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 باشؿه تعاػ

هي هذا . تواترت وافتؼت يف دائرة واحدة, بعثـي إػ تسجقل هذه األؾؽار أمور ثالثة

بل ما هو , من ظالماته وأظراضه أن ما يتصل بعؼائد. اجلو افذي ما يزال معتؽرًا يف بؾدكا

ما يزال أضوع أداة فقد مثري افشقطان افذي ؾرؽـا ظذ افتو , ضوائػه, أدكى من ظؼائد 

يف حغ أن احلوار افباين بغ أدياكه ومذاهبه موضوع يف . بعد أن ـاد يدؾــا, من دؾـه

ؾال يصل صوته , ؾنذا هنض بعبئه ؾدائي, أو ما هو بادؿـوظات أصبه, مرتبة ادؿـوظات

افذي وشع ـل . ظذ ما جيؿع بغ أبـائه من إيامن باهلل افواحد. إػ أبعد من األذكغ مـه

 .ومن ذفك افذي وشعه ظقوب افـاس وكؼائصفم وما هم يف خمتؾػون. رء رمحة

االتػاق افسقاد افذي وؿعه ممثؾون ظن افؽـقسة , أول تؾك األمور افثالثة ورأشفا

مؼدمة الظساف افػاتقؽان , يف افؼدس, (دوفة إرسائقل)وآخرون ظن , افؽاثوفقؽقة األم

ظذ حد ما ؿافه صحػي يف صحقػة  (مـفا تارخيًا دمويًا ظؿره أفػا ظام). (إرسائقل)بـ 

وما كشك أن هذا افذي رأيـاه وشؿعـاه فقس إال من جبل ثؾج . هيودية معروؾة

أما حقاـة خقوط االتػاق ؾؾم تبدأ هبذه . بدأت تزز أجزاؤه افعؾقا من حتت اداء.ـبر

مـذ أن بدأ . بل مـذ ظؼود ـثرة, وما اكتفوا به إظالكاً , ما ذظوا به رساً , ادػاوضات

أي مـظومة األؾؽار . افقفود يغزون افعؼل افبؼي وافسوق واجلسم افسقاد افغريب

وما من . هتقئة فؾحظات المعة حيصدون ؾقفا ما زرظوه يف شـغ. ومـظومة ادصافح

إذن ؾافتسؾل إػ .  ـان واحدة من تؾك افؾحظات1993ـاكون األول 31صك أن يوم 

افذي , بل ظز جسدها افؽبر ومداها احلقوي. إدارة افؽـقسة مل يبدأ يف جسؿفا اخلاص

وظز افؾغة افتي تمثر يف ـل ضرف من أضراؾه وكاحقة . حيقط هبا ماديًا وحتتضـه معـوياً 

وافعؼول هبذا االخطبوط . وافسقاشة بافدشائس. ادال بادال وأـثر. من كواحقه

 .ويـػذ إفقفم من خؾف ـل جدار, افذي يشارك افـاس خؾواهتم, اإلظالمي افرهقب

ابن بقت ظرف بحضوره ادؿقز يف احلقاة افسقاشقة . وثاكقفا ـالم ؿافه شقاد فبـاين

تعؾقؼًا ظذ احلدث , وربام فذفك ترك كػسه يؼول ما مل يؼؾه أحد من رصػائه. افؾبـاكقة

هو  (إرسائقل)إن اظساف افػاتقؽان بـ : إذ ؿال ما ممداه. كػسه وبعض ما يتصل به

وضؾقعة خلطر جديد مؼبل , مضادة فإلشالم وافعروبة, حتافف بغ افصؾقبقة وافصفقوكقة

بل كراه حؾؼة يف . وفؽــا ال كرى ؾقه ما يستحق أن حيسب خطرًا مستؼاًل بذاته. ظؾقفام

ؾقؼاتل به حغ . ابتغاء إخضاظه وتسخره دآربه, شؾسؾة هذا افتطويق افقفودي فؾغرب

وؽـي ظن افبقان أكـا حتى . ويبتزه يف ـل حال. وهيول به حغ يؽػي افتفويل, يريد ؿتاالً 

