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العربية  واللغة  األتراك  بني  يكون  أن  ال عجب 
أّول يوم دخل فيه األتراك  عشق قديم يعود إىل 
القرن  منتصف  يف  وذلك  أفواًجا  الله  دين  إىل 
كانت  التي  طلس  معركة  بعد  امليالدّي  الثامن 
عىل حدود الصني. وتطّورت عالقة األتراك باللغة 
العربية يوما بعد يوم فبدؤوا باستعامل الكلامت 
إّن  حتّى  البداية؛  يف  العربيّة  األسامء  و  العربية 
بعضهم غريوا أسامءهم إىل أسامء عربيّة حتّى إذا 
وصلنا إىل ما بعد منتصف القرن العارش امليالدي 
ظهر أمامنا كتاب جليل الشأن  عظيم القدر اسمه 
يف  الكاشغريل  محمود  ألفه  الرتك(  لغات  )ديوان 
سنة 4701م  وكان من أهداف الكتاب أن يتعلم 
الذي  الجديد  دينهم  لغة  العربيّة  اللغة  األتراك 
كثرية   بلدانا  به  ويفتحون  به  يستمسكون  سوف 

يف الرشق والغرب.

من  الوترية  هذه  عىل  األتراك  استمّر  لقد 
االهتامم باللغة العربية وجعلوها لغة ثانية لديهم 
وأقبلوا عىل تعلّمها وتعليمها ألبنائهم حتّى أصبح 
يستلم  أن  أراد  ملن  رشطا  العربية  اللغة  إتقان 

الدولة  القرص أو يف مراكز  وظيفة مرموقة داخل 
العثامنيون  الخلفاء  وكان  الرفيعة  ومؤّسساتها 
الشعر  ينظم  بعضهم  كان  بل  العربيّة  يتقنون 
العريب  واللغة العثامنية هي أشهر اللغات الرتكية 
التصاعد  هذا  وأخذ  العربية  باللغة  تأثرت  التي 
وتطورها  العثامنية  الدولة  قّوة  تصاعد  مع  يزداد 

يف مختلف مناحي الحياة.

وال شبهة يف أن األتراك بذلوا جهوًدا جبارة  يف 
وبانتشار  اإلسالمية  والثقافة  اإلسالم  نرش  سبيل 
اإلسالم بني األتراك وإجادة علامئهم اللغة العربية 
العربية  الشعوب  امتزجت  الجديد  الدين  لغة 

وانترشت  والرتكية 
األخوة  روح  بينهم 
وساد  واملودة 
وظهرت  االختالط 
الحياة  يف  املشاركة 
واالجتامعية  الفكرية 
واالقتصادية مام أدى 
الشعوب  تأثري  إىل 

تاريخ  األتراك يف تعلّم اللغة العربية
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أو  آدابها  يف  سواء  بعض  يف  بعضها  اإلسالمية 
آثاًرا  األتراك  العلامء  وخلّف  وعاداتها  تقاليدها 
عربية وتركية كثرية وكانت لهم مساهمة كبرية يف 
أولئك  أبرز  اإلسالمية. ومن  الحضارة  تشييد رصح 
فيها وذاع  أبدعوا  و  العربية  أتقنوا  الذين  العلامء 
ألّف  الذي  الزمخرشّي  املعمورة  صيتهم يف أصقاع 
بالكّشاف  املعروف  ا ويعد تفسريه  كتبا مهمة جدًّ
من أجمل تفاسري القرآن الكريم  عرب القرون ومن 
وتفسريه   أفندي  السعود  أبو  أيًضا  املبدعني  أولئك 
يعّد واحًدا من أكرث تفاسري  القرآن الكريم  شهرة 
ومن  اإلسالمّي.  العامل  أرجاء  يف  انتشارا  وأعظمها  
علامء القرن  العرشين من شيوخ الدولة العثامنية 
القّوة علامء  كباء ألفوا كتبًا  تعد  يف عهد تراجع 

العرشين  القرن  يف  كُتبت  التي  الكتب  أفضل  من 
صربي  مصطفى  اإلسالم  شيخ  العلامء  أولئك  من 

وتلميذه محمد زاهد الكوثرّي. 

باستعامل   الرتكية  الشعوب  استمرت  لقد 
عرص  بدأ  أن  إىل  طويال  زمنا  العربيّة  الحروف 
لغاتهم  حروف  املستعمرون  ففرض   االستعامر 
عىل تلك الشعوب الرتكية كام فعلت روسيا ببعض 

الدول الرتكية التي كانت تحت  سيطرتها وال يزال 
يستعملون  الرشقيّة   تركستان  يف  األتراك  األيغور 
العربية   الكلامت  من  وكثريا  العريب  الحروفف 
من  الصني  أّن  رغم  اإلسالميّة   العربية  واألسامء 

استعامل  بعض األسامء العربيّة.     

وال تزال الشعوب الرتكيّة بعمومها تنظر إىل اللغة 
والتعظيم  التقديس   من  كثري  فيها  نظرة  العربيّة 
باستخدام  بدأت  الرتكية  الجمهورية  أّن  ورغم 
الحرف الالتيني بدل العريب منذ تسعني سنة إاّل أّن 
اللغة العربية بقيت بعيدة األثر يف الشعب الرتك؛ 
من  الكلامت  آالف  تضم  الرتكية  اللغة  تزال  ال  إذ 
أصل عريب وتصل نسبة الكلامت العربية يف اللغة 

إقبال األتراك عىل  أّن  باملئة كام  الرتكية إىل ثالثني 
العربية قد شهد قفزة كبرية وأن املتأمل يف  تعلم 
الجامعات الرتكية بل يف الثانويات يدرك أن اللغة 
العربية يف أيامنا رّبا تعيش عهدها الذهبي أو أنّها 
ولدت من جديد سائلني املوىل التوفيق ألبنائنا يف 
إتقان هذه اللغة ليكون ذوي مثار نافعة تعّم العامل 

اإلسالمي.

إدارة املدرسة
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الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عريب مبني والصالة والسالم عىل من أويت جوامع الكلم 
وخواتيمه واخترص له البيان اختصارا فكان أفصح الناطقني وخري املتكلمني سيّدنا محمد و عىل آله 
وصحبه أجمعني. أما بعد؛ فقد دقت ساعة الصفر معلنة أّن السفر قد حان زمانه وأّن الوداع قد آن 

أوانه... 

بالسفر  حزن  ورجاء  أمل  و  سعادة  و  حزن  األحاسيس  تختلط  و  املشاعر  فيها  تزدحم  ساعة  إنّها 
وسعادة بلقاء األهل...فرح ورسور بإتقان لغة حبيبنا محمد صىل الله وسلم...

لقد بدأنا نخطو أوىل خطواتنا بتعلّم اللغة العربية و نحن يف  زهرة املدائن إسطنبول دخلنا املدرسة 
خائفني فهذه هي املرّة األوىل التي سنتعلّم فيها اللغة العربية من أهلها لقد كان اليوم األّول يف املدرسة 
يوما مختلفا و كانت ليلته كليلة العيد نريد لها أن تنقيض برسعة لرنى ما بعدها...لقد دق الجرس 
يف الصباح معلنا بداية الدروس ودقّت معه قلوبنا وتسّمرت أعيننا عىل الباب بانتظار املعلم العريب... 

من ذكريات اليوم األّول في تعّلم اللغة العربية
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يشء مخيف أن تنتظر إنسانًا ال يتكلّم لغتك واملخيف أكرث أنّك أنت من جئت إليه وسلّمته رقبتك... 
يا إلهي ماذا نفعل؟ كيف سنفهم ما يقول؟ ماذا لو غضب ألنّنا ال نفهم؟ ال ال ال بّد أنّه يعرف أنّنا ال 
نعرف...اختلطت املشاعر وبدا كل يشء غريبا مع ازدياد همسات الطاّلب بصعوبة العربيّة واندهاشهم 
الذي قطعه دخول معلّم اللغة العربيّة إىل الصّف... بدأ يتكلّم مع حركات بيديه... يا الله لقد فهمنا كّل 
ما قاله رغم أنّنا ال نعرف اللغة العربيّة... كيف فهمنا.. ال بّد أننا نامئون و رأينا رؤيا جميلة.. نعم نعم 
فهمنا... ال بّد أّن األستاذ ساحر لقد تعلّمنا اللغة اإلنكليزية طويال حتّى بدأنا نفهم لكن الله قذف يف 
قلوبنا حّب القرآن الكريم وحّب نبيّه الكريم وهذا ما جعلنا نفهم العربيّة منذ اليوم األّول.. لقد تبّددت 
مشاعر الخوف من اليوم األول وهذا ما حبّبنا بالعربيّة وجعلنا نصّمم عىل تعلّمها و احتامل البعد عن 

األهل و الوطن يف سبيل ذلك..

لقد كانت رحلتنا مع اللغة العربيّة رحلة العمر كانت من أجمل الرحالت التي جعلتنا نتذكّر كيف 
كان العرب يف الجاهليّة يرسلون أبناءهم إىل الصحارى و البوادي لتستقيم ألسنتهم... وستبقى رحلتنا إىل 
األردن حارضة يف أذهاننا ما حيينا... لقد خطونا خطوتنا األوىل هناك كام أسلفت و أكملنا الطريق هنا 
يف عاّمن فحني جئنا قبل شهرين كانت تراود أحالمنا أفكار كثرية عن مرشوع األردن والبعد عن الوطن 
واألهل.. بدأ مرشوع األردن جميال و كتبت له هذه النهاية الجميلة هنا أيضا لقد عشناه لحظة بلحظة 
و كانت تراودنا املشاعر التي راودتنا يف يومنا األول يف إسطنبول لكّن هذه املشاعر تبّددت مع دخولنا 

أول يوم إىل املدارس الشقيقة هنا...

لقد كان برنامج األردن مفيدا منذ يومه األول ولقد كّنا سعداء ونحن نرى لغتنا تتقّدم رسيعا يوما بعد 
يوم حتّى أصبحنا بفضل الله نتكلّم اللغة العربيّة بسهولة و بدأنا نفهم كثريا من آيات الله عز وجّل، 

والحمد رب العاملني.

محمود أنس آكباش
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نظمت تركيا منذ انقالب 72 مايو/أيار 0691 العسكري ستة استفتاءات شعبية عىل تعديالت 
دستورية أو انتخابات مبكرة بعضها يف ظل حكم العسكر والبعض اآلخر يف عهد حزب العدالة 

والتنمية الرتيك ويرجح أن يجري االستفتاء السابع يف أبريل/نيسان 2017

9 يوليو/متوز 1961:

أجري أول استفتاء شعبي يف تركيا بعد االنقالب العسكري الذي أطاح فيه الجيش بحكومة عدنان 
مندريس الذي متت محاكمته ثم إعدامه شنقا مع وزراء آخرين. وجرى االنقالب يوم 17 مايو/أيار 

.1960

 وتم التصويت يف االستفتاء عىل الدستور الجديد الذي وضعته “لجنة الوحدة الوطنية” التي تم 
اختيار أعضائها من قبل االنقالبيني وصوت 7.61% لصالح ما عرف بـ”دستور 1961” يف حني صوت 

3.83% بـ”ال”. وبلغت نسبة املشاركة 81 %.

االستفتاءات الرتكية من مندرس إىل أردوغان
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7 نوفمرب/ترشين الثاين 1982 

 نظم ثاين استفتاء بعد االنقالب العسكري الذي وقع يوم 3 سبتمرب/أيلول 0198 وقاده كنعان 
أيفرين. وأرشف “مجلس الشورى” الذي تم تعيني أعضائه من قبل االنقالبيني عىل صياغة الدستور 

الجديد. وصّوت يف االستفتاء 4.19% لصالح ما عرف بـ”دستور 1982” يف حني صّوت 6.8% بـ”ال”.

6 سبتمرب/أيلول 1978 

 أجري ثالث استفتاء عىل املادة الرابعة املؤقتة من دستور عام 1982 واملتعلقة بحظر النشاط 
السيايس لبعض الزعامء السياسيني.

وصّوت يف االستفتاء 2.50% من املشاركني لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيني يف وقت صوت 
8.49% بـ”ال” وهو ما أدى لعودة رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليامن دميرييل وبولند 

أجاويد ونجم الدين أربكان إىل مامرسة العمل السيايس بعد إمتام رفع الحظر.
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25 سبتمرب/أيلول 1977

نظم رابع استفتاء يف تركيا للبت يف موضوع االنتخابات املبكرة وصّوت لصالح إجراء االنتخابات 35% من 
املشاركني يف االستفتاء يف حني صّوت 65% بـ”ال”.

21 أكتوبر/ترشين األول 2007

 يعد خامس استفتاء يف تاريخ الجمهورية الرتكية يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية ونظم من أجل 
مقرتح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب رئيَس الجمهورية بشكل مبارش خالفًا ملا كان معموال 

به سابًقا وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الربملان. وصّوت لصالح التعديل الدستوري 9.68% من 
املشاركني يف حني صّوت 1.31% بـ”ال”. وبلغت نسبة املشاركة %67.

21 سبتمرب/أيلول 2010

هو سادس استفتاء تجريه تركيا 
للتصويت عىل حزمة تعديالت 

دستورية تشمل 26 ماّدة اقرتحها 
حزب العدالة والتنمية الحاكم إلصالح 

املحاكم العليا يف تركيا.

صّوت لصالح التعديالت الدستورية 
9.57% من املشاركني يف وقت صوت 

1.42% بـ”ال”. وشارك يف االستفتاء نحو 
50 مليون ناخب بينام بلغت نسبة 

املشاركة يف التصويت %78.

صفا ألجي
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شعار الدولة العثامنية
من  متنوعة  مجموعة  من  ويتشكل  العثامنية؛  الدولة  رموز  أهم  من  العثامنية  الدولة  شعار  يعترب 
الرموز التي ترمز إىل دالالت معينة تشري بصورة مبارشة إىل خاصية من الخصائص التي تتمتع بها الدولة 
أو إىل رمز معني بها. وقد حدثت تعديالت عديدة عىل هذا الشعار برور الوقت إىل أن وصل لصورته 

النهائية املعروفة حالياً يف عهد السلطان عبد الحميد الثاين عام 1882.

التاسع عرش أهدت امللكة »فيكتوريا« ملكة بريطانيا للسلطان عبد املجيد شعاًرا للدولة  القرن  يف 
العثامنية أمرت أحد املصممني بتصميمه. والسلطان عبد املجيد هو أول سلطان للدولة العثامنية يقبل 
وسامأ مقدماً من دولة أجنبية. ويف عهد ابنه السلطان عبد الحميد الثاين طرأت بعد التعديالت عىل 
الشعار إىل أن وصل إىل شكله النهايئ وبدأ استخدامه رسمياً كشعار للدولة يف 17 إبريل/ نيسان 1882.
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تشبيه  إىل  ويرمز  السلطان(  بطغراء  )يحيط  الشمس:  قرص   -1  
السلطان بالشمس 

عليه  مكتوب  تتوسط هالل  الثاين:  الحميد  عبد  السلطان  2- طغراء 
عبارة »املستند بالتوفيقات الربانية ملك الدولة العالية العثامنية«

3- العاممة: ذات الريش وترمز إىل عثامن غازي مؤسس الدولة وإىل 
عرش الدولة العثامنية 

4- راية الخالفة: )علم أخرض( 

للجيش  األسايس  السالح  وهو  )السنيك(:  الحربة  ذات  البندقية   -5
العثامين

6- بلطة مزدوجة: )ذات حدين( 

7- مسدس

8- امليزان: ويرمز إىل عدل الدولة العثامنية

9- كتابان: )الكتاب األعىل هو القرآن الكريم والكتاب اآلخر يرمز إىل 
القانون املنيف(

01- وسام االمتياز

11- الوسام العثامين

12- الصولجان

13- مرساة: وترمز إىل األسطول العثامين

14- القرن الخصب: ويشري إىل خصوبة األرايض العثامنية حيث نرى 
الخرضة تخرج منه وبه ورود للداللة عىل التسامح.

15- وسام االفتخار

16- القوس

األول ظهر ألول  املجيد  عبد  للسلطان  ويعود  املجيدي:  الوسام   -17
لهم ويعد  مرة عام 2581 وكان يهدى للشخصيات العسكرية تقديراً 

حصلوا  الذين  املسلمني  القادة  أبرز  من  الجزائري  القادر  عبد  األمري 
عليه.

املوسيقى  فرقة  كانت مستخدمة يف  موسيقية  آلة  وهو  البوق:   -18
العثامنية التي تصاحب الجيش )املهرت(

19- وسام املرحمة )الشفقة(: ظهر ألول مرة يف عهد السلطان عبد 
الحميد عام 8781 وكان يُعطى للسيدات الاليت تُقمن بعمل ناجح يف 

مجال األعامل الخريية التي تخدم الناس

20- قذائف مدفعية

21- سيف

22- مدفع

23- سيف املراسم الرسمية

24- رمح 

25- بلطة مزدوجة: )ذات حدين( 

26- بلطة عادية 

27- علم الدولة العثامنية 

28- الراية العثامنية

29- رمح

30- درع: يتوسطه رمز الشمس تحيط به 21 نجمة

لكل  فكان  بكرثة  الشعارات  تستخدم  قدمياً  الرتكية  القبائل  وكانت 
قبيلة أو عشرية شعارها الخاص ويطلق عله )أونجون أو ختم القبيلة(. 
بينام استخدم  لهم  الطيور شعاراً  الهون يف أوروبا  واستخدمت قبائل 

السالجقة النرس ذو الرأسني شعاراً للدولة.

 يضم الشعار ثالثني رمزاً مختلًفا:

مجموعة من الطالب
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حدث  ما  أردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  رأى 
تركيا  السيناريو يف  نفس  تكرار  ملحمد مريس  وخيش 
لكن االنقالب يف مرص قام به قائد الجيش عبد الفتاح 
السييس  يف حني قاد االنقالب يف تركيا قوة عسكرية 

صغرية .

األسبوع  املرصي  اإلعالم  وسائل  يف  عنارص  اعتقدت 
عىل  أردوغان  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  أن  املايض 
الثاين  فقد سارع عدد  أن يصبح محمد مريس  وشك 
من مذيعي التلفزيون يف القاهرة إىل االحتفال عشية 
االنقالب ب ) سقوط أردوغان ( وسخر مؤيدوا النظام 

السوري من ) ترنح عرش السلطان العثامين ( .

يف نهاية األسبوع املايض شاهد العامل يف تركيا طائرات 
يف السامء ودبابات يف الشوارع  وحشود تخرج لتسد 
طريق املدرعات  وبدا للحظة أن تركيا تسري عىل خطى 
مرص  التي حدث فيها االنقالب العسكري قبل ثالث 
سنوات ضد نظام مشابه لنظام أردوغان  حيث الجيش 
الحرية   ( بحزب  السييس  الفتاح  عبد  بقيادة  املرصي 
املنتخب  الرئيس  وسجن   2013 يف صيف   ) والعدالة 
محمد مريس . ويف تركيا حاول الضباط من سالح الجو 
واملدرعات اإلطاحة بحزب )العدالة والتنمية( واعتقال 
أردوغان  ويف كلتا الحالتني  يف مرص 2013 ويف تركيا 
منذ  إسالمي.  حزب  ضد  علامين  جيش  خرج   2016
صعود أردوغان إىل الحكم يف /2003/ وسيف الجيش 

مسلط عىل رأسه يهدده.

االنقالب  من  بالقلق  أردوغان  شعر   3102 سنة  يف 

يف مرص والذي زاد مخاوفه من أن انقالباً مشابهاً قد 
كيف  قلق  يف  أردوغان  شاهد  وقد  تركيا  يف  يحدث 
اعرتف العامل برسعة بنظام السييس الذي أطاح بحكومة 

منتخبة دميوقراطياً وكان هذا هو كابوس أردوغان .

انقالبات  أربعة  تركيا  يف  حدثت  أتاتورك  عهد  منذ 
رؤساء  بها  قام  حيث  ناجحة    منها  ثالثة  عسكرية  

األركان العامة وشاركت كل وحدات الجيش . 

يف  كبرية  تأييد  قاعدة  السييس  للجرنال  كان  يف مرص 
فئة  احتجاج  بعد  االنقالب  تركيا حدث  القاهرة  ويف 
أن  من  وبالرغم  العلامين   الجناح  ميثلون  عسكرية 
أن  أردوغان  نجح  التلفزيون  عىل  سيطروا  املتآمرين 
يخرج الحشود إىل الشوارع عن رسالة عىل فيس تايم 

عىل األنرتنيت .

