصح مثي ُشٍ اًـَياث من اًخرش ،واكهت املفاخبٔت
اًثاهَة بٔهنم ػيوا بٔ َّن مرص اب َّذلاث اًيت معي اًعََخِون ؿىل ذك مـاكَِا االٕسالمِة مٌش وكت مدىص ،مٌش اذلةل اًعََخِة اًفصوس َة تلِاذت
َنتََون ،ال ميىن بٔن ختصح ُشٍ اًـَياث اًعَحة املس متَخة يف اًلذال جصوخ هجاذ إسالمِة ذاًعة ال ٍصًسون تشكل حزاء وال صىوزا.
ؾيسئش ثلصز بٔمصان يف وكت واحس:
ا ٔلمص ا ٔلول َضوزت اًلضاء ؿىل حصنة اًحـر االٕساليم اًيت بٔدصحت مثي ُؤالء اجملاُسٍن .وا ٔلمص اًثاين َضوزت إجياذ تسًي من اًصاًة
االٕسالمِة اًيت بٔدصحت بٔوًئم امللاثَني وثوصم بٔن متخس ػالًِا من مرص إىل اًحالذ اًـصتَة ا ٔلدصى ...
واكن اًحسًي ُو "اًلومِة اًـصتَة".
()1
ًلول حوزح هصًم "" : "George Kirkإن اًلومِة اًـصتَة ودلث يف ذاز امليسوة اًسايم اًربًعاين!!
وًلس اكهت جصًعاهَا كس فىصث من كدي يف إجياذ "اجلامـة اًـصتَة" ؿىل مس خوى احلىوماث ،فعاز "بٔهخوين إًسن" وسٍص اخلازحِة
اًربًعاين إىل اًلاُصت ؿام 3801م وذؿا املَوك واًصؤساء اًـصة إىل الاحامتغ تَ ُياك ،وؾصط ؿَهيم يف الاحامتغ فىصت إوضاء اجلامـة
اًـصتَة يف اًلاُصت ًخخخىن كضااي اًـصة وثسافؽ ؾن معاحلِم!! وًىن ركل مل ٍىن اكفِا ،فلس اكن ال تس من زفؽ زاًة "اًلومِة اًـصتَة" ؿىل
مس خوى ادلاُري!
()0
فٌَل وززت بٔمصٍاك جصًعاهَا وفصوسا تـس احلصة وثسعت هفورُا ؿىل "اًرشق الٔوسط" بٔكامت -ؾن ظصًق الاهلالابث اًـسىصًة-
سؿاماث اكمةل ثسافؽ ؾن "اًلومِة اًـصتَة" يف اًوكت اذلي حتازة فَِ االٕسالم واملسَمني! وكاًت ادلؿاًة -اًيت بٔكامهتا بٔمصٍاك وٕارسائَي-
إن بٔمصٍاك وٕارسائَي ال ختض َان صُئًا دضُهتٌل ٌَلومِة اًـصتَة .وال ختض َان بٔحسًا دضُهتٌل ًزؾمي اًلومِة اًـصتَة!
ويف ػي اًلومِة اًـصتَة اًيت بٔكامهتا اًعََخِة اًـاملَة ،ثوسـت ٕارسائَي وثوسـت حىت ثوصم بٔن ثخذَؽ فَسعني لكِا ..وثخعَؽ إىل
املزًس!
ٓ
ٔ
ًلس اكهت "اًلومِة" اًيت ُظ ِّس َز ْث إىل اًـامل االٕساليم يه اًلومِة املبهوةل ال اًلومِة اللكة اًيت كامت يف بٔظَِا ُياك!
ًُس ُيا جمال اًخفعَي ٌَؼصوف اًيت بٔحاظت "ابملسَمني" وبٔذث هبم إىل ُشا اًضَاغ لكَ وُشا اًِوان ..إمنا هلول يف دذام ُشا
ادلَّؿاوى َّاًزائفة اًيت زوهجا بٔؿساء االٕسالم تلَة اًلضاء ؿَََ ،وجرشهبا "املسَمون" يف قفَهتم ،كافَني
اًفعي ا َّٕن االٕسالم ال ًـصف ثكل َ
ؾٌل فهيا من اًسموم.
ا َّٕن االٕسالم ال ًلري اهامتء اًياش إىل بٔزضِم وال صـوهبم وال كدائَِم؛ ٔل َّن ُشا بٔمص ماذي حيس واكؽ ال سخِي إال ثلَريٍ ،فاذلي ًودل يف
ا ٔلزط املرصًة مرصي حبمك مودلٍ ،واذلي ًودل يف ا ٔلزط اًـصاكِة ؾصاّق حبمك مودلٍ ،واذلي ًودل يف ا ٔلزط اًحاهس خاهَة ابهس خاين حبمك
مودلٍ ..وُىشا.