وفؽن . مرمى هذا افتسخر, أم بوصػـا ظرباً , شواء كظرت إفقـا بوصػـا مسؾؿغ, اآلن

أي خطر االظساف ظؾقـا فقس إال كصاًل واحدًا من هذه افـصال افتي تتؽرس ـل , خطره

 .يوم ظذ جسدكا افدامي



 .يف رأيـا أن اخلطر األـز هو ظذ افؽـقسة كػسفا

ئل كؼؾته وشا. أما ثافثفا ؾؽالم ؿافه ظذ روس األصفاد ـاهن مسقحي رؾقع ادؼام

أن اإليؿؾن افذي كؼبؾه من ؽركا بافسقد ادسقح : خالصته. اإلظالم بافصوت وافصورة

وجع أن فقس يف هذا . يعـي أن من آمن به كبقـا ؾؾن يؼبل مـه. هو باإليؿؾن بلكه ابن اهلل

وفؽـه أخذ معـاه ظـدي من جوء افتلمل يف مغزى ومعـى . افؽالم بـػسه جديدًا ظؾقـا

وفؽن ما , حسـاً : وـلين أشائل صاحبـا, ؾساءفت كػز (إرسائقل)اظساف افػاتقؽان بـ 

وال كبقـا وال حتى , ال إبـًا هلل. صلن من ال يعسف بافسقد فبؿسقح ظقسى بن مريم أصالً 

, ـام يؼول أهل افعربقة, وإين يؽن معؾومًا من مػفوم ادواؾؼة, واجلواب.جمرد إكسان

وأن تسك افـاس , أن تؼول ـل احلؼقؼة رء. وابن ظؿه رء آخر, وفؽن افؽالم رء

 . بعض فوازم ـالمك رء آخر-وؿد ال يػفؿون- فقػفؿوا بلكػسفم 

االظساف حغ يتوجه من دوفة ظادية إػ مثؾفا من دول األرض ؾنن فه مػعوالته 

افدوفة بادػفوم , وكعـي بافدوفة افعادية. افؼاكوكقة مما تـسطه وحتدده افؼواكغ افدوفقة

وما يبحق هبا من , األرض ادرشومة احلدود: افذي يتؼوم باألرض واإلكسان. افسقاد

 .وما يتصل هبذا افوضع من ؿػواكغ حتدد مػفوم ادواضـة,  ادواضن–واإلكسان . شقادة

. ظؼقدة (دوفة)هو كػفم أن افػاتقؽان . هبذا ادعـى ؾنن افػاتقؽان فقس دوفة ظادية أبداً 

. بادعـى افسقاد فؽؾؿتي وضن ومواضن, فقست  ثل وضـًا وال مواضـاً 

وأكا . االكسان ادسقحي افؽاثوفقؽي (مواضـفا)و, ادسقحقة افؽاثوفقؽقة (حدودها)

ذفك أكـي يف اشاس معتؼدي أمحل مػفومًا مشاهبًا . ـؿسؾم أتػفم هذا جقدًا وبسفوفة

ومن هذا . (حدود اهلل)وافؼرآن يعز ظام ؾقه من ظؼقدة وذيعة بـ. فؾوضن وادواضن

بل , ادـطؾق يف افتػؽر ؾنكـي ال أجد صعوبة أبدًا يف ؾفم موؿف افؽاهن افرؾقع ادؼام

. هو اآلخر (حدوده)فؼد ـان افرجل يداؾع ظن . وحتى ضريؼته احلادة يف افتعبر ظـه

. وبذفك هو ما أّهل ـؾامته فالكدماج يف هذا افسقاق من افتلمالت. وفه ملء احلق بذفك

ظصقًا ظذ االكسجام ؾقام (دوفة إرسائقل)فألشباب كػسفا يبدو اظساف افػاتقؽان بـ

ومبارـة فتسؾل دء . كتوؿعه من دوفة ادسقح وتػريطًا يف وافسقادة افتي ظؾقفا أن حتؿقفا

. إػ ادسقح كػسه. افـقة إػ حقث ؿؾب ادسقحقة

.  هي دوفة ادسقح ادوظود(إرسائقل)ؾنن , وبحسب افتلويالت افتؾؿودية, يف افعؿق

وطقػتفا احلضارية ظـدهم ضي ادراحل ما . افذي شقحؽم افعامل من ظذ ـرد أبقه داود

وؽـي ظن افبقان أن . وصطبفا من افتاريخ واحلضارة وافثؼاؾة, بغ داود وادسقح اآليت

ـّذاب , مسقح اإلشالم وادسقحسقة, أن ادسقح مسقحـا, يف رأس ما يعـي, هذا يعـي

. وفقس روح اهلل ـام تؼول افعؼقدة اإلشالمقة. فقس ابن اهلل ـام تؼول افعؼقدة ادسقحقة