واحدة  سنة  مرص  حكموا  الذين  املسلمون  اإلخوان 
فشلوا يف تحقيق لالقتصاد املتدهور  بينام قام أردوغان 
بنهضة اقتصادية غري مسبوقة  إن النجاح االقتصادي 
ألردوغان الذي ارتكز عىل قوى عاملة كبرية ورخيصة 
وسياحة ورشاء النفط الرخيص ؛ كل ذلك عزز قبضته 

عىل السلطة .

ترنح : متايل     أطاح : أسقط     ضباط : جنود درجة 
الفاشل    : املتدهور  اعرتاض       : احتجاج  عالية    

املرتاجع  املرتدي      يرتكز : يقوم عىل .

مصطفى باقي صندقجي 

ما فعله السييس يف مرص مل ينجح مثله مع أردوغان
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في ذكراها.. كيف سقطت الدولة العثمانية العلية؟
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دولة  ذكرى سقوط  أجدادهم يف  تاريخ  عرب  فيه  غاصوا  نشاطاً  الحادي عرش  الصف  أجرى طالب 

الخالفة العثامنية ليأخذوا العرب والدروس من ذلك مذكرين زمالءهم ببعض القصص واألحداث التي 

سجلها التاريخ فلننظر ماذا كتب طالبنا األعزاء:

كتب الطالب: محمد صالح يلدز 

» اعرتاف أنور باشا«

عزل السلطان عبد الحمدي الثاين يف الرابع والعرشين من نيسان من عام 1909 م وكانت الدولة 

التي تركها السلطان عبد الحميد لألتراك 5 مليون كلم2 مثل املفقودة الضائعة. واعرتف الرجل الذي جاء 

بالغواصة أملانية لينجي دولته فخضعوا لألوروبيني قال:« كنا سنقوم بقومية طورانية وأصبحنا متداعني. 

الصهاينة  بيد  لعبة  أصبحنا  ويل!  يا  الباشا  ياويل  الحميد.  عبد  السلطان  نفهم  مل  أننا  ذنبنا  أكرب  كان 

وخانونا!«

كتب الطالب: زاهد كايا

لو كتبت أسبوعاً كامالً عن أسباب السقوط ال ينتهي كالمي ولكن سأكتب عن أهم أسباب سقوط 

املسلمني  الله  يتبع  الله  الجهاد يف سبيل  املسلمون  يرتك  عندما  اإلسالم.  االبتعاد عن  العظيمة  دولتنا 

ذلة وال تفارقهم حتى يعودوا إىل اإلسالم مرة أخرى. والسبب الثاين أن الحزب الذي كان يحكم تركيا مل 

يكونوا خائنني ألنهم لو كانوا خائنني سيرضون الدولة حتى النهاية. ولكنهم سفهاء لقد اتفقوا مع الكفار 

الكفار من كانوا يهاجمون  الثالث: ليس فقط  الكفار«. والسبب  وال يعرفون ماذا يحصل مع »أنيس 

السلطان عبد الحميد الثاين حتى الطرف املسلم كان يفعل هكذا. وأريد أن أذكر أمثلة لهذا السبب 

مثالً شاعر النشيد الوطني يقول للسلطان: هو كافر يعكر معديت كأنني أرى الخنزير. هذا يشء عجيب. 
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الحميد  السلطان عبد  توفيق ال يحب  الشاعر رضا  وأيضاً 

وطننا  إىل  نظر  وفاته  بعد  ولكن  تعاىل  الله   رحمه  الثاين 

الجميل كيف يحرتق فبىك وفهم أنه قد أخطأ وكتب شعراً 

جميالً من أجل السلطان أترجم جزءاً منه:

أين أنت سلطان عبد الحميد خان   

أأواصل كالمي إىل بيتك النوراين

استيقظت من النوم بعد فوات اآلوان

انظر إىل جرائم الشعب

 

من  أخرى  مجموعة  باقي  مصطفى  الطالب  كتب 

األسباب:

لو أردنا أن نجهز قامئة ترشح اسباب سقوط الدولة من املمكن أن نلخصها باآليت:

تطور أوروبة الرسيع العجيب  •

تخلف التعليم والرتبية يف املجتمع  •

عدم منافسة الدول الغربية صناعياً  •

التي قسمت  املال  قلة  الحكومة  واإلداري يف  االقتصادي  الفساد  ازدياد  الدولة  ضعف سيطرة   •

الجيش تراجع االقتصاد بعد الثورة الصناعية يف أوروبة ولكن يف النهاية الدولة مثل اإلنسان: تولد تعيش 

متوت! واألهم أن نأخذ العظة والعربة من هذه األخطاء.
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كتب الطالب محمد صالح كوتش:

عندما نتكلم عن مواضيع ذات وجوه مختلفة مثل سقوط الدولة العثامنية فإننا ال نستطيع أن نقول: 

سقطت الدولة بسبب كذا! ألّن هذا تاريخ والتاريخ يسري بكل يشء ولكن أود أن أقول بعض األشياء عن 

سقوطها أنا أقرأ تاريخ الدولة العثامنية من بداية تأسيسها أنها أسست عىل األخالق متاماً. يعني عندما 

بدؤوا بالبناء وضعوا يف األساس حجر األخالق بعد هذا الخجر كان كل يشء زيادة. يف رأيي أن الدولة 

مل تستخدم هذا الحجر بعد بداية إنشاء الدولة أبداً. وهذا الحجر األسايس كرس وانفجر بعد 006 سنة 

ألنّهم وضعوا عليه أحجاراً غري أخالقية.

أخرياً وليس آخراً ال بد أن نهتم يف موضوع الدولة بـ » األخالق«  وبهدا الشكل من املمكن أن نعرف 

رئيس الدولة وغايته.

كتب الطالب طلحة طوران:  

هناك أسباب كثرية لسقوط الدولة العثامنية وإن أتكلم فلن أنتهي ولكن األكثري تأثرياً هو االقتصاد. 

فكام تعرفون يف املايض قد قائل القائد الفرنيس املشهور نابليون: النقود النقود النقود! عندما سأل عن 

الدول األخرى وحتى كّنا ندفع  العثامنية ديون كثرية لبعض  الدولة  أي األشياء أهم للدولة. كان عىل 

ديوننا بأراضينا وضعفنا كثرياً عام كنا يف املايض ولكن يف زمن قصري. كل دول األعداء كانت متيش فوقنا 

وتأخذ وترسق ثقافتنا وأراضينا ولغتنا وديننا وحتى إرادة دولتنا. عن كل هذه الحوادث أسألكم هل 

هناك أي حل للشعب إال أن يدافعوا كلهم معاً ويؤسسوا دولة جديدة؟!
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كتب الطالب: أحمد ياسني أوزتورك

القانوين  سليامن  السلطان  بعد  الدولةالعثامنية  سقوط  بدأ 

ولكن أنا أرى أّن من أهم أسباب سقوط الدولة العثامنية عزل 

السلطان  والرتقي.  االتحاد  وحزب  الثاين  الحميد  عبد  السلطان 

أوروبا  مع  يلعب  كان  لذلك  عبقرياً؛  سياسياً  كانا  الحميد  عبد 

مستخدماً حكمته بشكل جيد. وهو رأى قرب الحرب العاملية يف 

وقت حكمه وحرّض الدولة للحرب ولكنه كان ال يفكر بدخولها. 

والرتقي وجعلوا  االتحاد  الحكم جاءت حكومة  بعدما عزل من 

أنفسهم والدولة يف الحرب وما حكموا الدولة بشكل جيد وخرسنا 

الحرب وانقسمت الدولة.

ثم  الدولة  تؤسس  الدنيا  يف  أوزدمري:  صالح  الطالب:  كتب 

تتطور ثم تسقط هكذا بشكل عادي والدولة العثامنية مثل الدول األخرى أسست تطورت ثم سقطت! 

ولكن إذا أردنا أن نعرف كيف سقطت أو كيف دّمرت يجب أن نكتشف متى وقف تطورها. 

إذا  االزدهار.  توقف  بعد عهده  القانوين  السلطان سليامن  أبرز عهد هو عهد  العثامنية  الدولة  يف 

املشكلة بدأت من وقته ماذا فعل القانوين؟ القانوين أذن للنساء من حريم القرص أن يتدخلن يف إدارة 

الدولة ويف السياسة. 

 وبدأ النقاش بني زوجة السلطان وأّمه لذلك بدأت الفتنة من حريم القرص. وهذه الفتنة انترشت من 

القرص إىل الشعب فسدت أخالق الشعب وهذا انعكس عىل جيش الدولة العثامنية. هذا هو السبب 

األهم لسقوط الدولة العثامنية.

كتب الطالب: فاتح اوزتل

سقوط الدولة العثامنية له أسباب كثرية: سياسية واقتصادية واجتامعية بعد االكتشافات الجغرافية 

بدأ اقتصاد الدولة بالفشل يف التجارة وبهذا بدأ الشعب يقلق حول ظروفه وحياته. ومن أكرب وجوه 

الفساد يف االقتصاد االمتيازات األجنبية.

ومن األسباب االجتامعية: القومية والعنرصية فقد فضلت الدولة الثعامنية ألنها كانت دولة كثرية 

امللل وأصبحت الحكومات األوربية تساعد األعراق التي تريد أن تدير نفسها.

وأحد األسباب السياسية أن أولياء العهد كانوا ال يريدون أن يبتعدوا عن العاصمة ومركز الدولة فهذا 

الحال كان مشكلة يف إدارة الدولة التي تحكم يف ثالث قارات. شارك الطالب أحمد صالح شنار يف هذا 

املوضوع بهذه الصورة التي انترشت قبل قرن من الزمان وتظهر فيها الدولة العثامنية كغزال كرب سنه 

وسقط عىل األرض من شدة التعب واألمل. وهو ما أطلق عليه البعض: الرجل املريض.
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أزمتني  السعودية  العربية  اململكة  تواجه 
إسرتاتيجيتني تتمثالن يف تأثري الثورات العربية عىل 
يف  وتأثريها  مستقبالً،  الداخيل  السعودي  الوضع 
تجاه  السعودية  الدولة  سياسة  عىل  الوقت  ذات 
التي  الدول  العريب وبخاصة سياستها مع  محيطها 

وقعت فيها ثورات الربيع العريب.

تتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية 
بأنها سياسة متغرية وغري متامثلة يف ذات الوقت؛ 
حدث  ما  تجاه  السعودية  سياسة  كانت  بينام  إذ 
يف كل من مرص وتونس واليمن معارضة لسقوط 
أنظمة الحكم يف تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل 
مبارش يف األزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور 
يف الصورة بشكل مبارش يف كل من األزمتني الليبية 

والسورية.

وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عريب متثله 
األنظمة امللكية، وهي األنظمة الوحيدة يف املنطقة 
نسبيًا، وذلك  استقرارها  تزال تحافظ عىل  التي ال 
نظام،  لكل  أمان  عنرص  كهذا  تكتل  جعل  بهدف 
األنظمة  يتملك  حقيقي  خوف  عن  يعرب  ما  وهو 
سقطت  كام  السقوط  من  التقليدية  العربية 
التدخل  أن  السعودية  وترى  الجمهورية.  األنظمة 
الخارجي يف املنطقة ووجود إرسائيل ميثالن حلقة 

كاملة قد يتم استغاللها من قوى دولية لتغيري وجه 
األنظمة  لتحالف  بقيادتها  وهي  سياسيًا،  املنطقة 
امللكية تحاول جاهدة أن تُفشل أي مرشوع دويل 
السياسة  وأن  خاصة  األنظمة؛  هذه  يستهدف  قد 
يتسم  طابعا  أخذت  قد  املنطقة  تجاه  الدولية 

بالكثري من الرتدد والتخبط يف بعض األحيان.

تأسيس  منذ  السعودية  السياسة  اتسمت  لقد 
الدولة بأنها سياسة محافظة وقد استفادت اململكة 
السعودية من هذا التحفظ يف أزمات كثرية عصفت 
منها  ونذكر  منها،  نصيب  للمملكة  وكان  بالعامل، 
عىل سبيل املثال أحداث 11 سبتمرب/أيلول 2001، 
الذي استمر يف اململكة لسنوات  والتحدي األمني 
ومل ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولربا كان 
لهذا التحفظ السيايس الذي اتبعته اململكة يدا يف 
يف  الوضوح  بعدم  السعودية  السياسة  توصف  أن 
طرحها ملواقفها تجاه الثورات العربية؛ مام يجعلها 
الشعوب  لثورات  تأييدها  بعدم  لالتهام  عرضة 
األجدى  من  يكون  وقد  أنظمتها.  عىل  العربية 
أكرث  سياسة  ينتهج  أن  السعودي  القرار  لصانع 
شفافية، وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ ألّن شأن 
قيادات  وبني  بينه  للحوار  إمكانية  يوِجد  أن  ذلك 

الثورة يف كل دولة.

السعودية وثورات الربيع العريب
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السعودية والبحث عن الدور القيادي القومي 

لطاملا بحثت السعودية عن دور قومي قيادي 
استحوذت  قد  كان  كهذا  دوًرا  لكن  املنطقة،  يف 
عليه مرص بزعامة جامل عبدالنارص يف الستينيات، 
يف  حسني  صدام  عهد  يف  العراق  لعبه  وحاولت 
الثامنينيات وبداية التسعينيات، ومن ثم مرص من 
جديد خالل حكم حسني مبارك »املتنحي مؤخرا« 
بعد وقوع العراق تحت االحتالل األمرييك. ولكن 
السعودية استطاعت عىل أية حال، ومنذ منتصف 
الشأن  يف  رئيساً  العباً  تصبح  أن  السبعينات، 
مبارك  سقوط  يوفر  أن  واملفرتض  القومي.  العريب 
للسعودية فرصة لالضطالع بدور أكرب بكثري، ولكن 
اململكة تجد نفسها اآلن محاطة بالعبني جدد أكرث 
الالعبون  وهؤالء  سقطوا،  الذين  الرؤساء  من  قوة 
متردت  التي  الثائرة  العربية  الشعوب  هم  الجدد 
يف  الحكم  نظام  معها  يتشابه  حكم  أنظمة  عىل 

اململكة السعودية.

أمام  اليوم  نفسها  تجد  السعودية  اململكة  إن 
الجديد  دورها  مواصلة  يف  يتمثل  األول  خيارين، 
ترض  قد  التي  املخاطر  من  بالكثري  واملحفوف 
محيط  يف  والدولية  اإلقليمية  وسمعتها  بصورتها 
والدينية  السياسية  أطروحاتها  يرفض  أصبح  عريب 
االنكامش  مسار  تسلك  أن  والثاين  واالجتامعية، 
لتعود كام كانت دولة إقليمية خليجية ذات تأثري 
تواجه  كام  فقط.  الخليجي  محيطها  يف  محدود 
قدمته  الذي  العرض  فشل  خطر  أيًضا  السعودية 
املغربية  للملكة  الخليجي  التعاون  مجلس  باسم 
باالنضامم للمجلس؛ مام قد يفكك مرشوع التوسع 
املنشود قبل تحققه؛ وذلك أن املغرب الذي يشهد 
حراكًا سياسيًا منذ فرتة قد أقر تعديالت دستورية 
مؤخرا، وال ميكن لتعديالت كهذه أن تتناسب مع 
سيجعل  مام  الخليجي،  التعاون  مجلس  سياسات 
التناغم  عىل  قادرين  غري  األردن،  وحتى  املغرب، 
مع دول املجلس يف مسألة اعتامد سياسة خارجية 
اعتامد  السعودية  واصلت  ما  إذا  خاصة  موحدة، 

سياسات غري مرحبة بالثورات العربية.

السعودية وصعوبة العودة إىل الوراء 

الوضع  إىل  السعوديون  الساسة  ينظر  هل 

التعامل  املمكن  من  أنه  عىل  الراهن  السيايس 
معه بأسلوب الرتاجع إىل الخلف؟ يبدو أن صانع 
الكثري  لديه  يكن  مل  السعودية  اململكة  يف  القرار 
من الخيارات فيام يتعلق بهذا الجانب، حيث أدى 
تصاعد الخطر املذهبي الشيعي املدعوم من الدولة 
الطموحة إيران إىل إدخال صانع القرار السعودي 
يف حالة من اإلرباك. وإن حاولت اململكة أن تظهر 
بظهر صانع األحداث يف كثري من تحركاتها إال أنها 
أجادت يف الشهور األخرية استخدام مجلس التعاون 
الرتاجع  مع  خاصة  لسياساتها،  كبوابة  الخليجي 
ومن  العربية.  الجامعة  دور  يف  املفاجىء  غري 
مجلس  السعودية خلف  اململكة  يأيت مترتس  هنا، 
التعاون الخليجي، ومحاولة ضم املزيد من الدول 
ورائها  ومن  الرياض  إلدراك  كنتيجة  املجلس  لهذا 
مجلسهم  أن  األخرى  العريب  الخليج  دول  عواصم 
–كمنظومة إقليمية- قد يصبح بديالً مؤقتًا ال مفر 
منه عن الجامعة العربية، وملواجهة أخطار داخلية 
تتمثل يف بدء متلمل الكثريين من الواقع السيايس 
يعد مرضيًا ملجموعة  والذي مل  الخليج  منطقة  يف 

من النخب يف عدة دول خليجية.

وجاءت رغبة السعودية أيًضا يف توسيع الدائرة 
التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة 
الذي  الجديد  القيادي  دورها  تفعيل  إىل  تهدف 
تسعى الكتسابه يف العامل العريب يف مواجهة الدور 
الرتيك املتنامي، والذي أصبح يكتسب رصيًدا شعبيًا 
عربيًا ال ميكن التهاون به. إن ما تهدف إليه اململكة 
الثوري  املد  حالة  وقف  هو  السعودية  العربية 
السعودية  كانت  ولربا  الحالية.  بعطياتها  العريب 
ستبدو أقل تشدًدا يف نظرتها لتلك الثورات لو أنها 
الشامل،  اإلصالح  مطالب  تتنبَّ  مل  الثورات-  أي   –
الدميقراطية  يعني  والذي  الشامل  اإلصالح  ألن 
مع  يتناسب  وال  يتوائم  ال  منوذًجا  يُعد  الحقيقية 
أركان وأسس الحكم املليك التقليدي الذي ال يزال 
األقطار  معظم  ويف  السعودية  اململكة  يف  سائدا 
العربية األخرى التي مل يصلها املد الثوري الجديد. 
كام أن اململكة لسعودية كانت ستبدو أكرث حيادية 
فيام لو اعتمدت الحركات الثورية مطالب اإلصالح 
دون تغيري واجهات الحكم يف بالدها؛ ولكنها )أي 
السعودية( أدركت الحًقا أن تلك الشعوب مل يكن 
الوضع  ألن  تلك؛  رؤيتها  مع  التناغم  بقدورها 
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قد  كان  البلدان  تلك  يف  واالقتصادي  السيايس 
وصل إىل مرحلة يصعب معها الوصول إىل أنصاف 

الحلول.

السعودية وتسونامي تونس 

هي  التونسية  الثورة  أن  ننكر  أن  ميكن  ال 
بدأ  الذي  التغيري  يف  الرئيس  السبب  كانت  التي 
اعتربت  وربا  بأجمعه.  العريب  العامل  أبواب  يدق 
لن  تونس  أصاب  ما  أن  العربية  الحكم  أنظمة 
التي  الليلة  تلك  األنظمة ويف  يصيبها، ولكن هذه 
كان يبحث فيها الرئيس التونيس عن مدرج مطار 
لتهبط عليه طائرته كانت تدرك أن مثة أمرا كبريا 
أبت.  أم  شاءت  العريب،  العامل  يف  وقع  قد  جًدا 
لنب  السعودية  العربية  اململكة  استضافة  وكانت 
عيل متثل مرحلة متقدمة عىل مستوى صنع القرار؛ 
إذ إن رئيًسا عربيًا واحًدا مل يجروء عىل السامح لنب 
عيل بالهبوط يف بلده، وقد يكون سبب ذلك هو 
مشابهة  ثورة  وقوع  إمكانية  ترسيع  من  الخشية 
عىل نظام حكمه؛ فآثر جميع الحكام العرب التزام 
اعرتافًا  عيل  بن  الستقبال  رفضهم  وكان  الصمت، 
منهم أن مثة أخطاء كبرية تُرتكب يف العامل العريب. 
ومن ناحية أخرى فإن السعودية مل تكن يف خضم 
الداخيل  بالوضع  تهتم  التونسية  للثورة  معارضتها 
اهتاممها  أكرث من  يبدو متامسًكا  الذي  السعودي 
التونسية،  األرايض  تونس  ثورة  تتجاوز  ال  بأن 

وطأمنة جريانها العرب أنها تقف بحزم يف مواجهة 
أي مد ثوري، وأنها تضع ثقلها وإمكاناتها يف سبيل 

استمرار تلك األنظمة.