اًعحَحة يف هللا! ال ادلَّم وال ا ٔلزط وال اٌَلة وال
وًىن االٕسالم ًيىص بٔن حىون ظةل اًخَّ َج ُّمؽ ِ صُئًا كري االٕسالم! كري اًـلِست َّ
"املعا ح" ا ٔلزضَة.
{كُ ْي ا ْن َاك َن َب ٓ َاب ُؤ ُ ْمك َوبَتْيَا ُؤ ُ ْمك َواد َْواىُ ُ ْمك َوبَ ْس َوا ُح ُ ْمك َوؾ َِض َريحُ ُ ْمك َوبَ ْم َوا ٌل ا ْك َ َرتفْذُ ُموَُا َو ِجت ََازتٌ َ ْختضَ ْو َن َن َسا َذَُا َو َم َسا ِن ُن حَ ْصضَ ْوهنَ َا بَ َح َّة اً َ َْ ُ ْمك ِم َن
ّ
ّ
ّ

اَّلل َو َز ُس ِ ِ
َّ ِ
اَّلل َال هيَ ْ ِسي اًْلَ ْو َم اًْفَ ِاس ِل َني} (.)3
اَّلل ِتبَ ْم ِص ٍِ َو َّ ُ
وهل َو ِهجَا ٍذ ِيف َسخِِ ِ ِهل ف َ َ َرتت َّ ُعوا َح َّىت ًَبِ ِ َيت َّ ُ
واهؼص إىل ِك َّعة ه ُوخٍ مؽ اتيَ:
ُوخ اتْيَ َُ َو َاك َن ِيف َم ْـ ِزلٍ َاي ت ُ َ َِّن ْازنَ ْة َم َـيَا َو َال حَ ُى ْن َم َؽ اًْ َاك ِف ِص ٍَن ،كَا َل َسبَ ٓ ِوي ا َىل َحدَيٍ
يه َ ْجت ِصي هبِ ِ ْم ِيف َم ْوحٍ َاكًْجِ َحالِ َوَنَ ذَى ه ٌ
َ{و ِ َ
ّ
اِص اًْ ََ ْو َم ِم ْن بَ ْم ِص َّ ِ
اَّلل ا َّال َم ْن َز ِح َم َو َحا َل تَُْهنَ ُ َما اًْ َم ْو ُح ف َ َاك َن ِم َن اًْ ُمل َْصِك َنيَ ،و ِكِ َي َاي بَ ْز ُط اتَْ َ ِـي َم َاء ِك َو َاي
ً َ ْـ ِع ُم ِِن ِم َن اًْ َما ِء كَا َل َال ؿَ ِ َ
ّ
يض ْ َال ْم ُص َو ْاس َخ َو ْث ؿَ َىل اًْ ُجو ِذ ِ ّي َو ِكِ َي ت ُ ْـسًا(ٌَِْ )1لَ ْو ِم َّ
ُوخ َزت َّ َُ فَلَا َل َز ِ ّة ا َّن اتْ ِِن ِم ْن بَُ ًِْل
اًؼا ًِ ِم َنيَ ،وَنَ ذَى ه ٌ
َ َمسا ُء بَ ْك َِ ِـي َو ِق ََغ اًْ َما ُء َوكُ ِ َ
ّ
َوا َّن َوؿْسَ كَ اًْ َحقُّ َوبَه َْت بَ ْح َ ُمك اًْ َح ِ ِ
امك َني ،كَا َل َاي ه ُُوخ اه َّ َُ ًَُ َْس ِم ْن بَُ ِ َ
ْكل اه َّ َُ َ َمع ٌي كَ ْ ُري َظاًِ ٍح ف َ َال ج َ ْسبًَْ ِن َما ًَُ َْس َ َكل ِت َِ ِؿ ْ ٌمل ا ِ ّين بَ ِؾ ُؼ َم بَ ْن
ّ َ ُ َ َ َ َ َ ّ َ َ ِ ِ ِ ّ ْ َّ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ ِ (ّ )1
َارس ٍَن} .
