ً٘ ٘شوة اٌشجً ِٓ ادلشأح ادلثمفخ دمُمخ أَ خُبي؟
دٌ .طُفخ دغني اٌىٕذسٌ
ِذَشح ادلشوض اإللٍٍُّ ٌٍطفىٌخ واألِىِخ وأعزبر ِشبسن يف وٍُخ اٌزشثُخ األعبعُخ
ِغأٌخ ٘شوة اٌشجً ِٓ ادلشأح ادلثمفخ لذ رىىْ دمُمخ عٕذ فئخ ِٓ إٌبط و٘زٖ اٌفئخ يف دمُمزهب رعاب
ِٓ ٔمض يف اٌثمخ ثزاهتب أو رعب ِٓ لُىد ادلىسوثبد االجزّبعُخ اخلبطئخ أو رىىْ اٌعمذح عٕذ اإلٔغبْ اٌازٌ
َشعش ثبٌٕمض يف شخظُزٗ وَعزمذ أْ اٌشجً ٘ى األفضً يف وً شٍء (وأْ إٌجبح دٍُف اٌازوش فما )
وجيهً عٍُّخ اٌزىبًِ ثني اٌضوجني وِثً ٘زٖ اٌعمٍُبد  -ادلزعجخ وادلزعجخ  -رٕظش ئىل ثمبفخ ادلشأح عًٍ أهنب ِغأٌخ
رشف وأِش وّبيل فال َمزشْ اٌشجً – ِٓ ٘زا اٌظٕف -ئال ثبدلشأح اٌيت رمجً أْ رىىْ ربثعخ وخبضعخ ٌٍاضو
يف وً األِىس ،فُزىُ٘ اٌشجً يف ٘زٖ احلبٌخ أْ ادلشأح راد سعبٌخ ئجنبثُخ فما وأْ اٌعٍاىَ واٌثمبفاخ ِآ
اخزظبص اٌشجً وٍ٘ ال دبجخ ذلب ثبٌفىش اإلٔزبجٍ ألْ دوس٘ب ئجنبيب ...و٘زا فهُ لبطش وِشىٖ .ولذ خيشً
اٌشجً أْ رٕبصعٗ ادلشأح ادلثمفخ ورىىْ ِزفىلخ عٍُٗ يف جىأت ِعُٕخ وذلإالء ٔمىي أْ اٌعبلً ال خيشً ادلعشفاخ
وال َزجٕت اٌثمبفخ ثً َشدت هبب وَغعً ئٌُهب وَغزفُذ ِٕهب .وئرا وبٔذ ٕ٘بن طجمخ ِٓ إٌغبء ادلثمفابد
حيغٓ يف دُبهتٓ األعشَخ ولذِٓ منىرجب غري طبحل فهزا ٌُظ عزسا ٌٍهشوة ِٓ ادلثمفبد ثً ئطالح األِاىس
خري وأثمً  ...وِٓ األِبٔخ أْ ٔمىي أْ ِعظُ ادلثمفبد يف عب اٌزعٍُُ واٌظذبفخ وااللزظبد َ ...مّٓ حبّاذ
اهلل ثذوس سائع جتبٖ أعش٘ٓ ورلزّعهٓ ،وادلٕظف َشهذ ثزٌه.
ال َهشة اإلٔغبْ ِٓ أِش ئال ئرا شعش ثعىالت وخُّخ وادلشأح ادلثمفخ يف رُٕ٘خ اٌجعض عزجٍت ادلشابوً
ٌٍذُبح اٌضوجُخ ئر لذ رزىرب ورزشفع ورغزش ورزجبٍ٘ ثثمبفزهب ممب َفغذ اٌعاللبد اٌضوجُخ وٌىآ ٘ازا اٌعازس
ادلزهبفذ و٘زٖ اٌعٍخ اٌىاُ٘خ لذ رمع عٕذ اٌشجبي وإٌغبء عًٍ دذ عىاء وِهّب َىٓ األِش فٍُظ رٌه مبغىغ
ٌٍهشة ِٓ اإلٔغبْ ادلثمف فىً ٔعّخ لذ َغبء اعزخذاِهب واٌعبلً ال َزخٍض ِٕهب ثً َظٍذهب.
ادلشأح ادلثمفخ عٕذ ٌضوجهب  ،وِذد ألثٕبئهب  ،وعىْ جملزّعهب...وادلشأح ئرا وبٔذ زلذودح اٌثمبفخ أو زلشوِخ
فهٍ غبٌجب طبلخ ِعطٍخ رش٘ك األِخ ثأوٍّهب ولٍٍُخ إٌفع ألعشهتب.