عىل  إسرتاتيجيًا  خطرًا  لتمثل  تونس  تكن  مل 
اململكة العربية السعودية إذا ما تغري نظام الحكم 
مرص  كاتصال  باململكة  تتصل  ال  فتونس  فيها؛ 
نظام  التونيس عىل  التأثري  ويكاد  واليمن،  واألردن 
إذا  يُذكر  ال  السعودية  اململكة  وسياسات  الحكم 
ما قارنّا تأثري مرص ودول أخرى محيطة باململكة؛ 
تونس  تجاه  السعودية  السياسة  تسجل  مل  ولذلك 
منذ انهيار نظام حكم بن عيل فيها أية تجاذبات 
موقف  يف  جرى  ما  بعكس  يُذكر،  تأثري  ذات 

السعودية من ثورات مرص والبحرين واليمن.

السعودية والثورة املرصية 

وجهة  من  املخاطر  أكرب  بثورتها  مرص  متثل 
تاريخيًا  مرص  بحجم  لدولة  ملا  السعودية؛  النظر 
املحيط  يف  ورئييس  محوري  دور  من  وإسرتاتيجيًا 
العريب، وملا متثله التيارات الفكرية فيها من عنرص 
جذب وتأثري جدي عىل الحراك الثقايف واالجتامعي 
من  فئة  سنوات  منذ  يقوده  والذي  السعودي، 
اململكة  وتدرك  اململكة.  يف  بالليرباليني  ون  يُسمَّ
السعودية أيًضا أن الدور املرصي القادم لن يكون 
وهكذا  مبارك.  حسني  عهد  يف  مرص  بدور  شبيًها 
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من  كل  يف  تربز  قد  التي  الجديدة  األنظمة  فإن 
بالنسبة  متثل  قد  واليمن  وسوريا  وتونس  مرص 
التي تقلقها  للمملكة ما يشبه الكامشة السياسية 
واإلسالمي  العريب  العامل  يف  ملركزها  تهديًدا  ومتثل 
وعىل املستوى الدويل. ولعل اإلعالن املرصي قصري 
العمر عن نية التقارب مع إيران بعد انتصار الثورة 
املرصية كان عامالً مهاًم يف تنامي رغبة السعودية 
ذلك  بعد  جاء  وقد  العريب.  الثوري  املد  وقف  يف 
فرص  من  ليحّجم  املرصي   - السعودي  التقارب 

تطور العالقات املرصية - اإليرانية.

القيادة  أن  عليه،  اإلتيان  باإلشارة  الجدير  ومن 
املرصية الجديدة - التي رأت يف املوقف السعودي 
الغري مؤيد للثورة يف هذا البلد يف حينها عامالً سلبيًا 
تلعب  أن  استطاعت  قد  واستقرارها-  مرص  عىل 
بالورقة اإليرانية بنجاح من أجل إيقاف أو احتواء 
حدة الرفض السعودي خصوصا والخليجي بشكل 
الذي بلغ ذروته  الرفض  للثورة املرصية. هذا  عام 
بتقارير نفتها دول الخليج العريب الحًقا، وتحدثت 
عن أزمة تتعلق بالعاملة املرصية يف دول الخليج 
العريب؛ مام كان سيفاقم من املشاكل التي تعصف 
برص، ويزيد من اإلرث الثقيل الذي تركه الرئيس 
املرصي السابق حسني مبارك، والذي كان سيؤدي 
املرصية  للحكومة  مدوٍّ ورسيع  إىل سقوط  بدوره 
الحالية عىل إثر ما ميكن أن يصنعه ظهور مشاكل 
اقتصادية جديدة من خلق حالة أكرب من الفوىض. 
تستخدم  أن  عليها  أن  املرصية  القيادة  رأت  لذا، 
تلك  ومن  الرفض؛  هذا  إليقاف  الخارجية  أوراقها 

األوراق كانت الورقة اإليرانية.

السعودية  دور  إىل  كثريون  ينظر  ولربا 
الغضب  من  بكثري  العربية  الثورات  من  وموقفها 
الخليجي   - السعودي  الرفض  ولكن  الرضا،  وعدم 
تحفيز  عامل  ميثل  املرصية  للثورة  عام(-  )بشكل 
يف  لالستمرار  جهة  من  املرصي  الشارع  لدى 
الثورة واإلرصار عليها، ومن جهة أخرى فإن قادة 
يحولوا  ال  بأن  الوعي  من  درجة  كانوا عىل  الثورة 
قضيتهم من اإلطاحة بالنظام إىل الدخول يف رصاع 
وقد  الخليج.  دول  مع  وسيايس  إعالمي  وتراشق 
املرصية  السياسية  والنخب  القيادة  توجه  عكس 
رغبة مرصية  الشبابية  الثورية  النخب  بينها  ومن 

االتزان  غاية يف  إعالمي  إخراج خطاب  متوازنة يف 
تجاه السعودية ودول الخليج؛ وذلك رغبة يف عدم 
تفاقم الوضع بني الجانبني وعدم قطع كل الحبال 

بني الطرفني.

السعودية واإلخوان املسلمون

دينيًا  السعودية منوذًجا  العربية  اململكة  تقدم 
الوهاب،  عبد  بن  محمد  اإلمام  دعوة  عىل  يرتكز 
وهو منوذج سلفي يراه كثريون يف العامل اإلسالمي 
يف  تشدًدا  اإلسالمية  االتجاهات  أكرث  من  والغرب 
للنظام  رؤية  النموذج  هذا  ويحمل  هذا،  يومنا 
تلك  عن  تختلف  الرؤية  هذه  لكن  االجتامعي، 
التي يقدمها اإلخوان املسلمون والذين يُنظر إليهم 
أنهم  عىل  الغرب-  يف  -وحتى  اإلسالمي  العامل  يف 
اإلسالمية  الجامعات  بني  تشدًدا  األقل  النموذج 
من  السعودية  العربية  اململكة  املتعددة. وتخىش 
نشوء رصاع مذهبي قد يعصف بالبالد إذا ما نجح 
اإلخوان املسلمون يف مرص يف الوصول لسدة الحكم 
الدولة  نجاح  وسيمثل  الرتيك.  للنظام  واعتامدهم 
املرصية بقيادة اإلخوان املسلمني إشكالية داخلية 
سعودية، ال تكمن يف أن القيادة السعودية تخىش 
من انهيار النظام االجتامعي فيها؛ ذلك ألنها راضية 
االجتامعي  النظام  سيادة  وأن  النظام،  ذلك  عن 
الوعي  ذلك  جذور  يف  ضاربة  اململكة  يف  السلفي 
االجتامعي، ولكن الخطر قد يكمن يف زيادة وترية 
باستخدام  وقيامهم  اململكة  يف  الليرباليني  متلمل 
منوذج عريب »إخواين« عىل الطريقة الرتكية كبديل 
للسلفية السعودية، مام قد يخلق رصاًعا اجتامعيًا 
كبريًا ينذر اتساعه بنشوب رصاعات قد تكون دامية 
االجتامعي  النسيج  نفسه  الوقت  يف  تهدد  وقد 

السعودي برمته.

السعودية  العربية  اململكة  تحرص  فقد  لذا 
كل  بذل  عىل  مرص  تجاه  القادمة  سياستها  يف 
املساعي لعدم متكني اإلخوان املسلمني يف مرص من 
الوصول إىل سدة الحكم؛ ومن ثمَّ فقد يكون إعالن 
قيادات اإلخوان مؤخرًا عن أن دخولهم االنتخابات 
يُدخلها يف  الرئاسية من شأنه أن ميزق مرص، وأن 
تلك  قناعتهم  عىل  بالتدليل  وقيامهم  مظلم،  نفق 
الفتوح ليؤكدوا للجيش  أبو  البارز  القيادي  بفصل 
وللمحيط اإلقليمي أنهم لن يلعبوا عىل هذا الوتر 
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الرسائل  من  بالكثري  يبعث  مام  الحايل؛  الوقت  يف 
املطمئنة للسعوديني.

السعودية وسياسة مرص الجديدة تجاه القضية 
الفلسطينية

قاومت اململكة العربية السعودية انقالب حركة 
حامس يف قطاع غزة وأخذ زمام األمور بيدها، وحتى 
مل  للقطاع  الوحيش  اإلرسائييل  القصف  خضم  يف 
تقدم اململكة يد العون لحركة حامس، التي تتهمها 
اململكة بأنها الطرف الذي أفشل جميع محاوالت 
رعتها  التي  تلك  وخاصة  فتح  مع حركة  املصالحة 
اململكة السعودية عىل أرض مكة املكرمة. وسيمثل 
حسني  يقودها  ال  جديدة  سياسة  مرص  اعتامد 
للسعودية-  األقوى  الحليف  كان  -الذي  مبارك 
عربيًا  اململكة  ستُحرج  خطرية  تحول  نقطة 
وإسالميًا، خاصة إذا ما أقدمت مرص الجديدة عىل 
رفع الحصار عن قطاع غزة املحارص. ومن املعروف 
أن اململكة العربية السعودية تستفيد منذ نشأتها 
وجود  لها  يوفره  الذي  الكبري  الديني  الزخم  من 
الحرمني الرشيفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة؛ 
الديني دور مهم يف صنع  الزخم  لهذا  كان  حيث 
لذلك  وبالنتيجة  وإسالميًا،  إقليميًا  اململكة  مكانة 
العربية  اململكة  مصلحة  من  ليس  ولذلك،  دوليًا. 
ما  إذا  لدورها  الفاقد  بظهر  تظهر  أن  السعودية 
تعلق األمر بالقضية الفلسطينية، وعىل رأس ذلك 
متكنت  التي  الفلسطينية-الفلسطينية،  املصالحة 
مرص أخريًا من إنجاحها -ولو نظريًا- باإلضافة إىل 
رفع الحصار عن قطاع غزة –ولو جزئيا-، وهو ما 

مدى  عىل  تحقيقه  السعودية  اململكة  تستطع  مل 
سنوات.

العربية  اململكة  ترى  أخرى  جهة  ومن 
أحد   – بإيران  حركة حامس  ارتباط  يف  السعودية 
القيادة  - سببًا يجعل  للحركة  الرئيسيني  الداعمني 
كثريًا  التعمق  بعدم  مطالبة  الجديدة  املرصية 
الكثري  إفساح  وعدم  جهة  من  بإيران  عالقاتها  يف 
ويف  مرص  يف  للتحرك  حامس  لحركة  الحرية  من 
املحيط اإلقليمي، من جهة أخرى. ومن وجهة نظر 
الحصار بشكل كامل  السعودية، فإن رفع  القيادة 
عن قطاع غزة سيؤدي يف نهاية املطاف إىل تقوية 
الدور اإليراين يف مرص واملنطقة، وحتى لو اشرتكت 
مع  العسكري  باملجلس  متمثلة  املرصية  القيادة 
اململكة السعودية يف نفس الرؤية إال أن املجلس 
الشعبي  بالضغط  انشغاالً  أكرث  يبدو  العسكري 
املرصي، فيام يتعلق بلف رفع الحصار عن قطاع 
غزة، وهو ضغط شعبي ال يخفى وقوف اإلخوان 

املسلمني يف صفوفه املتقدمة.

الهواجس  من  الكثري  متثل  مرص  فإن  وهكذا 
والقلق عىل دور اململكة اإلقليمي والدويل؛ فليست 
السائد  السيايس  بالحراك  فقط  تتعلق  املسألة 
الوضع  عىل  يؤثر  أن  ميكن  والذي  اليوم،  يف مرص 
الداخيل السيايس السعودي يف وقت من األوقات، 
املذهبي  بالعامل  مروًرا  ذلك  يتعدى  األمر  ولكن 
وصوالً إىل القضية الفلسطينية، »ترمومرت« السياسة 
أخرى  بأرصدة  وتهوي  أرصدة  ترفع  التي  العربية، 

عىل املستوى السيايس منذ نشأتها.
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السعودية واملجلس العسكري املرصي

أدركت اململكة العربية السعودية -ولو متأخرة 
حالة  تواصل  أن  تستطيع  ال  أنها  اليشء-  بعض 
الجفاء السيايس بينها وبني مرص. ورغم ما قيل عن 
العالقة الشخصية الوطيدة جًدا بني امللك السعودي 
عبد الله بن عبد العزيز والرئيس املرصي السابق 
الدول ال ميكن أن  حسني مبارك، إال أن سياسات 
أوحساب  الشخصية  الرغبات  أسس  عىل  تُبنى 
املجامالت. ويف ذات الوقت فإن املجلس العسكري 
واحدة  للحظة  عنهام  يغب  مل  املرصية  والحكومة 
السعودية.  العربية  اململكة  مع  العالقة  أهمية 
 4 بقيمة  مساعدات  مرص  السعودية  منح  وجاء 
اململكة  من  نوايا  حسن  كبادرة  دوالر  مليارات 
تجاه الدولة املرصية الجديدة، كام جاء قرار منح 
تأشريات العمرة مجانًا للمواطنني املرصيني كبادرة 

تقارب أخرى مع مرص حكومة وشعبا.

املوقف من الثورة اليمنية 

متثل اليمن -والتي تشرتك يف حدود طويلة مع 
السعودية  للقيادة  بالنسبة  السعودية-  اململكة 
شبه  منطقة  يف  خطورة  األشد  هي  رصاع  بؤرة 
الجزيرة العربية؛ حيث تنامي قوة تنظيم القاعدة، 
املرتدي  اليمني  االقتصادي  الوضع  استغل  الذي 
عىل الدوام يف املجتمع اليمني. وتجد السعودية يف 
انهيار نظام الحكم يف اليمن الكثري من الهواجس 
أرسع  وبشكل  الداخيل  بأمنها  تعصف  قد  التي 
السعودية  حاولت  لقد  الكثريون.  يتوقع  مام 
عندما  الخليجي  التعاون  مجلس  وراء  التمرتس 
األزمة  إلنهاء  األخرى  تلو  املبادرة  املجلس  قدم 
اليمنية، لكن حراك الشارع وتسارع وترية األحداث 
واألخطاء التي ارتكبها النظام اليمني يف تعامله مع 
املتظاهرين يف بداية الثورة كان كفيالً بإفشال أي 
السعودية  اململكة  أن  إقليمي. وكان واضًحا  جهد 
الذي  السلبي  للدور  االمتعاض  من  بكثري  تنظر 
التي  باملبادرات  يتعلق  فيام  اليمني  الرئيس  لعبه 
قدمها مجلس التعاون، وعندما شعرت بأن الرئيس 
اليمني غري قادر عىل اتخاذ قرار حاسم، أعلنت من 
خالل مجلس التعاون إنهاء املبادرة الخليجية؛ ثم 
جاء بعدها الهجوم الذي تعرض له الرئيس اليمني. 
ترى اململكة السعودية يف استضافة الرئيس اليمني 

فرصة ذهبية للضغط عليه إلنهاء األزمة يف اليمن، 
وتعتقد القيادة السعودية أن إنهاء األزمة اليمنية 
بتنحي صالح سيعيد لها الكثري من رصيدها الشعبي 
االجتامعية  الروابط  وأن  خاصة  وإقليميًا،  داخليًا 
واليمني هي روابط قوية  السعودي  الشعبني  بني 

وضاربة يف جذورها.

موقف متحفظ من األزمة السورية 

تنظر السعودية إىل األزمة القامئة يف سوريا بنوع 
من التحفظ املعهود وغري املستغرب عىل أسلوب 
تعاطي القيادة السعودية مع األحداث سواًء باتت 
هذه السياسة نافعة أو غري مجدية يف زمن الربيع 
إطالق  آثرت  السعودية  اململكة  أن  إال  العريب. 
مسؤولية  ليتوىل  الخاص  السعودي  لإلعالم  العنان 
القيام بحملة إعالمية مساندة للثورة السورية، وال 
تزال قنوات مدعومة سعوديًا كقناة »صفا« تلعب 
دوًرا مهاًم عىل املستوى اإلعالمي الذي ال يخاطب 
للداخل  مخاطبته  من  أكرث  السوري  الشعب 

السعودي وإن كان بطريقة غري مبارشة.

خامتة 

متر  أزمة  سياسة  الحايل  السعودي  الدور  ميثل 
امللكية  األنظمة  بإمكان  يزال  وال  اململكة.  بها 
بتوفري  الجديد وذلك  العريب  الواقع  االستفادة من 
اململكة  ومتتلك  لشعوبها.  الحريات  من  أكرب  قدر 
يف  ماهرة  بأنها  توصف  قيادة  السعودية  العربية 
اإلمساك بأطر الحكم ومكوناته؛ ولذلك فهي قيادة 
قادرة عىل إحداث تغيري داخيل حقيقي ميكن أن 
أنظمة  قيام  من  تتملكها  قد  التي  املخاوف  يزيل 
تكون  أن  املحال  ومن  لها.  مجاورة  دميقراطية 
الدولة السعودية مستفيدة من أية قالقل داخلية 
يف مرص أو سوريا أو األردن أو اليمن، بل إن الدولة 
السعودية ودول الخليج العريب قد تكون من أكرب 
الخارسين يف حال إشتعال فتيل أية فتنة طائفية أو 
مذهبية أو سياسية يف أي من األقطار العربية التي 

اختارت طريق التغيري.

اختاره من النت مجموعة من الطالب
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حزيران«،  بـ«نكسة  املعروفة  1967م،  حرب 
عسكرية  صدامات  هي  الستة«،  األيام  »حرب  أو 
وسوريا،  مرص،  من:  وكل  إرسائيل  بني  وقعت 
واألردن.  وبساعدة لوجستية من: لبنان، والعراق، 
والجزائر، والسعودية، والكويت؛ يف الفرتة الواقعة 
بني الخامس من حزيران والعارش منه عام 1967م؛ 
سيناء،  جزيرة  شبه  إرسائيل  احتالل  عنها  ونتج 

وقطاع غزة، والضفة الغربية، وهضبة الجوالن.

 وهذه الحرب ثالث حرب ضمن الرصاع العريب 
 -  000,15 مقتل  عن  أسفرت  وقد  اإلرسائييل. 
000,25 عريب مقابل 800 إرسائييل؛ وتدمري 70 - 

08% من العتاد الحريب يف الدول العربية.

قرار مجلس  الحرب صدور  نتج عن هذه  كام 
الثالثة  الالءات  قمة  وانعقاد   ،242 رقم  األمن 
مدن  سكان  معظم  وتهجري  الخرطوم،  يف  العربيّة 
مدنيي  معظم  تهجري  وكذلك  السويس،  قناة 
عرشات  وتهجري  سوريا،  يف  القنيطرة  محافظة 
الضفة  من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  اآلالف 
الغربية، ومحو قرى بأكملها، وفتح باب االستيطان 

يف القدس والضفة الغربية.

إذ  يومنا؛  تبعات حرب 1967م حتى  تزل   ومل 
أنها  كام  الغربية،  الضفة  احتالل  إرسائيل  تواصل 

قامت بضم القدس والجوالن لحدودها؛ وكان من 
1973م،  عام   أكتوبر  حرب  نشوب  أيًضا  تبعاتها 
وفصل الضفة الغربيّة عن السيادة األردنيّة، وقبول 
العرب منذ مؤمتر مدريد للسالم عام  1991م  ببدأ 
»األرض مقابل السالم«، الذي ينص عىل العودة ملا 
العرب بإرسائيل،  لقاء اعرتاف  الحرب،  قبل حدود 
عديدة  عربيّة  دواًل  أن  رغم  إياها؛  ومساملتهم 
سياسيّة  إرسائيل  مع  منفردة  عالقات  تقيم  باتت 

أو اقتصادية.

وحسب مؤرخني عرب وفلسطينيني: فقد شنت 
مباغتًا عىل  اإلرسائيلية هجوًما  العسكرية  القوات 
عندما  واألردن(؛  وسوريا،  )مرص،  الثالث  الدول 
العربية  العسكرية  القوة  أن  )إرسائيل(  الحظت 
1958م  عام  متوز   41 ثورة  فمن  تتعاظم؛  بدأت 
إىل  1962م؛  الجزائر  ثورة  انتصار  إىل  العراق؛  يف 
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية يف أيار 1964م 
إىل  إرسائيل  دفعت  التي  العوامل  أبرز  كان  الذي 
العمل  انطلق  الحرب؛ حيث  املسارعة بشن هذه 
الفدايئ الفلسطيني بـ 53 عملية عام 1965م؛ ثم 
ما لبثت هذه العمليات أن تزايدت، حتى وصلت 
إىل 14 عملية يف الشهور الخمسة األوىل من عام 
1966م. حيث قامت إرسائيل بحرب خاطفة؛ من 

أجل وضع حد ألي أمل لتضامن عريب.