 .بل ابن يوشف افـجار من امرأة اشؿفا مريم



هذا ادؼوع؟ أم أن , ورأس ادسقحقة افؽاثوفقؽقة, هل تؼبل ادسقحقة افؽاثوفقؽقة

ؿد كجح يف افتغطقة ظذ , افذي يتجاوب صداه يف أكحاء افدكقا, افضجقج افصفقوين

 . حؼقؼة ادؼوع شفم يتجه إػ ؿؾب ادسقحقة

وهذه ـؾامت . بافروح, هقؽل شؾقامن, فؼد أظؾن افسقد ادسقح أكه جاء فقبـي اهلقؽل

ظامالص ظذ , تؾخص ادؼوع افذي محؾه روح اهلل افبؼية, ذات مغزى ـبر جداً 

وضبعًا ـان . ؿاظدة كؼل افسعي اإلكساين فؾتسامي وافتؼدم من خارج اإلكسان إػ داخؾه

بام ظرف ظـفام , ال بد من أن خيسق ادؼوع افذات افقفودية وافذاـرةافقفودية افتارخيقة

وفذفك اجته خطاب افسقد ادسقح إػ ما يرى ؾقه . من مقل شؾطوي وإؽراق يف افذاتقة

افقفود رمزًا فتارخيفم ادجقد افضائع داظقًا إياهم ضؿـًا إػ افتحرر من ذاتقتفم وتارخيفم 

 .حقث افؼقم اإلكساكقة افعؿقؼة وادشسـة, واالكطالق كحو افرحاب افروحقة. اخلاص

. هلو بـػسه إظالن صارخ يف وجه إظالن افسقد ادسقح (دوفة إرسائقل)إن جمرد ؿقام 

وما يتصل به يف رأس ما وؿف دون إظالن افػاتقؽان , وـان من ادعؾوم أن هذا االظتبار

ؾضاًل ظن . االظساف بافدوفة افقفودية خالل افسـوات اخلؿس واألربعغ اداضقة

ومـفم ظؼات , اظتبارات رظوية وإكساكقة تتعؾق بتؼيد شؽان ؾؾسطغ األصؾقغ

 .أفوف ادسقحقغ

وافقوم كسؿع أصواتًا تردد أن افػاتقؽان حغ اكؼؾب ظذ موؿػه افتارخيي ـاكت تترصف 

وهو اظتذار يدل ظذ أن . أي من دون اظتبار خصوصقتفا افعؼقدية وافتؿثقؾقة. ـدوفة

وأهنم يف شبقل اخساع . ؿائؾقه ال هيؿفم يف ؿؾقل وال ـثر ما ومن  ثؾه افدوفة ادسقحقة

يف مرـب ال مزر , (ادسقحقة)و  (افدوفة)شفل ظؾقه افػصم ما بغ , ظذر ـقػام ـان

وكحؿد اهلل أن هذا افتزير مل يصدر ظن . وخصوصًا مسقحقته, فوجوده إال يف ازدواجقته

 .وإال فؽاكت ادػارؿة أـز. مسموفغ ؾاتقؽاكقغ

واختؾػـا , حتاوركا ـثراً . رجاًل ظرؾته يف مايض األيام, تذـرت يف شقاق هذه افتلمالت

وحيزكـي اآلن أن افزمان مل يتح فتؾك ادعرؾة أن تتحول إػ . واتػؼـا ظذ أصقاء, يف أصقاء

افتي كسلل . ؾؼد ـان ممن أصبـا به يف حربـا افؾئقؿة افعبثقة. صداؿة  تؾك ـاؾة ظـاسها

رجل . ذفك هو ـامل يوشف احلاج. مفام تؽن أفقؿة, اهلل أن تؽون ؿد ؽدت ذـرى

. كذير احلطر افصفقوين ظذ ادسقحقة. وادسقحي ادخؾص وافعؿقق اإليامن, افػؾسػة

 .افذي دؾع حقاته ثؿـًا فتحؾقالته افعؿقؼة وإيامكه افؼوي

وفؼال ـؾؿة , فؽان حتاًم رابع أوفئك افثالثة. فو ـان ـامل يوف احلاج حقًا بقــا افقوم

 .والرتػع هبا صوته ظافقاً , صدق