طبدت اٌزائمخ اٌثمبفُخ اٌغٍُّخ َذسن أمهُخ ِظبدجخ ادلثمفني ومثشح االلزشاْ ثبدلثمفبد .وسد يف أدثٕب
ذتِ َِِٓ الَ َشَي ٌَهَ َِٓ احلَكِّ ِِثًَْ َِب رَشَي ٌَٗ أٌ الَ رظبدت َِِٓ الَ َُشَابوٍه والَ
ظَ
اٌعشيب اجلًُّ "الَ َر ِ
َعزمذ دَمَّهَ" وأَضب "ال رظبدت ئال عبدلبً رمُبً وال ختبٌ ئال فبضالً صوُبً وال رشبوس ئال إُِٔاًب وفُابً" وال
رظبدت ورمزشْ مبٓ ال حيت اٌعٍُ فهً ثعذ رٌه َفش اٌعبلً ِٓ ادلثمفخ طبدجخ اٌجظريح.
وئرا وبٔذ ادلشأح ادلثمفخ ٔعّخ ٌألعشح وِىشِخ ٌٍّجزّع فاْ عٍُهب أْ ال رظهش أِبَ اٌشجً عًٍ أعابط
إٌذَخ واٌزفىق واذلُّٕخ واٌزٕبفظ ادلزِىَ ثً ال ثذ ِٓ اٌىعٍ اٌىبًِ ثأْ اٌثمبفخ إٌبفعخ ٍ٘ اٌيت رعطٍ اٌاضو
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اٌثمخ ثبحلُبح اٌضوجُخ اٌغعُذح وثذوس ادلشأح يف احلُبح اٌىشديخ .وعظبسح اٌثمبفخ إٌبفعخ هتت ادلشأح لىح دافمخ ٌجٕابء
اٌششاوخ واٌزعبوْ ِع اٌضو واٌزجبدي وإٌّى اٌثمبيف دلب فُٗ ِظٍذخ األعشح وىً.
ويف ظً اٌزذذَبد ادلعبطشح فاْ دوس ادلشأح اٌُىَ ٘ى ئثجبد أْ اٌثمبفخ اٌعبٌُخ ،واخلٍك اٌشفُع ،واٌزّغاه
ثبٌذَٓ ِٓ أُ٘ ِغزٍضِبد األعشح ال عُّب وحنٓ يف عظش ديى ثبٌعٍىَ وادلعبسف واٌفٕىْ واإلثذاعبد .وال ثذ
ٌٍشجً أْ َشجع ادلشأح ِٓ رىىَٓ ثمبفخ سفُعخ فبٌعٍُ إٌبفع َمىد اٌضوجني حنى عجً احلُبح اٌطُجخ وئْ االعزضادح
ِٓ اٌعٍُ ٌىً ِٓ اٌشجً وادلشأح ٌزح عظُّخ ؤعّخ ِغزذديخ.
وٕ٘ب أود أْ أشىش وً سجً واثك ثٕفغٗ فُغبٔذ ادلشأح وَذعّهب طبدلب يف اوزغبة ثمبفخ عبٌُخ رزاُخ
ذلب ثٕبء شخظُزهب عًٍ ثظريح وِٓ ادلإوذ أْ رلزّعبرٕب اٌعشثُخ رشهذ ُِالد ِثمفبد عًٍ ِغزىي سفُع و٘ازا
َذي عًٍ عمٍُخ ِزفزذخ ٌٍّجزّع وسؤَخ دضبسَخ واعُخ.
وٍَُك ثٕب اٌمىي ثبٌشجً اٌعبلً اٌىاثك ثٕفغٗ ال َهشة ِٓ ادلشأح ادلثمفخ ثً َمزشة ِٕهب وَمزشْ هباب .ئْ
اٌزٌ َمزشْ ثبِشأح ِثمفخ راد خٍك ودَٓ شخض ٔجًُ َعشف لذس إٌغبء فُغشد يف عشثٗ وَإجخ يف عاعُٗ،
وأِب اذلشوة ِٓ اٌضوا ِٓ ادلثمفخ ففُٗ دالٌخ عًٍ ٔمض شذَذ واضطشاة زلمك يف شخظُخ اٌشجً وجهاً
ثبحلُبح وأَبِهب اٌضاُ٘خ ،فبٌعٍُ ٔىس وضُبء ،واجلهً ظٍّخ وثالء.

2