نكسة حزيران / 1967
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  جاء يف وثيقة كشف عنها )وهي من ضمن 
2001م(،  عام  عنها  أفرج  التي  األمريكية  الوثائق 
إرسائيل  دفعت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن 
»لقد  وفوري:  مبارش  وبدعم  املبكرة،  الحرب  إىل 
»أميت«  حينها  اإلرسائييل  املوساد  مدير  التقى 
التداول  وبعد  جونسون،  األمرييك  الرئيس  مع 
سأل جونسون رئيس املوساد: لو هاجمتم العرب 
اآلن فكم ستتحمل هزميتهم معكم؟ فكان جواب 
أميت: عرشة أيام تقريبا. فقال جونسون:« إذا ماذا 
الخطرية  األمريكية  الوثيقة  ولكن   ، تنتظرون؟« 
والتي وصلت معلوماتها إىل إرسائيل فكانت خطة 

تدمري الطريان العريب أوال.

وتشري الوثيقة إىل ما ييل: »رأت روسيا أن حصول 
إرسائيل عىل السالح النووي سيقوي ويدعم النفوذ 
كربى  قوة  إرسائيل  وتصبح  املنطقة،  يف  األمرييك 
نووية ستؤثر حتام وبشكل كبري عىل مصالح روسيا 
يف املنطقة، وإضعاف حلفائها يف املنطقة العاجزين 

أصال عن الحصول عىل أية تكنولوجيا نووية. 

لغة  تصاعد  ومع  1964م،  عام  نهاية  منذ 
مرص؛  يف  عربية  قمة  أول  بعد  العربية  التهديد 
استعدادات  من  يجري  ما  تراقب  إرسائيل  كانت 
عربية؛ ولكن وحسب نص الوثيقة: إن  روسيا هي 
التي كانت تخطط ملثل هذه الحرب؛ فقد أرسلت 
طيارين روس بطائراتهم الحديثة إىل مرص ومارسوا 

تدريبًا مكثفا عىل كيفيّة تدمري مفاعل دميونا«.

ضد  االستفزازية  عملياتها  إرسائيل  صعدت 
كانت  التي  واملعدات  الوسائط  برضب  سورية 
تعمل يف املرشوع العريب لتحويل روافد نهر األردن 
حجم  وزيادة  السوريني  املزارعني  عىل  واالعتداء 
التحديات ضد القوات السورية؛ ما أدى إىل زيادة 
االشتباك  يف  ذروتها  بلغت  التي  االشتباكات  حدة 
عن  األخبار  توالت  إذ   ،)1967/4/7 )يوم  الجوي 
التدابري العسكرية التي اتخذتها إرسائيل، وخاصة 
ما يتعلق بحشد قواتها عىل الحدود السورية؛ ما 
دفع مرص إىل الوفاء بالتزامها وفقاً ملعاهدة الدفاع 
املشرتك )املرصية السورية( التي تم التوقيع عليها 
قواتها  أركان  رئيس  فأوفدت  )1966/11/4(؛  يف 
لتقدير  )اللواء محمد فوزي( إىل دمشق  املسلحة 

املوقف عىل الطبيعة وتنسيق التعاون.

حالة  أعلنت مرص  القاهرة؛  إىل  عاد  وعندما    
املرصية  القوات  وأخذت  القصوى،  التعبئة  من 
تتحرك عىل شكل تظاهرة عسكرية اخرتقت شوارع 
القاهرة يوم )1967/5/15( متوجهة نحو سيناء؛ ثم 
من   1967 أيار   61 يوم  املرصية  القيادة   طلبت 
قائد قوات الطوارئ الدولية يف سيناء، سحب قوات 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وقدم  املتحدة؛  األمم 
»يوثانت« مجموعة من االستشارات الرسيعة قرر 
القوات  تلك  سحب  مرص  طلب  تلبية  إثرها  عىل 
عبد  جامل  الرئيس  أعلن  ثم  أيار1967؛   19 يوم 
النارص يوم 32 أيار 1967 إغالق مضايق تريان يف 
آخر  أزالت مرص  اإلرسائيلية؛ وهكذا  املالحة  وجه 
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أثرين تبقيا من العدوان الثاليث عام 1956م.

وقد اعتربت إرسائيل إغالق مضائق تريان إعالن 
نفسها  وتجهز  بخطواتها  ترسع  فأخذت  حرب؛ 
من  بتأييد  بالعدوان  للبدء  وسياسيًا  عسكريًا 
وذهبت  ومباركتها؛  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الريح،  العام لألمم املتحدة يف مهب  جهود األمني 
رغم ما بذله من لقاءات وجوالت بني القاهرة وتل 

أبيب بغية الحد من تدهور املوقف. 

وبدأت طبول الحرب تدق يف املنطقة، وبدأت 
خالل  من  املوقف  عىل  تسيطر  الحرب  مشاعر 
وسائل اإلعالم املختلفة، وتوجهت القوات السورية 
واملرصية نحو جبهات القتال؛ أما إرسائيل فقامت 
يف  قادتها  نية  أظهرت  اإلجراءات  من  بجموعة 
العدوان، مثل التعديل الوزاري الذي جاء بالجرنال 
سوى  متض  ومل  الحرب،  وزارة  إىل  دايان  موشيه 
القوات  بدأت  حتى  ذلك،  عىل  قليلة  ساعات 

اإلرسائيلية بشن الحرب.

بدأت  1967م،  أيار  منتصف  من  واعتبارا  
العدوان،  لشن  اإلرسائييل  الجيش  استعدادات 
وذلك بتنفيذ الدعوات االحتياطية الرسية، وحشد 
القوات عىل االتجاهات العملياتية؛ ما زاد يف توتر 

املوقف العسكري يف املنطقة.

 

ونتيجة النشاط السيايس الدويل، وبصورة خاصة 
إىل  اللجوء  بعدم  آنذاك  الفرنسية  الحكومة  رغبة 
القوة؛ تعهدت الدول العربية املجاورة مرص سورية 
االستعدادات  وإيقاف  الحرب  شن  بعدم  األردن 
اإلرسائيلية،  العسكرية  القيادة  أن  إال  العسكرية؛ 
وبدعم من  الواليات املتحدة األمريكية، استغلت 

املباغت صبيحة 5  الظرف، وقامت بعدوانها  هذا 
حزيران 1967م.     

بتوجيه  العدوانية  خطتها  إرسائيل  نفذت 
رضبة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية 
واألردين؛  والسوري،  املرصي،  الحريب  وللطريان 
توفري  من  اإلرسائييل  العسكري  الطريان  فمكنت 
مدة  طيلة  املعركة  أرض  عىل  الجوية  السيطرة 

الحرب.

 ويف الفرتة بني 5-6/8 انتقلت القوات اإلرسائيلية 
الجبهة  عىل  الرئيسية  الرضبة  موجهة  للهجوم، 
املرصية؛ والرضبة الثانوية عىل الجبهة األردنية؛ يف 
الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط عىل الجبهة 
باملدفعية  النارية  الرضبات  توجيه  مع  السورية 
والطريان ملواقع الجيش السوري يف الجوالن طيلة 

تلك الفرتة.    

أجرت   6/8 يوم   صباح  يف  السورية:  الجبهة 
القيادة العسكرية اإلرسائيلية إعادة تجميع لقواتها 
بحشد  السورية  الجبهة  عىل  جهودها  لرتكيز 
ألوية  ثالثة  منها  كل  قوام  قتاليتني  مجموعتني 
مختلطة مع وسائط الدعم والتعزيز. غري أن التفوق 
الدعم  قدمت  املطلقة  الجوية  والسيطرة  الجوي 
اإلرسائييل  الطريان  قام  حيث  للقوات،  الحقيقي 

بدور املدفعية.

القوات  انتقلت  يوم 6/9؛  الساعة 00.12/  ويف 
اإلرسائيلية للهجوم عىل االتجاه السوري، بعد متهيد 
ميدان  كامل  عىل  الطريان  بوساطة  كثيف  ناري 
الرئيسية  الرضبة  اتجاه  الرتكيز عىل  مع  املواجهة، 
الجبهة  من  الشاميل  القطاع  يف  حددت  التي 
القلع،  تل   ، سلط  كفر  العام:  وباالتجاه  السورية، 
األوسط  القطاعني  يف  مساعدة  بهجامت  والقيام 

والجنويب من الجبهة.

يوم  حتى  بطيئاً  اإلرسائيلية  القوات  تقدم  كان 
6/9، ومل تحقق  سوى نجاحاً محدوداً عىل اتجاه 
الرضبة الرئيسية وبعمق 4 إىل 5 كم، ونحو 2كم 
عىل بعض االتجاهات املساعدة )اتجاه الدرباشية 
وحرض(؛ وذلك بفضل املقاومة التي أبداها مقاتلو 
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الجيش السوري، وخوضهم معارك ضارية يف ظروف 
قتالية صعبة، وسيطرة جوية كاملة للعدو.  وكثرياً 
مقاومة  أمام  ترتاجع  اإلرسائيلة  القوات  كانت  ما 
املدافعني السوريني؛ إال أن الطريان الحريب اإلرسائييل 
الذي أوكل بهمة تحطيم وتدمري املواقع الدفاعية 
الربية  القوات  السورية وقصفها، كان سبب تقدم 

اإلرسائيلية.

كانت معركة تل الفخار يف ذلك اليوم من أشهر 
رسية  استطاعت  حيث  رضاوة؛  وأكرثها  املعارك 
الرئيسية  القطاعات  مشاة سورية أن تصد هجوم 
إرسائيل  تعده  الذي  املعادي،  جوالين  مشاة  للواء 
إرسائيل  لتكبد  ونتيجة  الخاصة.   قواتها  نخبة 
خسائر كبرية يف األرواح والعتاد؛ أصدرت إرسائيل 
الهجوم  متابعة  عن  للتوقف  مرة  من  أكرث  أوامر 
لتوجيه رضبات جوية للمواقع السورية، وبعد أن 
متكنت  املوقع،  ذلك  احتالل  من  إرسائيل  متكنت 
من توسيع قطاع خرقة واحتالل قطاع بعمق  5كم.

 لقد تابعت إرسائيل هجومها يوم 6/10، عىل 
الرغم من صدور قرار األمم املتحدة بوقف إطالق 
النار، وغذت املعركة بقوات جديدة من االحتياط، 
وخاصة من القوات التي كانت تعمل عىل االتجاه 
يوم  اإلرسائيلية  القوات  مهمة  وتتلخص  األردين.  

6/01 بتابعة التقدم عىل اتجاهني:

االتجاه األول : القلع، القنيطرة، الرفيد.

االتجاه الثاين : سمخ، التوافيق، العال، الرفيد.

عىل  قتالية  مجموعة  إرسائيل  واستخدمت 

يوم 6/01 من  نهاية  اتجاه؛ واستطاعت حتى  كل 
القنيطرة  مدينة  شامل  التالل  خط  إىل  الوصول 

وجنوبها ومفرق الرفيد.

العسكرية  الطائرات  قامت  املرصية:  الجبهة 
اإلرسائيلية يف الساعة 8 و54 دقيقة صباح االثنني، 
5 حزيران، ملدة ثالث ساعات بغارات جوية عىل 
يف  النيل  ووادي  والقاهرة  والدلتا  سيناء  يف  مرص 
 ،161 والثانية  طائرة،   471 األوىل  موجات:  ثالث 
فيها 52  غارة، دمرت  بإجاميل 294  والثالثة 751؛ 
مطاراً حربياً، وما ال يقل عن 58% من طائرات مرص 
وهي جامثة عىل األرض. وطبقا للبيانات اإلرسائيلية: 
تم تدمري 902 طائرات من أصل 043 طائرة مرصية 

منها:

 03 طائرة يت يو-61، 72 طائرة اليوشن قاذفة، 
ونقل  مقاتلة  طائرة   09 يف،  سوخوي-  طائرة   21

وهليكوبرت.

وحول خسائر مرص العسكرية؛ نقل أمني هويدي 
الخسائر  أن  أول محمد فوزي:  الفريق  عن كتاب 
من  و%71  4%؛  كانت  الطيارين  قوة  صفوف  بني 
 %58 املعدات  يف  الخسائر  وكانت  الربية؛  القوات 
الجوية  القوات  خسائر  وكانت  الربية؛  القوات  يف 
من القاذفات الثقيلة أو الخفيفة 001%؛ و78% من 
الشهداء  عدد  وأن  واملقاتالت؛  القاذفة  املقاتالت 
واملفقودين واألرسى هو 00631، عاد منهم 9973 
أسريًا، من بينهم: 184 ضابطًا؛ و83 مدنيًا؛ والباقي 
جنود وصف ضابط.  واتضح بعد املعركة أن عدد 
دبابة،   21 منها  دمر  تقريبا  دبابة  مائتا  الدبابات 
واستشهد فيها 06 فرًدا، وتركت 881 دبابة للعدو.
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الجبهة األردنية/ الفلسطينية)الضفة الغربية(:

األردن  بني  املشرتك  الدفاع  اتفاقية  توقيع  بعد 
ومرص يف 30 أيار 1967م؛ وضعت القوات األردنية 
اللواء املرصي »عبد  يف حالة تأهب قصوى، وعني 
املنعم رياض« قائًدا عاًما يساعده اللواء الركن عامر 
سري  وجاء  األردين(،  األركان  هيئة  )رئيس  خامش 
والقوات  األردين  الجيش  بني  العسكرية  العمليات 

اإلرسائيلية عىل النحو اآليت:

كانت القوات األردنية موزعة عىل النحو اآليت: 
عالية  لواء  جنني،  منطقة  يف  الوليد  بن  خالد  لواء 
يف منطقة نابلس، اللواء املدرع 40 احتياط وكتيبة 
دبابات مستقلة لتعزيز األلوية األمامية وتدعيمها.

 أما القوات اإلرسائيلية، فقد كانت مؤلفة من 
املدفعية  تسندها  ومدرعة،  مشاة  ألوية  خمسة 

وسالح الجو. 

عن  الدفاع  بها  املناط  األردنية  القوات  وكانت 
الثالثة؛  بوحداته  امللك طالل  بلواء  تتمثل  القدس 
من  تألفت  فقد  املعادية  اإلرسائيلية  القوات  أما 
ويحيط  الطور)املطلع(،  جبل  يحتل  مظليني  لواء 
باملدينة من الرشق؛ ولواءين: أحدهام آيل، واآلخر 
مشاة، يحيطان بالقدس من الشامل. )لواء املشاة 
جبل  احتالل  ومهمته  والدبابات،  باملدفعية  معزز 

املكرب، ويحيط بالقدس من الجنوب(.

اشتبكت القوات األردنية مع القوات اإلرسائيلية 
يف مختلف املناطق التي كانت تسيطر عليها؛ إال أن  
العديد من العوامل أدت إىل إضعاف قدرة الجيش 

األردين وأثرت عىل معنوياته وشتتت جهده.

يوم  صباح  هجومها  اإلرسائيلية  القوات  بدأت 
األردنية يف مدينة  املواقع  6 حزيران 1967م عىل 
وقلقيلية  وجنني  واملطلع(  جراح  )الشيخ  القدس 
لحم،  وبيت  والخليل  الله  ورام  ونابلس وطولكرم 
لها  فتعرضت  والدبابات؛  الحريب  الطريان  بواسطة 
القوات األردنية املرابطة يف تلك املواقع، وأوقعت 
منطقة  يف  املدفعية  كانت  كام  الخسائر،  بها 
القدس تقصف املواقع اإلرسائيلية؛ حيث ووصفت 

)باملدفعية املسعورة(. 

وتكبدت القوات اإلرسائيلية خسائر بني أفرادها 
الذي وقع  املكرّب  استعادة جبل  وآلياتها، وحاولت 
بيد القوات األردنية؛ وقامت بتوسيع هجومها عىل 
عدة محاور شملت بقية املواقع األردنية عىل طول 
خط املواجهة؛ وتعرضت القوات اإلرسائيلية املؤلفة 
إيل  هاري  لواء  عصيوين،  لواء  مظليني،  )لواء  من 
للمواقع  مشاة(  ولواء  محمول  مشاة  لواء  اآليل، 
بالتعرض  إيل«  »هاري  اللواء  وبارش  األردنية، 
للمواقع العسكرية األردنية املحيطة بدينة القدس 
ثالث  من  الهجوم  وبارش  حزيران،   5 يوم  مساء 
املسيطرة  الحيوية  املناطق  احتالل  بقصد  جهات 
عىل طريق القدس وباب الواد، وهي: تل الرادار، 
صموئيل؛  النبي  وتل  العزيز،  عبد  الشيخ  وتل 
وتصدت لها القوات األردنية وأوقعت بني صفوفها 

خسائر كبرية.

نبيه  األردين  الجيش  يف  الرائد  مذكرات  وعن   
يوم  القدس  يف  املعركة  بدأت  السحيامت:  فالح 
االثنني 1967/6/5، الساعة الحادية عرشة والنصف 
وخمس دقائق قبل الظهر، باألسلحة الخفيفة، ثم 
املتوسطة، ثم األسلحة الثقيلة كمدفعية 52 رطل، 
والتي كانت ملحقة باملنطقة الرشقية من القدس 
بقيادة  رطل   52 التاسعة  املدفعية  كتيبة  وهي 
استعامل  إىل  باإلضافة  الحصان«،  محمد  »املقدم 

الطائرات، وقنابل اإلنارة ليالً واألسلحة األخرى.

بوابة  من  الدخول  اإلرسائيلية  القوات  حاولت 
استطاعت  األردنية  القوات  أن  إال  البوم«؛  »مند 
الجيش  وحاول  البوابة،  هذه  من  تقدمها  وقف 

اإلرسائييل عدة مرات؛ ولكنه فشل فشالً ذريعاً. 
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للمتقاعدين  عامرة  وجود  من  وبالرغم 
العسكريني عىل البوابة من منطقة إرسائيل، تطلق 
القوات  باتجاه  العامرة  نوافذ  جميع  من  النار 
واستعامله  قوية،  لكشافات  واستعامله  األردنية، 
كرائحة  النعاس ورائحتها  غاز تسبب  لقنابل  أيضاً 
القوات  استطاعت  النهاية  ويف  انه  إال   - الليمون 
اإلرسائيلية وآلياتها العسكرية اقتحام مدينة القدس 
وشوارعها  أحياءها  واحتلت  جهات،  عدة  من 
األسلحة  واستخدام  القتال  رضاوة  رغم  الرئيسية، 
املواقع.   من  العديد  يف  اليدوية  والقنابل  البيضاء 
دفاعا عن  فلسطينية  منها  فردية  وبرزت بطوالت 
ودخل  سقطت،  املدينة  أن  إال  املقدسة؛  املدينة 
املسجد  باحات  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  قادة 

األقىص وحائط الرباق.

ويف الوقت ذاته، كانت املدن والقرى الفلسطينية 
األخرى  بعد  الواحدة  تتهاوى  الغربية  الضفة  يف 
أمام الدبابات واآلليات العسكرية اإلرسائيلية، من 
ورام  ونابلس  وقلقيلية  وطولكرم  وطوباس  جنني 

الله وأريحا وبيت لحم والخليل. 

نتائج الحرب يف الجانب اإلرسائييل 

إرسائيل  شنتها  التي  الخاطفة  للحرب  كان  ـ   1
تأثري  لفلسطني  املجاورة  العربية  الدول  ضد  غدراً 
مفاجئ عىل الجيوش العربية التي أخذت عىل حني 
غرة؛ فتمكنت إرسائيل من اإلدعاء أنها متتلك القوة 
وقف  تستطيع  التي  األوسط  الرشق  يف  العظمى 
تأثري االتحاد السوفييتي، وذلك عن طريق التحالف 
مع الغرب يف الحرب الباردة، واستطاعت إرسائيل 
العربية  األرايض  من  واسعة  مساحات  احتالل 

وصلت إىل 395.89 كم2.

2 ـ انتهكت إرسائيل اتفاقية وقف إطالق النار 
والتي  األمن،  مجلس  قرارات  يف  عليها  املنصوص 

كانت تهدف إىل وضع حد فوري للعدوان.