ون ِم َن اًْ َجا ُِ َِ َني ،كَا َل َز ِ ّة ا ِين بؾُور تِم ب ْن ب ْسبكل َما ًُ َْس يل ِتَ ؿ ٌمل َواال ث َ ْلف ْص يل َوحَ ْصمح ِِن بن ْن م َن اًز ِ
حَ ّ ُى َ
ّ
ّ
ًلس وؿس هللا هو َحاً بٔن ًيجو بُٔهل مـَ ،إال من س حق ؿَََ اًلول:
{ َح َّىت ا َرا َخ َاء بَ ْم ُصَنَ َوف َ َاز اًخَّي ُّ ُوز كَُْيَا ْ ِ
ك َس ْو َخ ْ ِني ازْيَ ْ ِني َوبَُ َ َ
امح ْي ِفهيَا ِم ْن ُ ٍّ
ْكل ا َّال َم ْن َس َح َق ؿَََ َْ َِ اًْلَ ْو ُل َو َم ْن َب ٓ َم َن َو َما َب ٓ َم َن َم َـ َُ ا َّال كَ ََِ ٌي}
ّ
ّ
(ّ )9
.
فٌَل زبٔى اتيَ يف مـزل َنذاٍ ًريهة مـَ سفِية اًيَّ َجا ِت ..وًىٌَ ؾىص وكال سبٓوي إىل حدي ًـعمِن من املاء ..واكهت ؿاكدخَ بٔن قصق مؽ
املَِىني.
وملا كيض ا ٔلمص وجنا من جنا وُكل من ُكل زاخ هوخ -يف مصازت اًفلس اًيت جضوة فصحة اًيَّ َجا ِتً -يايج زتَ ،وٌسبٔل ؾن ثفسري ما
حسجً :لس وؿسٍ هللا تيجات بُٔهل ،واتيَ من بُٔهل ،ومؽ ركل اكن من اًِاًىني!
واكن َّاًص ُّذ اًصابين{ :اه َّ َُ ًَُ َْس ِم ْن بَُ ِ َ
ْكل اه َّ َُ َ َمع ٌي كَ ْ ُري َظاًِ ٍح}.
ّ
ّ
ركل بٔن الٓدضت احللِلِة اًيت جتـهل من بُٔكل ًُست يه زاتعة ادلَّ ِم اًيت جتمؽ تٌَُ وتٌُم ،إمنا يه زاتعة اًـلِست ،وكس زفغ الاجن بٔن
ٍىون ؿىل اًـلِست اًعحَحة فاهفعم ما تٌَُ وتني بٔتََ من زابظ؛ ٔلهَ "معي كري ظا ح"!
ركل ُو مزيان االٕسالم.
وكس مصث تيا الًٓة اًيت جتـي الٓابء وا ٔلتياء واالٕدوان وا ٔلسواح واًـضريت ،وا ٔلموال واًخجازت وا ٔلزط ويه ملوماث اًلومِة لكِا يف
نفة ،ويف اًىفة ا ٔلدصى حة هللا وزسوهل واجلِاذ يف سخِي هللا ،واملفاظةل اًاكمةل تني ُشٍ وثكل.
وًُس مـىن ركل بٔن االٕسالم ُحي ّ َِصم ك ثكل َّاًص َواتِط!
الك! إمنا جيزيُا لكِا حني ثلؽ حتت زاتعة اًـلِست وذاذَِا:
َ{وبُوًُو ْ َال ْز َحا ِم ت َ ْـضُ ُِ ْم بَ ْو َىل ِت َح ْـ ٍغ ِيف ِن َخ ِاة َّ ِ
اَّلل}(.)8
بٔي :حني ٍىوهون لكِم مؤمٌني.
حاحزا حيجز تني املؤمن واملؤمن ثسخة زابظ ادلَّ ِم بٔو اٌَلة بٔو ا ٔلزط بٔو املعا ح ،فِشٍ اًيت كال فهيا
بٔما حني حىون ثكل َّاًص َواتِط ً
()34
زسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ " :ذؾُوَُا ،فَاهنَّ َا ُمٌْخِيَ ٌة" .
ّ
فىِف إرا اكهت ثكل اًلومِة ثلول كل يف دضاحة ا َّٕن املرشك اذلي ٌضازوم يف كومِخم بٔكصة إًَم من املسمل اذلي ًًمتي إىل كومِة
بٔدصى؟!
ُشٍ..ما مزياهنا يف نخاة هللا؟!
__________
 3كامت ادلوةل واكـَا س ية  3801وًىهنا مل ثـَن زمسَا إال ؿام  3809تـس مرسحِاث احلصة اًيت مثَهتا اجلَوص اًـصتَة حسة خمعط مذفق ؿَََ.
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