الدويل  للقانون  خالفاً  إرسائيل  استغلت  ـ   3
واتفاقيات جنيف، مصادر النفط يف سيناء ومصادر 

املياه يف سورية.

نتائج الحرب يف الجانب العريب:

الوجدان  األليمة  النكسة  أيقظت  سياسياً: 
العريب وهزته، ونبهت الشعور القومي إىل الخطر 
عىل  ذلك  وانعكس  العرب؛  كل  يهدد  بات  الذي 
التحرك العريب  الذي أخذ اتجاهات عملية إلزالة 
آثار النكسة ودعم مواقع الصمود، واالعتامد عىل 
ذلك  ترجمة  العربية، ومتت  لألمة  الذاتية  األصالة 
أتاحت  التي  املتتالية  العربية  القمم  انطباعات  يف 
اإلرسائيلية  العربية  للحرب  التالية  للجولة  اإلعداد 

1973م.

من ناحية أخرى، كشف شكل العدوان وطريقته 
وهدفه أمام العامل كله املزاعم اإلرسائيلية والغربية 
التي كانت تستجدي العطف الدويل، وتحصل عىل 
دعمه بزعم أن إرسائيل ضعيفة أمام العرب الذين 
يتهددونها؛ ما أكسب العرب عطفاً دولياً ساعدهم 
فيام بعد عىل عزل إرسائيل عاملياً، وكان دوره كبرياً 
يف تغيري األسس اإلسرتاتيجية لطريف الرصاع العريب 

اإلرسائييل.

لخسائر  العربية  القوات  تعرضت  عسكرياً: 
كبرية يف عدوان حزيران بالقوى والوسائط، غري أن 
هذه القوات تحركت برسعة إلعادة تنظيم قدراتها 
وإمكاناتها  واستطاعت خالل فرتة وجيزة أن تعود 

2كلم / المساحة المناطق المحتلة
61948شبه جزيرة سيناء

1158هضبة الجوالن
5878الضفة الغربية بما فيها القدس

363قطاع غزة
69347اإلجمالي
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دفعت  ذلك،  وعالوة عىل  عليه؛  كانت  مام  أقوى 
وحكوماتها  العربية  األمة  أبناء  النكسة  مرارة 
إعادة  أجل  من  الدؤوب  للعمل  املسلحة  وقواتها 

بناء القدرة القتالية واالستعداد.

العسكرية  اإلدارة  عجز  حزيران  عدوان  أظهر 
من  الرغم  فعىل  العرب؛  إخضاع  عن  اإلرسائيلية 
أصبحوا  العرب  أن  إال  العسكري،  االنتصار  حجم 
تتمكن  ومل  النضال،  متابعة  عىل  تصميامً  أكرث 
حمل  وهو  السيايس،  هدفها  فرض  من  إرسائيل 
العرب عىل االعرتاف بها واإلقرار بوجودها؛ وكانت 
أدت  التي  العوامل  بعض  النتائج بجموعها  هذه 
إىل الحرب العربية اإلرسائيلية الرابعة حرب ترشين 

األول 1973م.

األرايض العربية املحتلة عام 1967م:

األمة  عىل  1967م  عام  حرب  نتائج  كانت 
العربية مؤملة، وما زالت آثارها وانعكاساتها ماثلة 
الدول  الحالية؛ فقد خرست  العربية  األجيال  أمام 
 69347( األرايض  من  شاسعة  مساحات  العربية 
الحرب؛  تلك  يف  )إرسائيل(  عليها  استولت  كلم2( 
وإذا قارناها با استولت عليه عام 1948م وأقامت 
هزمية  أن  »يتضح  كلم2   20700« كيانها   عليه 
حزيران أضافت إلرسائيل تقريباً 395.89 كيلو مرت 

مربع؛ أي ما يزيد عىل أربعة أضعاف مساحتها.

الشاسعة  الجغرافية  املساحات  حسنت  لقد 
وقدرتها  واألمني  اإلسرتاتيجي  إرسائيل  وضع  من 
منذ  مرة  ألول  ومكنتها  العسكرية،  املناورة  عىل 
تأسيسها من االستفادة من تطوير وتحسني خططها 
الدفاعية من خالل استيالئها عىل موانع جغرافية 
األردن،  ونهر  الجوالن،  مرتفعات  مثل:  طبيعية، 

وقناة السويس.

شبه جزيرة سيناء: فور احتالل إرسائيل لسيناء 
بوضع  اإلرسائيلية  السلطات  رشعت  1967م؛  عام 

يدها عىل ما ييل:

• نهب آبار النفط لسد احتياجاتها املحلية.

• االستفادة من املطارات والقواعد الجوية التي 

كانت موجودة آنذاك.

• وضع أجهزة إنذار عىل الجبال واملرتفعات.

• إقامة خط دفاعي عىل الضفة الرشقية لقناة 
السويس عرف باسم »خط بارليف«.

مجتمعة  املادية  اإلمكانيات  لهذه  وكان 
العسكرية  الناحيتني  من  إلرسائيل  كبرية  فوائد 
واإلسرتاتيجية واإلقتصادية؛ فقد حسنت من قدرتها 
مهاجمة  بقدورها  وأصبح  بقواتها،  املناورة  عىل 
مرص يف العمق؛ فطالت طائراتها الكثري من املنشآت 
العسكرية واملدنية واالقتصادية )مطارات، مصانع، 
من  املرصي  الجيش  متكن  أن  إىل  إلخ(،  مدارس،.. 
من  متكنه  بعد  وذلك  الهجامت،  هذه  من  الحد 
االتحاد  بساعدة  القناة  عىل  صواريخ  حائط  بناء 

السوفيتي.

وعىل الرغم من استعادة مرص جزءا من سيناء 
يف حرب عام 1973م، واألجزاء األخرى باملفاوضات 
التي أعقبت ذلك سواء يف كامب ديفد عام 1978م 
املرصية  السالم  معاهدة  توقيع  من  تالها  وما 
الدويل  بالتحكيم  أو  1979م،  عام  اإلرسائيلية 
عام  )طابا(  تبقى  ما  آخر  واستعادة  م  عام 1988 
1989م؛ إال أن السيادة املرصية عىل سيناء ظلت 
تلقي  تزال  ال  1967م  هزمية  إن  إذ  مكتملة؛  غري 
فطبًقا  اآلن.  حتى  املرصي  الشأن  عىل  بتداعياتها 
ملعاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية ومالحقها )1، 

2، 3( فإنه:

سيناء  تسليح  املرصي  الجيش  عىل  محرم   •
لها  يضمن  والذي  يريده،  الذي  الحريب  بالعتاد 
هناك  يوجد  ما  وكل  الكاملة،  والحامية  السيادة 
الجنود ونوعيات أسلحتهم، مقرر  بدءا من أعداد 
سلفا يف املعاهدة، وخاضع ملراقبني دوليني تابعني 
لألمم املتحدة؛ ومن غري الجائز تغيريه إال بوافقة 

الطرفني وبتصديق من برملانيهام.

• ويف عموم سيناء، ممنوع عىل املرصيني إقامة 
مطارات أو موانئ حربية؛ وإن سيناء كلها مقسمة 
إىل خطوط ومناطق أمنية.  ويتم وفقا للمعاهدة 
القوات  من  محددة  بأسلحة  معينة  أعداد  وضع 
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املرصية يف كل منطقة أو خط أمني.

وقد التزمت الحكومات املرصية املتعاقبة بتنفيذ 
قالت  حينام  إنه  حتى  املعاهدة،  هذه  يف  ورد  ما 
)إرسائيل(: إن عمليات تهريب األسلحة من سيناء 
إىل األرايض الفلسطينية عرب غزة قد ازدادت طالبة 
ملراقبة  قواتها  أعداد  زيادة  املرصية  الحكومة  من 
الحدود بواقع 750 جنديًا فقط؛ اشرتطت مرص أن 
بتوقيع بروتوكول إضايف يلحق بعاهدة  يتم ذلك 
تم  ما  وهو  الكنيست؛  عليه  يصادق  وأن  السالم 
بالفعل يف سبتمرب/ أيلول 2005 بأغلبية 53 صوتا 
مقابل 28؛  أما طابا( كلم2 واحد( الواقعة شامل 
بالتحكيم  مرص  استعادتها  والتي  العقبة،  خليج 
فإنه،  1989م،  عام  واستلمتها  1988م  عام  الدويل 
ووفقا لقرار القضاة الدوليني: مسموح لإلرسائيليني 
وال  ساعة.    48 مدة  تأشرية دخول  دون  بدخولها 
تزال تلك األوضاع عىل حالها حتى اآلن: أرض غري 
مكتملة السيادة، ووجود إرسائييل يف منتجع طابا 

تحت الفتة السياحة بتحكيم دويل.

الضفة الغربية والقدس الرشيف:

الضفة  اإلرسائيلية  االحتالل  قوات  احتلت 
كلم2(   5878( الرشيف  القدس  فيها  با  الغربية، 
عام 1967م؛ إثر انسحاب القوات األردنية وعودتها 
األردن، وقلصت حدودها مع  نهر  الرشق من  إىل 
األردن من 650 كلم إىل 480 كلم )من بينها 5.38 

كلم طول البحر امليت(.

ونهبت إرسائيل الكثري من ثروات الضفة الغربية 
تهويد  بعمليات  وبارشت  منها،  املائية  سيام  ال 
واستطاعت،  ممنهجة؛  مخططة  بطريقة  للقدس 
باستيالئها عىل مساحات شاسعة من أرايض الضفة، 
والعسكري،  واألمني  اإلسرتاتيجي  وضعها  تحسني 
أن  املمكن  من  كان  عسكري  خطر  أي  وإزالة 
يتهددها، أو وجود أي جيش عريب منظم ومسلح 
الجغرايف  القلب  تعترب  التي  الغربية،  الضفة  يف 
لفلسطني التاريخية. ومن تداعيات احتالل الضفة 

الغربية:

- السيطرة عىل الضفة الغربية با فيها القدس 

الرشيف )حوايل 70 كلم2( والتحكم يف مقدساتها 
اإلسالمية كاملسجد األقىص وقبة الصخرة.

لسيطرتها.  فلسطيني  مليون   5.2 إخضاع   -
)تقديرات جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني عام 

2006 م(.

- مضاعفة أعداد املستوطنني وبناء املستوطنات، 
األرايض  من  كبرية  مساحات  عىل  باالستيالء 
عدد  وصل  حتى  والقدس،  الضفة  يف  الفلسطينية 
حسب   2013 يناير  شهر  بداية  ىف  املستوطنني 
 360 اإلرسائيلية  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة 
ألف مستوطن. )وهذا الرقم ال يشمل املستوطنني 

يف القدس والذين يزيد عددهم عن 220 ألف(.

يف  الغربية  القدس  إىل  الرشقية  القدس  ضم   -
متوز 1967م، ثم إعالنهام عاصمة موحدة وأبدية 

إلرسائيل يف متوز 1980م، بقرار من الكنيست.

تهويد  سياسة  تنفيذ  عىل  وبالتدريج  العمل   -
العرب،  السكان  كطرد  السبل،  بختلف  للقدس 
وهدم املنازل واألحياء العربية، ومصادرة األرايض، 
ما  األرض  تلك  من  صادرته  ما  مجموع  بلغ  حتى 
القدس  عليها  كانت  التي  املساحة  نصف  يقارب 

الرشيف يف الرابع من حزيران 1967م.

السورية وبعد  الجبهة  الجوالن: وعىل  هضبة   
عىل  إرسائيل  استولت  السورية؛  القوات  هزمية 
الجوالن  هضبة  مساحة  إجاميل  من  كلم2   1158

البالغة 1860 كلم 2.

الجوالن  هضبة  عىل  إرسائيل  استيالء  وحقق 
تتميز  ملا  اإلسرتاتيجية؛ وذلك  املكاسب  من  مزيداً 
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عن  مرتفعة  تجعلها  تضاريس  من  الجوالن  به 
من  الشيخ  جبل  إىل  تستند  حيث  البحر؛  سطح 
جهة الشامل، ووادي الريموك من الجنوب، وترشف 
الحولة  وسهيل  األعىل  الجليل  عىل  مبارشاً  إرشافاً 
وطربيا. وكانت إرسائيل  قبل الخامس من حزيران 
تعترب الوجود العسكري السوري يف هذه املنطقة 

مدعاة لتهديد مناطقها الشاملية.

يف  اإلرسائيلية  العسكرية  السلطات  ورشعت 
تجهيز نقاط عسكرية يف تلك األماكن، ومن أهمها 
الحصن العسكري الذي أعدته يف جبل الشيخ عىل 
كام  البحر؛  سطح  مستوى  عن  مرتاً   2224 ارتفاع 

أقامت كذلك قاعدة عسكرية جنوب الجوالن.

عمقاً  إلرسائيل  الجوالن  هضبة  أضافت  وقد 
دفاعياً أبعد الخطر املبارش عن مدنها ومستوطناتها 
الحيوية اآلهلة بالسكان، وجعل القوات اإلرسائيلية 
نفسها مصدر تهديد للعاصمة السورية دمشق عرب 
محاور  إىل  باإلضافة  دمشق«،  »القنيطرة  محور 

حوران. 

هضبة  تحتل  تاريخه،  حتى  إرسائيل  تزال  وال 
الجوالن، رغم مرور ستة وأربعون عاًما؛ ومل تتمكن 
سوريا يف حرب عام 1973م من تحريرها والسيطرة 

عليها.

إذ  تتواىل؛  االحتالل  هذا  تداعيات  تزال  وما   
تم  الجوالن  أهايل  من  نسمة  ألف   100 نحو  إن 
تهجريهم، وما زالوا يعانون املشكالت الناجمة عن 
النزوح عن ديارهم، وقد تجاوز عددهم 175  ألف 
نسمة؛ يسكن معظمهم يف العاصمة دمشق. وبقي 
يعيشون  نسمة  ألف   25 نحو  الجوالن  هضبة  يف 
بالرعي  أغلبهم  ويعمل  رئيسية،  قرى  أربع  يف 
الذي  اإلرسائييل  للقانون  ويخضعون  والزراعة، 
عنوان  تحت  1981م،  عام  الكنيست  من  صدر 
قبل  من  فعلت  كام  الجوالن«.  مرتفعات  »قانون 
بالضفة الغربية والقدس، فقد شجعت املستوطنني 
عددهم  بلغ  حيث  الجوالن  يف  االستقرار  عىل 
وفقا ملصادر إرسائيلية- حوايل 20 ألف مستوطن 
اإلحصاء  يقيمون يف 34 مستوطنة حسب مكتب 

اإلرسائييل 2013.

نهب  عن  اإلرسائيلية  السلطات  تتوقف  ومل   
ورسقة موارد الجوالن الطبيعية وخرياتها الزراعية؛ 
فاملستوطنون يزرعون حوايل 80 كلم2، ويستفيدون 
من معظم املراعي البالغة مساحتها 500 كلم2؛ كام 
استغالل  يف  اإلرسائيلية  السياحة  رشكات  نشطت 
السياحية  الغرف  إشغال  نسبة  أن   لدرجة  ذلك، 
املستثمرة لحسابها وصلت حوايل 100 ألف غرفة، 
وبلغت أعداد السائحني للجوالن سنة 2006 قرابة 

مليوين سائح.

الجوالن  هضبة  أرايض  إرسائيل  تستغل  كام 
صناعياً؛ حيث أقامت عليها منطقة صناعية يعمل 
فيها أكرث من ألف عامل إرسائييل؛ أما عن الرثوات 
املائية، فهي من أهم ما تستغله إرسائيل من موارد 
نهري  مياه  تستويل عىل  الطبيعية؛ حيث  الجوالن 
الرشب  يف  منهام  وتستفيد  وبانياس  الريموك 
والزراعة؛ فالجوالن يزود إرسائيل بنحو %25- %30 

من استهالكها السنوي للمياه.

الخسائر البرشية واملادية لحرب عام 1967م:

دور منظمة األمم املتحدة تجاه حرب حزيران

وسورية  مرص  عىل  اإلرسائييل  العدوان  يعد    
يف  خطري  تحول  بنزلة   )1967/6/5( يف  واألردن 
مجرى الرصاع العريب اإلرسائييل، وكانت تلك الفرتة 
عىل  الفلسطينية  القضية  تاريخ  يف  ومؤثرة  هامة 
املستوى الدويل، انتهت بإصدار مجلس األمن قراره 
242  يف 22 ترشين الثاين عام 1967، الذي تضمن 
مجلس  نظر  وجهة  وفق  السلمي  الحل  مبادئ 

األمن.

وفيام ييل نص القرار:

قرار مجلس األمن الدويل رقم )242( صدر يف 
1967/11/22

إسرائيلالعربالخسائر نوع
800 - 650 منألفًا 25 - 15 منقتلى

2500 - 2000ألفًا 45 - 40 منجرحى
20 - 500015 - 4000 منأسرى
%5 - 2 من%80 - 70 منحربي عتاد
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تبنى مجلس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة 
هذا القرار، يف جلسته رقم 1382، بإجامع األصوات.

الرشق  يف  ودائم  عادل  سالم  مبادئ  إقرار 
األوسط:

إن مجلس األمن: إذ يعرب عن قلقه املتواصل 
بشأن الوضع الخطر يف الرشق األوسط، وإذ يؤكد 
عدم القبول باالستيالء عىل أراض بواسطة الحرب، 
وعادل  دائم  سالم  أجل  من  العمل  إىل  والحاجة 
تستطيع كل دولة يف املنطقة أن تعيش فيه بأمن، 
بقبولها  األعضاء  الدول  جميع  أن  أيضاً  يؤكد  وإذ 
وفقاً  بالعمل  التزمت  قد  املتحدة  األمم  ميثاق 

للامدة )2( من امليثاق؛

1- يؤكد أن تحقيق مبادئ امليثاق يتطلب إقامة 
ويستوجب  األوسط،  الرشق  ودائم يف  عادل  سالم 

تطبيق كالً من املبدأين التاليني:

أ - سحب القوات املسلحة من أراض )األرايض( 
التي احتلتها يف النزاع.

الحرب،  حاالت  أو  ادعاءات  جميع  إنهاء  ب- 
دولة  كل  أرايض  وحدة  بسيادة  واعرتاف  واحرتام 
يف املنطقة، واستقاللها السيايس، وحقها يف العيش 
بسالم ضمن حدود آمنة، ومعرتف بها، وحرة من 

التهديد وأعامل القوة.

2- يؤكد أيضاً الحاجة إىل:

أ - ضامن حرية املالحة يف املمرات املائية الدولية 
يف املنطقة.

ب - تحقيق تسوية عادلة ملشكلة الالجئني.

ج- ضامن املناعة اإلقليمية، واالستقالل السيايس 
بينها  إجراءات  طريق  عن  املنطقة،  يف  دولة  لكل 

إقامة مناطق مجردة من السالح.

يطلب من السكرتري العام أن يعني ممثالً خاصاً 
الدول  مع  اتصاالت  إلقامة  األوسط؛  الرشق  إىل 
للوصول  الجهود؛  يف  املساعدة  بهدف  املعنية؛ 
النصوص  أساس  عىل  ومقبولة،  سلمية  تسوية  إىل 

واملبادئ الواردة يف هذا القرار.

املجلس  يبلغ  أن  العام  السكرتري  من  يطلب 
بدى تقدم جهود املبعوث الخاص، يف أقرب وقت 

ممكن.

استمرت  بل  السالم،  بنطق  إرسائيل  تقبل  ومل 
ويف  خطوة،  بعد  خطوة  املحتلة  األرايض  ضم  يف 
رفض قرارات منظمة األمم املتحدة وتحدي ميثاقها 
الحال عىل ذلك حتى  وانتهاك مبادئها؛ واستمرت 
نشبت حرب ) أكتوبر ترشين( يف 6-10-1973م.   

اختاره من النت مجموعة من الطالب
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ملاذا قال األتراك نعم يف االستفتاء األخري
يف السادس عرش من نيسان قال الشعب الرتيك 
لوطننا  عظيامً  فوزا  وكان  الجديد  للدستور  نعم 

بإذن الله تعاىل. ملاذا قال الشعب الرتيك نعم؟

أوال: نظامنا مثل السيارة الواحدة التي يقودها 
لتواصل  السيارة  هذه  الله  حفظ  سائق.  من  أكرث 
إىل  يحتاج  وهذا  تقع  أن  دون  هدفها  إىل  السري 
أمىض  كيف  يل  يرشح  دامئا  أيب  واحد.  سائق 
بسبب  ماتوا  الناس  املاضية.  السنوات  يف  حياته 
أريد أن أعيش هذه  قلة اإلمكانيات يقول أيب: ال 

السنوات مرة أخرى .. بل ال أريد أن أتذكرها!«.

 ثانياً: نظامنا بطيء مثل السلحفاة ولكن النظام 
الجديد سيكون أرسع من الجان إن شاء الله تعاىل.

ثالثاً: األهم بالنسبة يل وحتى الشخص العادي 
وبنطق  ألنه  نعم  قال  السياسية  يفهم  ال  الذي 
بسيط وحساب صحيح يقول اإلمام الشافعي: إذا 
ال تعرف الطرف املحق انظر إىل سهار الكفار إىل 
هذا  تعاىل.  الله  بإذن  الحق  وستجد  تذهب  أين 
التي  األحزاب  بالضبط.  اآلن  حالنا  يرشح  الكالم 
الكفار تقول: ال. اإلرهابيون يقولون: ال  تتفق مع 
أوروبا تقول: ال الشاذون يقولون: ال. كل األشخاص 
الذين ال يريدون التطور لرتكيا يقولون: ال. ولذلك 
يكون  لئال  نعم.  يقول:  أن  يجب  العادي  املواطن 

كالسفهاء أمام سهام الكفار. 

أال  ال.  قالوا:  املسلمني  بعض  ألن  حزين  وأنا 
إىل  ستعود  تركيا  »ال«  نجحت  لو  أنه  يفهمون 
السنوات املاضية التي ال نريد أن نتذكرها! أتريدون 
الصيدليات  أمام  الدواء  تشرتوا  أن  تنتظروا  أن 
طوال أربع ساعات؟! أال تريدون أن نتطور وننقد 
فلسطني من اليهود؟! أتريدون أن نساعد الكفار؟ 

بالنسبة يل هذا أثم كبري. 

حفظ الله وطننا ..يا ريب وارحمنا وانرصنا عىل 
القوم الكافرين.

زاهد كايا
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إن الدميقراطية تطبيق للرشيعة يف شقها الدستوري  وذلك أهم وأسبق يف الرتتيب  من تطبيق   •
الرشيعة يف شقها القانوين التفصييل.

إن السياسة الرشعية هي مفتاح األداء السيايس الجيد .  •

املجتمع  يف  والقيم  العقائد  لنظام  تسمح  إجرائية  صيغة  هي  وإمنا  عقدياً  موقفاً  ليست  الدميقراطية 
بالتعبري عن نفسه بحرية  وبتجسيد ذاته يف قوانني وضوابط عملية .

نتيجة الدميقراطية يف مجتمع مسلم ستأيت بأحكام اإلسالم من دون ريب ونتائجها يف مجتمع غري   •
مسلم ستأيت بغري ذلك .

إن بعض اإلسالميني يف الدول العربية عاجزون عن تجاوز مرحلة التأسيس إىل مرحلة االمتداد   •
واالنفتاح .

من الطبيعي أن تسعى كل حركة سياسية أو حزب سيايس للوصول إىل السلطة  فهذا جزء من   •
العمل السيايس . لكن الوصول إىل السلطة ليس غاية يف ذاته وإمنا هو وسيلة لخدمة املجتمع وبناء 

الحضارة .

اإلسالميون  انتهجه  الذي  الحريك  للمنهج  باهر  نجاح  آخر  السودان  يف  اإلنقاذ  انقالب  كان   •
السودانيون .

لقد متخض النجاح العظيم يف منهج الحركة عن فشل عظيم يف إدارة الدولة وهنا تكمن املفارقة   •
وتظهر العربة التي نحتاج لالعتبار بها اليوم .

إذا حرمك أهل السلطة من الحرية فإن طريقك إىل الحرية هو السلطة .  •

الثورة ليست مجرد الضغط عىل الزناد  ولكنها حركة تهدف إىل إقامة مجتمع العدل واإلنصاف   • 
.

الشنقيطي : الدميقراطية هي الطريق إىل اإلسالم
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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسولنا 
محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني.  

الثورة  ماهي   : الثورة  عن  هذا  مقايل  يف  سأكتب 
أن  أردنا  إذا   : بدايًة  ونتائجها؟  وأسبابها  وأنواعها 
ماذا  نعرف  أن  بد  الثورة ال  نتناقش حول  أو  نتكلم 
تعني الثورة لغة   واصطالحاً؟ تعني الثورة بصطلحها 
السيايس الخروج من الوضع الراهن إىل الوضع األسوأ 
أن  كام  القائم  للوضع  بالنسبة  األفضل  الوضع  أو 
للثورات تعريفات معجمية حيث تتلخص بتعريفني 
مع  وضع  الذي  القديم  التعريف  ويعد  ومفهومني 
السبب  هو  الفرنسية  للثورة  األوىل  الرشارة  انطالق 
النخب  بقيادة  الشعب  قام  حيث  الثورة  هذه  يف 
والطالئع من املثقفني بتغيري نظام الحكم فيها بالقوة.     

أنا أعتقد بأن الثورة هي قيام الشعب ضد السلطة 
املوجودة  وهناك تعريفات كثرية حول الثورة غري أننا 

نكتفي با ذكرناه آنفاً ويجوز لنا أن نقول أن هناك 
نوعني للثورة : الثورة العسكرية  ويطلق عليها أيضاً 

)االنقالب ( والثورة الشعبية . 

سيطرة  وهي   : العسكرية  الثورة   : األول  النوع 
الدولة بشاركة كل  الحالية يف  السلطة  الجيش عىل 
أفراده تحت قيادة رئيس األركان العامة  وعىل سبيل 
القدمية  اإلغريق  دولة  يف  التي حدثت  الثورة  املثال 
األخرية  العصور  يف  عاملياً  املشهورة  والثورة  والهند 
ضد  بونابرت  نابليون  بقيادة  الفرنسية  الثورة  وهي 

النظام املليك سنة 1899م .

النوع الثاين : الثورة الشعبية : وهي وقوف أكرثية 
. وأكرب وأشهر  بالثورة  السلطة وقيامها  الشعب ضد 
كانت منوذجاً  التي   ) الفرنسية  الثورة   ( عليها  مثال 
للشعوب األخرى والتي غريت وجه التاريخ.   والثورة 

لها أسباب عديدة نذكر منها :

1-  مخالفة معظم الشعب للسلطة املوجودة .

2 – انقسام املجتمع إىل طبقات ) أغنياء – فقراء ( .

الحكومة  بتغيري  نجحت  إذا  عامة  الثورة  وتنتهي 
وأحياناً بتغيري النظام كام حصل يف فرنسا عام 1789م. 

فرقان يالتشينكايا

الثورة و أنواعها
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التجارة  ميزان  وأصبح  البطالة  وازدادت  الدولة  يف  الصغرية  املصانع  بدأت  الصناعية  الثورة  بسبب 
الخارجية خارساً وحلت البضائع األوروبية محل البضائع الوطنية يف منتصف القرن التاسع عرش  وتحولت 
الدول  البضائع واملواد املصنعة  و بدأت  الخام وتستورد  املواد  العلية إىل دولة ضعيفة تصدر  الدولة 
األوروبية التي نجحت فيها الثورة بالبحث عن أسواق جديدة والتنافس فيام بينها عىل هذه األسواق 

وبدأ االستعامر وبدأت الخالفات فيام بينها حول أرايض الدولة العثامنية بشأن تقاسمها .

األجنبي   واالمتياز  األقليات  حقوق  حامية  بذريعة  الغري  ألرايض  احتاللها  األوروبية  الدول  سوغت 
مواكبة  عن  الدولة  وعجزت  عرش  التاسع  القرن  يف  العثامنية  للدولة  الداخلية  السياسة  يف  وتدخلت 

التطورات االقتصادية والثورة الصناعية وأرسعت هذه الرضبات ) اقتصادية – سياسية ( بسقوطها .

ومام مييز الثورة الصناعية استخدامها للرأسامل الكبري وانحصاره بأيدي فئة قليلة )وهذه هي الرأساملية( 
وازدياد حجم التجارة العاملية وهدم املؤسسات الصناعية الصغرية باإلنتاج الكثري والرخيص  وتسببت 
هذه الثورة بأزمة كبرية للسيطرة عىل األسواق الخارجية وترصيف اإلنتاج من جهة وتأمني املواد الخام 
من جهة أخرى وأجربت هذه األزمة الدول االستعامرية للدفاع عن حدودها وحدود مستعمراتها والبحث 
عن أسواق جديدة وأصبحت هذه الدول االستعامرية يف حال سيئة بسبب هذه األزمات  واطأمنت 
دولة الخالفة العلية عىل اتساع أراضيها وكرثة سكانها وكرب أسواقها  وكان يجب عليها أن تحمي صناعتها 
املحلية بفرض رضائب عالية عىل املنتجات األجنبية وتطور صناعتها بواكبة التكنولوجيا املعارصة حتى 

تسطيع تحدي الصناعة األوروبية ولكنها مل تفعل بل خضعت آلثارها السلبية السيئة . 

     

    محمد فاتح أوزتل

آثار الثورة الصناعية يف الدولة العثامنية
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الدولة والحكومة والثورة
يقول املفرس الشهيد سيد قطب »أكره أمريكا كثريا ولكن أكره املسلمني الذين  ينتمون إىل أمريكا أكرث 

من ذلك«

منطلقا من قول الشهيد هذا أود أن أتكلم عن بعض املفاهيم التي يحتاج للكالم والرشح فيه.

الذين  الحكام  كثريمن  هناك  األسف  مع  ولكن  مسلمون  حكام  املسلمة  بالدنا  يحكم  هذا  يومنا  يف 
الشهيد سيد قطب. بعنى حكامنا هؤالء هم  إليها  لفت  التي  الشخصية  يعتربون مسلمني وهم من 
مسلمون ولكن يتعاملون يف السياسة كام تريد أمريكا ويف هذا الحني نذكر قول سيدنا عمر بن خطاب 
الله« ومن هذا القول  العزة عند غريه أذلنا  ابتغينا  الله باإلسالم فإن  الله عنه: »نحن قوم أعزنا  ريض 
ميكننا أن نقول إن سبب حال املسلمني السية واملقرفة اليوم هو ترك حكامنا أوامر الله واتباع بأمريكا. 

يف الحقيقة سبب كراهية الشهيد لهؤالء من هذا املنطق. 

الدولة ويخرجه إىل الشارع بشعار »الشعب  و بسبب تهافت حكامنا هذا يحرك الشعب امللتزم يف 
يريد إسقاط نظام« وباملظاهرات يف الدولة يسقط الحاكم الظامل و يكون هناك حكومة جديدة من قبل 

املنظامت واملؤسسات اإلسالمية التي ترشد الشعب.  

يف هذه النقطة مام يجدر بالذكر هو أن بعض املبادرات تشكيل الدولة ال تكون ناجحة. ألنه مل تكن 
هذه املنظامت قد جهزت من قبل الثورة نفسها يف املجاالت االقتصادية والثقافية واألمور الشعبية يف 

املحافظات وإىل أخره ما سوى السياسة.  

لذلك يقول بعض املحللني السياسيني: إن الثوار يف البلدان العربية قد خرجوا إىل الشارع مبكراً؛ بعنى 
قبل أن يتجهزوا بشكل جيد.

عمرفاروق آقامن
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الحروب الصليبية والصهيونية املعارصة 

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين اللهم إين أعوذ 
أن أِضل أو أَضل أو أزِل أو أزَل أو أظلِم أو أظلَم أو أجهل أو يجهل عيل وموضوعنا اليوم : حول الحروب 
الصليبية والصهيونية املعارصة من حيث أوجه الشبه واالختالف  وأبدأ هذا املوضوع بقوالت لبعض 
نستخلص  أن  وعلينا  املعارصين  العرب  الكتاب  من  الصليبية  الحروب  دراسات  املختصني يف  املؤرخني 

العربة من الحروب الصليبية وربط هذه الظاهرة بالصهيونية املعارصة .

د . عبد الوهاب املسريي هو أوسع من درس الصهيونية املعارصة يقول : يالحظ أن كالً من ماملك 
الفرنجة والدولة الصهيونية بسبب طبيعتها االحتاللية خلقت مشكلة الالجئني  كام يالحظ أن هؤالء 
نفسها  الصهيونية  الدولة  وتطرح   . القلعة  الدولة  ضد  املنطقة  سكان  جند  وقود  إىل  تحولوا  الالجئني 
باعتبارها قاعدة للحضارة الغربية كلها يف مواجهة العامل اإلسالمي . يف هذا الكالم للدكتور املسريي نجد 

ثالثة مفاتيح مهمة : 

أوالً : الطبيعة اإلحاللية للمرشوع الصهيوين وللحروب الصليبية املعارصة بعنى اقتالع شعب أو إبادته 
وإحالل شعب آخر مكانه .

ثانياً : أن كليهام خلقا مشكلة الالجئني .

ثالثاً : أن هؤالء الالجئني تحولوا إىل مقاتلني ضد هذا املرشوع اإلحاليل االستعامري .

رابعاً : أن الدولة الصهيونية هي دولة قلعة متاماً مثل الدولة الصليبية القدمية وألن آخر منتجات الدولة 
الصهيونية هو الجدار العازل وهو الرجوع إىل فكرة القلعة القدمية متاماً .

وأخرياً أن الدولة الصهيونية هي القاعدة للحضارة الغربية ونفس اليشء كان بالنسبة للحروب الصليبية 
القدمية .

الشبه  وأوجه  الدراسة  أهمية  الحظوا  ممن  أيضاً  الصليبية  الحروب  مؤرخي  من  العسيل  زياد   . د 
واالختالف ما بني تجربة الحروب الصليبية والصهيونية . 

كتب د . زياد العسيل ) لقد شغلت الحروب الصليبية عدداً كبرياً من العلامء والباحثني يف إرسائيل  حتى 
أصبحت الجامعة العربية من أهم مراكز األبحاث يف العامل يستخرجون العرب من دراسة تلك التجربة 
التاريخية الحية ملجتمع أجنبي حل يف البالد املقدسة واستقر فيها قرابة قرنني من الزمن ( . وهذا يدل 

عىل اهتامم اإلرسائيليني بدراسة الحروب الصليبية واستخالص العربة التاريخية منها .

محمد مختار الشنقيطي

اختيار فرقان يالتشينكايا 
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  تطبيق الرشيعة يف مجتمعات حرة

- من أهم منجزات الربيع العريب أنه نقل الجدل حول تطبيق الرشيعة إىل جدل حول الرشيعة .

- الشعوب العربية واإلسالمية هي أكرث الشعوب تديناً  وأقل الشعوب دراسة علمية للدين ) باملعنى 
املعارص لعلم األديان ( .

- رضورة تبني معنى ) الرشيعة ( يف االستعامل القرآين  الذي يشمل الدين كله

- إن حكم الله تعاىل ليس شيخاً معمامً نازالً من السامء  بل هو اختيار مجتمع حر ) آمن بالله رباً 
وباإلسالم ديناً وبحمد صىل الله عليه وسلم رسوالً ونبياً ( .

ولذلك من  والقانون  للفقه  بل هي مصدر  فقهاً  وال  قانوناً  ليست  الرشيعة  أن  ندرك  أن  نحتاج  كام 
املمكن أن يتغري الفقه والقانون دون خروج عىل الرشيعة .

- جعل العلامنيون الوحي تاريخاً ميكن تجاوزه  وهذا مستحيل إسالمياً  وجعل السلفيون التاريخ وحياً 
يجب استنساخه وهذا مستحيل إنسانياً .

- إن ما نحتاجه اليوم ليس ) تقنني الفقه ( بل ) تفقيه القانون ( .

- الحاكم املسلم ليس من حقه إلزام تطبيق قانون من قوانني الرشيعة يرفضه املجتمع  وليس من 
الحكمة السياسية أن يفعل ذلك عملياً  فإن ريض املجتمع بأحكام الرشيعة فذلك واجبه  وإن يرىض 

ببعضها فهو آثم والله سيحاسبه  ألن املجتمع ال ُمكره له .

- ما نحتاجه اليوم التقدم باإلسالم وليس الرجوع به : ) ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ( املدثر /37/ .

- مييل الفالسفة العلامنيون / عرباً وغربيني / إىل اختزال الدين إىل عنارص ثالثة / العقيدة والعبادة 
والرسدية الكونية / 

منجزات – نتائج – اختزال = اختصار 

) اللهم انرص الرشيعة عىل / أنصار الرشيعة /  و الدين عىل /أنصار الدين / اللهم آمني ( .

محمد املختار الشنقيطي

اختيار مصطفى باقي صنطقجي
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العلوم االجتامعية واالقتصادية

تعترب العلوم االجتامعية بجملها هي املحرك الرئييس لنشاط الشعوب بكل فروعها  وما علم االقتصاد 
إال واحد من هذه العلوم حيث يدرس كل يشء يتعلق بالنقود  ويدرس هذا العلم كل الجوانب التي 
تهم اإلنسان بدءاً من عملية اإلنتاج إىل التوزيع  إىل استهالك الفرد للسلع  والخدمات التي تهمه  وكل 

ما يتعلق بالعرض والطلب عىل كل السلع .

إن كلمة االقتصاد تعني كمصطلح متعارف عليه  الوقوف يف نقطة الوسط بني اإلرساف يف اليشء والتقتري 
فيه  إال أن أحد املهتمني بهذا العلم هو ليونيل روبنز  قد حدد املعنى األعم لكلمة اقتصاد  حيث قال 
: بأنه يهتم يف دراسة السلوك اإلنساين  وما يختص بعالقة سلوكه ومتطلباته بني كل من الغايات والتي 

هي الرغبات ؛ وبني املوارد النادرة  والتي هي أساس املشكلة االقتصادية .

وغالب املجتمع يعتقد أن االقتصاد هو االدخار وما إىل هنالك من خفض يف نسبة اإلنفاق  واالقتصاد 
يقسم إىل أقسام عدة :

االقتصاد الجزيئ وهو أهمها  وهناك االقتصاد الكيل  واالقتصاد اإليجايب  و االقتصاد املعياري .

أهمية االقتصاد : تأيت أهمية االقتصاد بأنه يطبق حرفياً يف كل املجاالت التي تهم األفراد وتتعلق بهم  
وأنه مهم يف كل املجاالت سواء كانت يف ناحية التعليم أم الصحة  والجرمية  وحتى السياسة والقانون 

والدين  وميكننا أن نراه يف الحروب أيضاً .

ولذلك أهميته تنبع عن كونه ذا دور فعال وحاسم يف تقدم الشعوب وتطورها بشكل عام وهو الذي 
من شأنه أن يرسم مصري الدول وآفاقها . 

وتأيت أهمية االقتصاد أيضاً من خالل االستثامرات واملشاريع التي توفرها الدول وبالتايل يكون توفري 
فرص العمل كبرياً وخاصًة لجيل الشباب  األمر الذي يؤدي إىل تقليص نسبة البطالة والحد منها ناهيك 
عن التخصصات التي توفرها أيضاً وخاصًة للامهرين يف املجال الفني واإلداري  وبالتايل كل ذلك يؤدي 
إىل زيادة الدخل القومي  نتيجة للزيادة التي تحصل يف كل من اإلنتاج واإلنتاجية ؛ مام يساهم يف ارتفاع 
نصيب األشخاص  وبالتايل تتحسن معيشتهم ويرتفع مستواهم  وهذا كله يكون نتيجة لدعم رأس املال 

يف الدولة وزيادته .

وبإمكاننا أن نصف االقتصاد بأنه معيار مهم ملعرفة مستوى الدول وتخمني مستقبلها .

أحمد براء
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نحن واإلدارة

من  مكون  نظام  تشكيل  يحاولون  املسلمون  كان  األكرم  رسولنا  بعثة  بعد  عام   1400 من  أكرث  منذ 
املسلمني يك يثبتوا ويرسخوا وجودهم بني الديانات املختلفة وااليديولوجات املتعددة واملتنوعة. 

هذا األمر كان يف أوليات دار اإلسالم زمن الرسول صىل عليه وسلم وبعده يف عرص الخلفاء الراشدين. 
ثم أىت دور الدول اإلسالمية األموية والعباسية والتي بعدها. هذه الدول أيضاً كانت تدار ضمن مؤسسة 

الخالفة. 

بسقوط الدولة العثامنية انتهت مؤسسة الخالفة »عىل الورق«. حيث إن مقام الخالفة قد تأذى من 
املسلمني طوال هذه الفرتة بأعامل الذين يستخدمون الدين اإلسالمي ألهدافهم السياسية كام يريدون 

بعنى يجعلون ترصفاتهم الخاطئة مرشوعة بإدخال الدين يف األمور.

اإلدارة  يف  فراغاً  املسلمون  العلامء  رأى  املسلمني تحت سقفه  تجمع  كانت  التي  الخالفة  انتهاء  بعد 
اإلخوان  اإلسالمية مثل حركة  الحركات  الوقت سمعنا مصطلح  اإلسالمي. ويف هذا  العامل  واإلشارف يف 

املسلمني والجامعات اإلسالمية و الرؤية امللية و القاعدة وحزب التحرير الخ...

بعضهم كان يسري يف طريقني متوازيني يف السياسة والعسكرية وبعضهم سار يف طريق واحدة فقط. 

أكرمنا الله ولله الحمد بعلامء موسوعيني قادرين عىل النقد البناء لحركاتنا الإلسالمية مثل محمد مختار 
الشنقيطي ومالك بن نبي وحمزة تركامن ورمضان يلدرم. 

القرن  يف  املختلفة.  اإلسالمية  الحركات  وبعد  اإلسالمية  والدول  الراشدين  والخلفاء  )ص(  النبي  بعد 
الحادي والعرشين نتساءل ماذا علينا؟ ما الذي يجب أن نفعله أو نقوم به؟ 

يف هذه املرحلة خرج واحد من املفكرين وقال: نحن كمسلمني قبل تأسيس دولة أو تشكيل حركة 
نحتاج إىل أن نأسس دولة يف قلب اإلنسان. ونسميها دولة القلب أو دولة الفؤاد. وهذه الدولة التي 
نحميها يف قلوبنا تريب يف قلوبنا الحب والعشق. والذي يريد تأسيس دولة يف قلبه عليه أن يفتح قلوب 
األخرين. عليه أن يكسب أصدقائه يف طريق تأسيسهم دولة يف قلوبهم. ومن ثم الذين ميلكون يف قلوبهم 

دولة ميشون يف طريق تأسيس دولة يف العامل كمسلمني.

)وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب(

عمر فاروق آقامن
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أبو بكر الصّديق

هو عبد الله بن عثامن بن عامر بن كعب ويجتمع مع النبي صىل 

الله عليه وسلم يف مرّة بن كعب، وكنيته أبو بكر، وعثامن 

هو اسم أيب قحافة، ولد أبو بكر بعد عام الفيل بسنتني 

التي  العظيمة  األموال  تاجراً جمع  وستة أشهر. وكان 

نفع الله بها اإلسالم حني أنفقها، وهو أول من أسلم 

من الرجال. وقد وصفه الرسول صىل الله عليه وسلم 

قال:  عنه  الله  ريض  مالك  بن  أنس  فعن  بالصّديق، 

صعد رسول الله صىل الله عليه وسلم أُحداً ومعه أبو 

بكر وعمر وعثامن فرجف بهم، فقال: ) اثبت أُُحد، فإمنا 

يق وشهيدان (. رواه البخاري .  عليك نبي وصدِّ

وأبو بكر ريض الله عنه أول من دعا إىل الله من الصحابة فأسلم عىل يديه أكابر الصحابة، ومنهم عثامن 

بن عفان، وطلحة، والزبري، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ريض الله عنه.

وقد قال عنه الرسول صىل الله عليه وسلم: ) إن من أمنِّ الناس عيلَّ يف صحبته وذات يده أبو بكر ( 

رواه البخاري .

وكان الرسول صىل الله عليه وسلم يقيض يف مال أيب بكر كام يقيض يف مال نفسه. وعن أيب هريرة قال 

: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: )ما نفعني مال قط ما نفعني مال أيب بكر (  فبىك أبو بكر وقال: 

)وهل أنا ومايل إال لك يا رسول الله ؟ ( رواه أحمد. 

وإنفاق أيب بكر هذا كان إلقامة الدين والقيام بالدعوة فقد أعتق بالالً وعامر بن فهرية وغريهام كثري.

الله عليه وسلم أن  الله صىل  الله عنه قال: أمرنا رسول  ويف الرتمذي وسنن أيب داود عن عمر ريض 

نتصدق، فوافق ذلك عندي ماالً، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال: فجئت بنصف مايل، 

فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم : ) ما أبقيت ألهلك ؟ ( قلت: مثله، وأىت أبو بكر بكّل ما عنده، 

فقال: ) يا أبا بكر، ما أبقيت ألهلك؟ ( قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت : والله ال أسبقه إىل يشء أبداً 

. رواه الرتمذي وأبو داود .

حني  من  وسلم  عليه  الله  صىل  الرسول  صحب  فإنه  مرتبة،  وأعالها  الصحبة  سنام  ذروة  بكر  وأليب 



43
 ثانوّية بك أوغلو األناضولّية لألمئّة والخطباء

بعثه إىل أن مات، فقد صحبه يف أشد أوقات 

الصحبة، ومل يسبقه أحد فيها، فقد هاجر معه 

واختبأ معه يف الغار.

بداللة  األمة  أتقى  عنه  الله  ريض  والصديق 

أهل  واحد من  والسنة وقد ذكر غري  الكتاب 

العلم أن بعض اآليات نزلت يف أيب بكر ريض 

الله عنه.

وأليب بكر من الفضائل والخصائص التي ميّزه 

الله بها عن غريه كثري، منها: أنه أزهد الصحابة 

ريض الله عنه، وأشجع الناس بعد رسول الله 

صىل الله عليه وسلم، وأنه أحب الخلق إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم، ومل يسْؤُه قط، وهو أفضل 

األمة بعد النبي عليه أفضل الصالة وأزىك التسليم، وهو أول من يدخل الجنة كام روى أبو داود يف سننه 

أن النبي صىل الله عليه وسلم قال أليب بكر ريض الله عنه : )أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من 

أمتي ( رواه أبو داود.

وهو أحّق الناس بالخالفة بعد رسول الله صىل الله عليه وسلم... وتأمل يف خصال اجتمعت فيه يف يوم 

واحد : قال رسول الله صىل الله عليه وسلم : ) من أصبح منكم اليوم صامئاً؟ (

فقال أبو بكر: أنا، قال: ) فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ ( فقال أبو بكر : أنا، قال: ) هل فيكم من

عاد مريضاً؟ ( قال أبو بكر: أنا، قال: ) هل فيكم من تصدق بصدقة؟ ( فقال أبو بكر: أنا ، قال: 

) ما اجتمعن يف امرٍئ إال دخل الجنة  (.

ولعلم الصحابة بكانه وقربه من الرسول وفضله وسابقة إسالمه فقد بايعوه بعد وفاة الرسول صىل 

الله عليه وسلم بالخالفة ، وقد كان أمر وفاة الرسول صىل الله عليه وسلم ذا حزن وفزع وصدمة عنيفة 

، وقف لها أبو بكر ليعلن للناس يف إميان عميق قائالً : أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 

مات، ومن كان يعبد الله فإّن الله حي ال ميوت. ومتّت البيعة بإجامع من املهاجرين واألنصار .

 وقد كانت سياسته العامة والخاصة خرياً لإلسالم واملسلمني والناس كافة . وقد أنفذ جيش أسامة بن 

زيد ريض الله عنه، وبلغ من تكريم أيب بكر لهذا الجيش الذي جهزه الرسول صىل الله عليه وسلم أن 
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سار يف توديعه ماشياً عىل قدميه وأسامة راكب، وقد أوىص الجيش بوصية عظيمة فيها تعاليم اإلسالم 

ومبادئه السمحة.

ثم قام أبو بكر بعمل عظيم ال ينهض له إال الرجال املوفَّقون، فقد وقف للردة التي وقعت بعد وفاة 

الرسول صىل الله عليه وسلم موقفاً ال هوادة فيه وال ليونة، وقال كلمته املشهورة: ) والله ألقاتلنَّ من 

فرَّق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، والله لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونها إىل رسول الله لقاتلتهم 

عىل منعها (.

وملا يرس الله عزَّ وجّل القضاء عىل املرتدين انطلقت عينا أيب بكر خارج الجزيرة العربية رغبة يف نرش 

ه الجيوش إىل الجهاد يف أرض فارس والروم وجعل  هذا الدين وإخراج الناس من الظلامت إىل النور، فوجَّ

عىل جبهة الفرس خالد بن الوليد ريض الله عنه قائداً، وعىل جبهة الروم أبا عبيدة عامر بن الجراح ريض 

الله عنه قائداً.

وكانت أوىل املواقع العظيمة موقعة الريموك التي فتح الله فيها للمسلمني أرض الروم وما وراءها .

ومن أجلِّ أعامل أيب بكر ريض الله عنه جمع القرآن الكريم، وقد عهد بذلك إىل زيد بن ثابت ريض الله 

عنه، فقام باألمر حتى كتب املصحف يف صحف جمعت كلها ووضعت عند أيب بكر، حتى انتقلت من 

بعده إىل عمر، ثم إىل عثامن ريض الله عنهم أجمعني .

مرض أبو بكر ريض الله عنه وتويف يف جامدى اآلخر سنة 13 هـ، ودفن بجوار الرسول صىل الله عليه 

وسلم ، وكانت مدة خالفته سنتني وثالثة أشهر، وعهد للخالفة من بعده إىل عمر بن الخطاب ريض الله 

عنه.

اللهم ارَض عن أيب بكر واجزِه الجزاء األوىف جزاء ما قدم لإلسالم واملسلمني.
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حـلـب
الم عىل رسول الله الحمُد لله والصالة والسَّ

هباُء منذ القرِن الرابع الهجريِّ حوادَث ُعدواٍن استُبيَحت فيها دماُء أهلِها وانتُِهَكت  َشِهدت حلَب الشَّ
أعراُضهم ونُِهبَت أموالُم؛ بسبَِب أطامِع النَّصارى والباطنيَّة والتَّتار وزاد ِمن ُجرح حلب نزاُع أَُمراء املسلمني 
عىل ُحكِمها. فبلغ بها الحاُل يف بعِض الحواِدِث إىل إبادتِا بالكاِمِل ومع ذلك كانت َحلَب تعوُد إىل ساِبِق 
َعهِدها شاِمخًة بأرِضها وأهلِها وِعلِمها وهذا َعرٌض لبعِض الحواِدِث التي عاَشتْها حلب ساِبًقا وتعيُشها يف 
ِة وليعلََم الَجميُع أنَّ ُسقوَط َحلَب يف أيدي األعداِء لن يكون  ؛ لَنبَعَث األمَل يف نُفوِس األمَّ وقِتنا الحارِضِ

نَّة.  لألبِد وبإذِن اللِه ستعوُد أرُض حلب وغريُها من أرايض املسلمنَي إىل أهلِها ِمن أهِل السُّ

حـلـب  يف عهد الدولة الحمدانية

مهاجمة الروم مدينَة حـلـب  وتدمريها وذبح  أهلها دخل الروُم النَّصارى حلب سنة 351 هـ  بُصحبة 
ولة بن حمدان  بن معه من املُقاتِلة  مستق ملِك الرُّوم يف مائتي ألِف  ُمقاتٍل فَنَهض إليهم سيُف الدَّ الدُّ
فلم ينتَِصوا عليهم؛ لَكرثتِم وقُِتَل الكثرُي من أصحاِب َسيِف الدولة الذي فرَّ ُمنَهزًِما واستحَوَذ َملُِك الروِم 

عىل دار سيِف الدولة وأخذ ما فيها
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 من النِّساِء والولدان وغريِهم ثمَّ حارص ُسوَر َحلَب فقاتل أهُل البَلَِد من ورائِه قتاالً عظيامً ثمَّ َغلَبت 

بوا  وَخرَّ والنِّساَء  األوالَد  وأَخذوا   األمواَل  ونََهبوا  املُسلِمني  ِمن  كثرياً  وقَتَلوا  فَفتَحوه  وِر   السُّ الروُم عىل 

أُسارى املُسلمني   الرُّوِم بإحضاِر  َملُِك  أَمَر  يَقِدروا عىل َحمله أحرَقوه ثمَّ  املساِجَد وأحرقوها وكل ما مل 

بَت أعناقُهم بني يديه. وكانوا قريبًا ِمن ألفني فرُضِ

احتالُل الُعبَيديني الفاطميني مدينَة حـلـب 

ولة الحمداين حاكُِم َحلَب سار الوزيُر أبو الحَسن املغريب إىل العزيز الفاطميِّ برَص  ملا مات سعُد الدَّ

َ العزيُز سنة 381 هـ جيًشا كثيًفا إىل َحلَب بقيادِة َمنجوتكني فَحرَصها فَكتَب  وأطَمَعه يف حلب فَسريَّ

حاكُِم َحلَب إىل ملِِك الرُّوِم لَنجدتِه فأرسل له نائِبَه بأنطاكِيَة فسار يف خمسني ألًفا فلامَّ َسِمَع منجوتكني 

هوا إىل أنطاكية فَنَهبوها وأحرقوها وعادوا إىل  الخرَبَ سار بجنوده إىل الروِم ليلقاهم فهزموا الروَم ثمَّ توجَّ

حلٍَب فَحَصوها ثمَّ ساروا إىل دمشَق وملا بلغ ذلك العزيَز الفاطميَّ َغِضَب وأَمَر بَعودِة العسَكِر إىل حلب 

فنازََل جنوُده َحلَب وأقاموا عليها ثالثَة َعرَش َشهرًا فَقلَّت األقواُت بها وعاد حاكُِم َحلَب إىل مراسلِة َملِك 

ًدا وأبلَغ الجواسيُس منجوتكني بذلك فسار كاملنَهزِِم عن  الروِم؛ لَنجدتِه فسار جيُش الروِم نحو َحلَب ُمَجدَّ

حلب ووَصل َملِك الروِم فنزل عىل باِبها وعاد ُحكَّاُمها إليها.

تخليُص آل مرداس مدينَة حـلـب  من ُحكِم الفاطميِّني اإلسامعيليَّة 

ُس الدولة املرداسية يف حلب سنة 415 هـ ِمن تخليص َحلَب ِمن تبعيَِّتها  متكََّن صالُح بُن مرداس مؤسِّ

الُعبَيديني بعد حصاٍر طويٍل لَقلعِتها وظَلَّ يَحُكُمها وأبناؤه ويداِفعوَن عنها فرتًة ِمن الزمن  للفاطميِّني 

ففي سنة 421 هـ خرج َملُِك الرُّوِم ِمن القسطنطينية يف ثالث مئة ألِف مقاتٍل إىل الشاِم حتى بلغوا 



47
 ثانوّية بك أوغلو األناضولّية لألمئّة والخطباء

قريبًا من َحلَب فلَِحَقهم َعطٌش شديٌد وكان الزَّماُن َصيًفا وكان يف أتباِع َملِك الرُّوِم َمن يريُد هالكَه ليَملَِك 

بعده فلامَّ بلَغ املَلَِك ذلك قبَض عىل جامعٍة منهم فاضطرَب النَّاُس واختلفوا ورَحَل َملِك الروِم وتَِبَعهم 

العرُب وغريُهم يقتُلوَن وينَهبون منهم وهلك كثرٌي ِمن الروم عطًَشا ونجا امللك وحده ومل يسلَْم معه من 

أموالِه وخزائِنه يشٌء البتَّة } وَكََفى الله الُْمْؤِمِننَي الِْقتَاَل وَكَاَن الله قَِويًّا َعِزيزًا { وقيل يف َعوِده غرُي ذلك.

أبو  الدولة  ُمِعزُّ  كثريٍ فحرصوها وبها  الفاطميِّنَي إىل َحلَب يف جمعٍ  ويف سنة 440 هـ وصلت عساكُِر 

أيَّاٍم. فلامَّ رأى  ِقتااًل َشديًدا لِثالثِة  علوان مثال بن صالح بن ِمرداس الكاليب فخرج إليهم مثال وقاتلَهم 

الفاطميُّوَن َصرْبَ مثال وكانوا يظنُّون أْن ال أَحَد يقوُم بني أيديهم؛ رحلوا عن البلَِد.

ويف سنة 452 هـ دخلت عساكُِر الفاطميِّنَي إىل َحلَب بقيادِة نارص الدولة فنهبوها ثم وقََعت الحرُب 

ولة نرص بن صالح بن مرداس ونارص الدولة بظاهِر َحلَب واشتَدَّ الِقتاُل بينهم  بني محمود بن شبل الدَّ

فانهزم نارِصُ الدولة وعاد مقهوًرا إىل مرص وَملَك محموٌد َحلَب واستقام أمرُه بها.

لطاُن ألب أرسالن إىل محمود بن مثال بن صالح بن مرداس حاكِِم َحلَب  ويف عام 463 هـ بعث السُّ

عوُة للُعبَيديني  عوة للخليفة العبايسِّ فُقِطَعت الدَّ عوِة للُمستنرِص الفاطميِّ وإقامِة الدَّ الدَّ يأُمره بَقطعِ 

من َحلَب ومل تُعْد بعد ذلك.
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ي عهد السالجقة
حـلـب  �ف

تطهرُي حـلـب  من الفاطميِّني اإلسامعيليَّة

يستعنُي  وكان  َمحمودٍة  غرُي  سريٌة  َحلَب  حاكِِم  أرسالن  ألب  بن   تتش  الدولة  تاج  بن  لرضوان  كان 
بالباطنيَِّة يف كثريٍ ِمن أموره ولاَمَّ مات وَملَك ابُنه ألب أرسالن األخرس سنة 507 هـ أشار عليه أعياُن 
حلب باإليقاِع بالباطنيَّة وقَتْلِهم فأمره األخرُس بذلك فَقبََض عىل إماِمهم أيب طاهر الصائغ وعىل جميعِ 

أصحابه فقتل أبا طاهٍر وجامعًة وأخذ أمواَل الباقنَي وأطلََقهم.

ي حـلـب 
طَمُع الِفِرنج �ف

اِم ثمَّ وصل إليهم َمن أطَمَعهم يف حلب- وهو  لاَم َملَك الِفرنُج مدينَة صور سنة 518 هـ طَِمعوا يف الشَّ
دبيس بن صدقة صاِحُب الحلة- وقال لهم: إنَّ أهلَها شيعٌة وهم مَييلوَن إيلَّ؛ ألجل املذَهِب فمتى رأوين 
َسلَّموا البلَد إيلَّ وقال: إنني أكوُن هاهنا نائبًا عنكم وُمطيًعا لكم. فساروا معه إليها وحرصوها وقاتلوا 
البيوَت ألجِل  وبََنوا  مَيلِكوها  يفارِقونَا حتى  وأنَّهم ال  الطويل  املقاِم  نُفوَسهم عىل  قتااًل شديًدا ووطَّنوا 
الرَبِد والَحرِّ فلامَّ رأى أهلُها ذلك ضُعَفت نفوسهم وخافوا الهالَك وظهر لهم من حاكِِمهم مترتاش الوَهُن 
الرتيك  الربسقي  غرُي  لهم  ليس  أنَّه  فَرأَوا  منه  ليتخلَّصوا  رأيَهم  فأعَملوا  عندهم  األقواُت  وقَلَّت  والَعجُز 
صاِحِب املَوِصل فأرسلوا إليه يستنِجدونَه ليَُسلِّموا البلد إليه فجَمَع عساكِرَه وقََصَدهم وأرسل إىل َمن 
بالبَلِد وهو يف الطريق يقول: إنني ال أقِدُر عىل الوصوِل إليكم والِفرِنُج يُقاتِلونكم إالَّ إذا َسلَّمتُم القلعَة 
رُه الله تعاىل إذا أنا لَِقيُت الِفرنَج فإن انهزَْمنا منهم  إىل نُوَّايب وصار أصحايب فيها؛ فإنَّني ال أدري ما يَُقدِّ
وليست حلَب بيد أصحايب حتى أحتمَي أنا وعسكري بها؛ مل يبَق منا أَحٌد وحينئذ تؤَخُذ َحلَب وغريُها 
ابه فلام استَقرُّوا فيها واستولوا عليها سار يف العساكِِر التي معه  فأجابوه إىل ذلك وَسلَّموا القلعَة إىل نُوَّ
مِة َعسَكرِه أن يحِمَل عليهم فمَنَعهم  فلامَّ أرَشَف عليها رحل الفرنُج عنها وهو يراهم فأراد َمن يف مقدِّ
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َر أمُر َحلَب ونُصلَِح  هو بنفسه وقال: قد كُِفينا رَشَّهم وَحِفظْنا بلََدنا منهم واملصلحُة تَرْكُهم حتى يتَقرَّ
حالها ونُكرثَ ذخائِرَها ثم حينئذ نقِصُدهم ونقاتِلُهم. فلام رحل الفرنُج خرج أهل حلِب ولَُقوه وفرحوا به 

وأقام عندهم حتى أصلَح األموَر.

ليبيِّني استنكاُر أهِل حـلـب  عىل السلطاِن تقاُعَسه عن جهاِد الصَّ

يف عام 505 هـ ورد رسول ملك الروم إىل حاكِِم َحلَب يستنِفرُه عىل الِفرِنج ويَحثُّه عىل قتالهم ودفِعهم 
عن البالد فكان أهُل حلَب يقولون لُسلطانهم: أَما تتَّقي اللَه تعاىل أن يكوَن َملُِك الرُّوِم أكرَثَ حميًَّة منك 

لإلسالِم حتى أَرَسل إليك يف جهاِد الِفرِنج. 

حـلـب  يف عهد األيوبيِّني

توالَت الغاراُت من ابِن ليون األرمني صاِحِب الدروب عىل واليِة َحلب فنهب وَحرق وأرَسَ وَسبى فجمع 
امللُِك الظاِهُر غازي بن صالح الدين يوسف حاكُِم َحلَب عساكِرَه سنة 602 هـ واستنجد بامللوك فجمع 
كثريًا من الجنوِد وسار نحو ابن ليون وطالت الحرُب حتى انهزم املُسلمون ونال العدوُّ منهم فقتَل وأرس 

وَغِنَم ثم عاد األرمن إىل بالِدهم با َغِنموا واعتصموا بجبالهم وُحصونِم.

طمُع ملك الروم يف غزو حـلـب   

سار كيكاوس بن كيخرسو ملك الروم سنة 516 هـ إىل والية حـلـب ؛ للتغلب عليها ومعه األفضُل بن 
صالح الدين يوسف فقد قال له ذوو الرأي من أصحابه:

ال يِتمُّ لك هذا األمُر إالَّ بأن تَصَحب معك أحًدا من بيت أيوب؛ ليَسُهَل عىل أهل البالِد وُجندها االنقياُد 
إليه وهذا األفضل بن صالح الدين هو يف طاعِتك فأُحرِضَ األفضُل وتم االتفاُق عىل أن يكون ما يُفتَح 
من حـلـب  وأعاملها لألفضِل مع بقائِه يف طاعة كيكاوس ثم يقصدون دياَر الجزيرة فام يفتحونه مامَّ 
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بيد امللك األرشف مثل: حرَّان والرَّها من البالد الجزرية تكون لكيكاوس وَجرَت األمياُن عىل ذلك وجمعوا 
العساكَِر وساروا فَملَكوا قلعة رغبان فتَسلَّمها األفضل فامل الناُس حينئذ إليهام ثم سارا إىل قلعة تل بارش 
وفيها صاِحبُها ولُد بدر الدين دلدرم الياروقي فحرصوه وضيَّقوا عليه وملكوها منه فأخذها كيكاوس 
َملَك  إْن  أنَّه  الغدر وخاف  أوَُّل  األفضُل من ذلك وقال: هذا  لَنفِسه ومل يسلِّْمها إىل األفضل فاستشعر 
حـلـب  يُفَعل به ذلك فيكون قد قلع بيتَه لَغريِه فأعرض عامَّ كان يعتَزُِمه وأما صاِحُب حـلـب  فخاف أن 
ا َسلَّم أهُل البلد والجند املدينَة إىل األفضل؛ لَِميلهم إليه فأرسل إىل امللك األرشف ابن امللك  يحرصوه وربَّ
إليه؛ لتكون طاعتُهم له ويخطبوا له ويجعل السكَّة  الجزرية وَغريِها يستدعيه  الديار  العادل صاِحِب 
باسمه ويأُخذ من أعامِل حـلـب  ما اختار فجمع عسَكرَه وأحرَضَ إليه العرَب من طيِّئ وغريهم ونزل 
بظاهر حـلـب  ولاَمَّ أخذ كيكاوس تلَّ بارش كان األفضُل يشري بعاجلِة حـلـب  قبل اجتامع العساكِر 
أنَّنا نقصد منبج وغريها؛ لئالَّ يبقى  بها وقبل أن يحتاطوا ويتجهَّزوا فعاد عن ذلك وصار يقول: الرأُي 
هوا من تل بارش إىل جهة منبج وتقدم األرشُف نحوهم  لهم وراَء ظُهورنا يشٌء؛ قصًدا منه للتامدي فتوجَّ
مِته فانهزم عسكر كيكاوس وأكرَثَ العرُب األرْسَ والنَّهَب منهم ثم سار األرشف فَملَك  وسارت العرُب يف مقدِّ
رغبان وحرص تل بارش وبها جمٌع من عسكر كيكاوس فأُِخَذت القلعُة منهم وأطلقهم األرشف وسلََّم تل 
بارش وغريها من بلد حـلـب  إىل شهاِب الدين أتابك صاِحِب حـلـب  وكان عازًما عىل ُمالحقة كيكاوس 

ودخوِل بالده فأتاه الخرَبُ بوفاة أبيه امللك العادل فاقتضت املصلحُة العوَد إىل حـلـب .

ويف عام 638 هـ أغار الخوارزمية عىل بالد قلعة جعرب وبالس ونهبوها وقتلوا كثريًا من الناِس ففرَّ َمن 
بقي إىل حـلـب ومنبج واستوىل بدُر الدين لؤلؤ صاِحُب املوصل عىل شجار وانضمت الخوارزمية إىل 
صاحب املوصل فصاروا نحو اثني عرش ألًفا وقَصدوا حـلـب  فخرج إليهم عسكٌر ِمن حـلـب فانهزموا 
وقُِتَل أكرثهم وَغِنَم الخوارزمية ما معهم فامتنع الناُس بدينة حـلـب وفُِعَل فيها كلُّ قبيٍح ِمن السبي 
بوا  وَخرَّ الناس  من  عدُده  يحىص  ال  ما  فيها  وقتلوا  منبج  أهل  يف  السيَف  ووضعوا  والتخريب  والقتل 
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وارتكبوا الفواِحَش وقتلوا األطفال وبعد عامني هزََم الحلبيُّوَن الخوارزميَّة وكانت هزميًة عظيمة ُمنَكرة 
ا. وَغِنموا من أموالِم شيئًا كثريًا ِجدًّ

حـلـب  يف عهد املامليك

نزل هوالكو املُغويل حرَّان سنة 657 هـ واستوىل عليها وَملَك بالد الجزيرة ثم سريَّ ولده أشموط بن 
ه يف جمعٍ كثيف من التتار ووصل الخرب  ام وأَمرَه بقطع الُفرات وأْخِذ البالد الشاميَّة وسريَّ هوالكو إىل الشَّ
إىل حلَب بذلك وكان نائُب السلطان بحلب امللك املَُعظََّم توران شاه فاحرتز بحلب غايَة االحرتاز وكذلك 
جميُع نوَّاب البالد الحلبية وصارت حلب يف غاية الحصانِة بأسوارها املُحَكمة البناء وكرثة اآلالت فلام 
ة قصد التتاُر َحلَب ونزلوا عىل قريٍة يقال لها سلميَّة وامتدوا إىل غريِها  كانت الَعرُش اآلخر من ذي الِحجِّ
العوامِّ  املدينة فخرج عسكر حلب ومعهم خلٌق عظيم من  وا جامعًة ِمن عسكرهم أرشفوا عىل  وسريَّ
وقة وأرشفوا عىل التتار وهم نازلون عىل هذه األماكن وقد ركبوا جميُعهم النتظار املسلمني فلامَّ  والسُّ
تحقق املسلمون كرثتَهم كَرُّوا راجعني إىل املدينة فأمر امللُِك املَعظَّم بعد ذلك ألَّ يخُرَج أحٌد منها ويف 
اليوم التايل رحلت التتار من منازلهم طالبنَي مدينَة َحلَب واجتمع عسكُر املسلمني وأخذوا يف املشورِة 
فيام يعتمدونه فأشار عليهم املَلِك املعظَّم أنَّم ال يخرجون أصاًل؛ لكرثة التَّتار ولقوَّتهم وَضعِف املسلمني 
عىل لقائهم فلم يواِفْقه جامعٌة ِمن العسكر وأبَوا إالَّ الخروَج إىل ظاهر البلد؛ لئالَّ يطمع العدوُّ فيهم 
وقة واجتمع الجميُع بجبل بانقوسا ووصل جمُع  فخرج العسكُر إىل ظاهر حلب وخرج معهم العوامُّ والسُّ
التتار إىل أسفل الجبل فنزل إليهم جامعٌة ِمن العسكر ليقاتلوهم فلام رآهم التتاُر اندفعوا بني أيديهم 
َمكراً منهم وخديعًة فتَِبَعهم عسكر حلب ساعًة من النهار ثم كرَّ التتار عليهم فَولَّوا منهزمنَي إىل جهة 
البلد والتَّتاُر يف أثرهم فلام حاذوا جبَل بانقوسا وعليه بقيُة عسَكِر املسلمني والعوامِّ اندفعوا كلُّهم نحو 
البلد والتتاُر يف أعقابهم فَقتَلوا من املسلمني جمًعا كثريًا من الُجنِد والعوام ونازل التتاُر املدينة يف ذلك 
اليوم إىل آخرِه ثم رحلوا طالبنَي أعزاز فتَسلَّموها باألمان ثم عادوا إىل َحلَب يف ثاين صفر من سنة 658هـ 
وحارصوها حتى استولوا عليها يف تاسع صفر باألماِن فلامَّ ملكوها غَدروا بأهل حلب وقتلوا ونهبوا وَسبَوا 

وفعلوا تلك األفعال القبيحَة عىل عادتِم.
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ويف عام 659 هـ أغار التتار عىل َحلَب فلَِقيَهم صاِحبُها حسام الدين العزيزي واملنصوُر صاحب حامة 
واألرشُف صاحب ِحمص وكانت الوقعُة شاميلَّ ِحمص قريبًا من قرب خالد بن الوليد والتتاُر يف ستة آالف 
َحلَب  إىل  التَّتار  فرجع  أكرَثَهم  املسلموَن  وقتل  عزَّ وجل  الله  فهزمهم  وأربعامئة  ألف  يف  واملُسلمون 
فحرصوها أربعَة أشُهٍر وضيَّقوا عليها األقوات وقتلوا َخلًقا والجيوش الذين كرسوهم عىل ِحمص مقيموَن 
مل يرجعوا إىل حلب بل اتجهوا إىل مرص فتلقاهم امللُِك الظاهر يف أبَّهة السلطنة وأحَسَن إليهم وبَِقيَت 
ة ولِكنَّ الله سبحانه وتعاىل سلَّم فجهز الظاهُر جيشاً إىل حلب؛  حلب محارَصًة ال نارِصَ لها يف هذه املدَّ
ليطردوا التتار عنها فلام وصل الجيُش إىل َغزَّة كتب الفرنج إىل التتار يُنِذرونهم فرََحلوا عنها مرسعنَي 
الظاهريُّ  الجيُش  إليهم  واستوىل عىل حلب جامعٌة من أهلها فصادروا ونهبوا وبلغوا أغراضهم وقَِدَم 
فأزال ذلك كلَّه ثم قَِدَم األمري شمس الدين آق قوش الرتيك من جهِة الظاهر فاستلم البلَد فقطع ووصل 

وحَكم وَعَدل.

ويف سنة 679 هـ ورد الخرب بسري التَّتار إىل البالد الشاميَّة؛ وذلك لاِم بلََغهم من حصوِل االختالف بني 
املسلمني فهجمت طوائُف التتار عىل أعامِل َحلَب وملكوا عينتاب وبغراص ودربساك ودخلوا حلب وقد 
خلَت من العسكر فقتلوا ونهبوا وَسبَوا وأحرقوا الجامَع واملدارس ودار السلطنِة وُدوَر األمراء وأقاموا بها 
يومني يُكرِثوَن الفساد بحيث مل يسلْم منهم إالَّ من اختفى يف املغاراِت وغريِها ثم رحلوا عنها عائديَن إىل 
لطان قالوون سنة 688 هـ وقتل ملَكهم  بالدهم با أخذوه وظلت حلب بيد التتار حتى انتزعها منهم السُّ

خربندا )نائَب التَّرتِ عىل ملطيَّة(.

ه إىل جهة حلب فوصل إىل  وقد تَعرَّضت حلب إلبادٍة كاملٍة عىل يد تيمورلنك سنة 803 هـ حيث توجَّ
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عينتاب وبعث إىل دمرداش نائِب حلب يَِعُده باستمرارِه يف نيابة حلب ويأمرُه بالقبض عىل األمري سودن 
نائِب الشام فلامَّ قَِدَم عليه الرسوُل بذلك أحرضه إىل نوَّاِب ماملك الشام وقد حرضوا إىل َحلَب وهم: 
سودن نائب دمشق وشيخ املحمودي نائب طرابلس ودقامق نائب حامة وألطنبغا العثامين نائب صفد 
وعمر بن الطحان نائب غزة بعساكرها فاجتمع منهم بحلَب نحُو ثالثة آالف فارس منهم عسكر دمشق 
مثامنائة فارس إالَّ أنَّ األهواء مختلفة واآلراَء مفلولة والعزائم محلولة واألمر ُمْدِبر فبلَّغ رسوُل تيمورلنك 
الرسالَة دمرداش فأنكر مسك سودن نائب دمشق فقال له الرسوُل: إن األمري- يعني تيمورلنك - مل يأِت 
إالَّ بسبب مكاتبتك إليه وأنت استدعيته لينزل عىل حلب وأعلَْمتَه أن البالد ليس بها أحٌد يدفَُع عنها 
بَت رقبته ويقال: إن كالم هذا الرسول كان من  فحنق منه دمرداش وقام إليه ورضبه ثم أمر به فرُضِ
تنميق تيمورلنك وَمْكرِه؛ ليَفرَِّق بذلك بني العساكِِر ونزل تيمورلنك عىل جبالن خارج حلب يوم الخميس 
تاسع ربيع األول وزحف يوم الجمعة وأحاط بسور حلب وكانت بني الحلبيِّني وبينه يف هذين اليومني 
حروب فلام أرَشقَت الشمُس يوم السبت حادي عرش خرجت نوَّاب الشام بالعساكر وعامة أهل حلب 
إىل ظاهر املدينة وَعبوا للقتال ووقف سودن نائب دمشق يف امليمنة ودمرداش يف امليرَسة وبقيُة النواب 
ت الفضاء فثبت األمرُي شيخ  َة أهل حلب فزحف تيمورلنك بجيوٍش قد سدَّ موا أمامهم عامَّ يف القلب وقدَّ

املحمودي نائب طرابلس وقاتََل هو وسودن نائب دمشق قتااًل عظياًم وبرز األمرُي عز الدين أوزدمري.

ة من الفرسان وأبلَوا بالًء عظياًم ومل ميض غرُي ساعة حتى ولَّت العساكُِر  وولده يشبك بن أوزدمري يف ِعدَّ
تريد املدينة وركب أصحاُب تيمورلنك أقِفيَتَهم فهلك تحت حواِفِر الخيل من الناس عدٌد ال يدخُل تحت 
حرٍص فإنَّ أهَل حلب خرجوا حتى النساء والصبيان وازدحم الناُس مع ذلك يف دخولِم من أبواب املدينة 
نواُب املامليك  قامٍة والناُس متيش من فوقها وتعلَّق  الُجثَُث بقداِر  وداس بعُضهم بعضاً حتى صارت 
بقلعة حلب ودخل معهم كثرٌي من الناس وكانوا قبل ذلك قد نقلوا إىل القلعة سائَر أموال الناس بحلب 
واقتحمت عساكُر تيمورلنك املدينَة وأشعلوا بها النريان وجالوا بها ينهبون ويأرسون ويقتلون واجتمع 
بالجامعِ وبقيَّة املساجد نساُء البلد فامل أصحاُب تيمورلنك عليهن وربطوهن بالحبال ووضعوا السيَف 
يف األطفال فقتلوهم بأجمِعهم وأتت الناُر عىل عامة املدينة فأحرقتها وصارت األبكاُر تُفتَضُّ من غري 
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ٍ وال احتشاٍم وامتأل الجامع والطرُقات برَِمم القتىل واستمر هذا الخطُب ِمن صحوة نهار السبت  تسرتُّ
ة أماكن ورُِدم َخندقُها ومل يبَق إالَّ أن تؤخذ فطلب  إىل أثناء يوِم الثالثاء والقلعُة قد نقب عليها من عدَّ
ة  النواُب األمان ونزل دمرداش إىل تيمورلنك فخلع عليه ودفع إليه أمانًا وِخلًعا للنوَّاب وبعث معه ِعدَّ
ن معهم وجعلوا كلَّ اثنني يف قيٍد وأُحِضوا إليه فَقرَّعهم ووبَّخهم ودفَع  وافرة إىل النواب فأخرجوهم ممَّ
كلُّ واحد منهم إىل من يحتِفُظ به وِسيَقت إليه نساُء حلب سبايا وأُحرِضت إليه األموال فَفرَّقها عىل 
أمرائه واستمر بحلب شهراً والنهُب يف القرى ال يبطل مع قطع األشجار وهدم البيوت وجافت حلب 
وظواهرها من القتىل بحيث صارت األرُض منهم ِفراًشا ال يِجُد أحد مكانًا مييش عليه إال وتحت رجليه 
ة ُمرتِفعة يف السامِء نحو عرشة أذُرع يف دور عرشين ذراًعا حرز ما  ُة قتيل وُعِمَل من الرؤوِس مناِبُر ِعدَّ رِمَّ
فيها من رؤوس بني آدم فكان زيادًة عىل عرشين ألف رأس وُجِعلَت الوجوه بارزًة يراها من ميرُّ بها ثم 
رحل تيمورلنك عنها وهي خاويٌة عىل عروشها خاليٌة من ساكِِنها وأنيسها قد تعطَّلَت من األذان وإقامِة 

الصلوات وأصبحت ُمظلِمًة بالحريق موِحشًة قَفراَء ُمغربًة .

ِة املَِحُن وتكالَبَت عليها االبتالءاُت فينبغي أالَّ يَِدبَّ اليأُس يف قلوِب أبنائها  وأخريًا فمهام توالت عىل األمَّ
ر؛ فاللُه عزَّ وجلَّ قد وعد  وأالَّ يُصيبَهم اإلحباُط وأن يَِثقوا بوعوِد اللِه تعاىل لهم بالنَّرِص والعاِقبة وإن تأخَّ
أولياَءه بالنَّرِص والتَّمكنِي والَغلَبة قال ُسبحانه: }َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم الَْغالِبُوَن{ ] الصافات: 173 [  وقال تعاىل: 
}كَتََب الله أََلْغلِنَبَّ أَنَا َورُُسيل إِنَّ الله قَِويٌّ َعِزيٌز{ ] املجادلة: 21 [  وقال تعاىل: } إِنَّا لََنْنرُصُ رُُسلََنا َوالَِّذيَن 

نْيَا َويَْوَم يَُقوُم األْشَهاُد { ] غافر: 51 [.  آَمُنوا يِف الحيَاِة الدُّ

ِك ِبرَشِعه؛ فهو السبيُل  ادِق إىل الله تعاىل والتَمسُّ مات النَّرِص؛ ِمن الرجوِع الصَّ ِة أن تعَمَل بَقدِّ وعىل األمَّ
أسباب  تُهمَل  وأالَّ  األعداِء  تكالُِب  ُمواجهِة  يف  َشملِها  لِلَمِّ  قادتُا  يسعى  وأن  بها  أملَّ  ِمامَّ  لَنجاتِا  الوحيُد 

النُّهوِض ولْتُِعدَّ ما استطاَعت يف مواجهِة كُلِّ املخاِطِر املُْحِدقة بها.

}والله َغالٌِب َعىَل أَْمرِِه َولَِكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن{.
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الرحمن  الرجيم. بسم  الشيطان  لله من  با  أعوذ 
الرحيم. الحمد لله رب العاملني، و الصالة والسالم 
عىل سيدنا محمد و عىل جميع املرسلني و آلهم و 
أصحابهم أجمعني. و السالم عليكم أيها القارئون ، 
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته. و السالم عىل 
إخواننا  عىل  وخاصة  اإلسالمية  الدول  يف  إخواننا 
يف الجزائر. الجزائر هي موضوعنا يف هذه املقالة. 
و  فرنسا  مع  والعالقة  الجزائر  تاريخ  إىل  نتطرق 

احتالل فرنسا لها و حرب االستقالل.

املعلومات العامة:

عاصمة الجزائر هي الجزائر . يتكلم شعبها اللغة 
. من  باملئة   99 األمازيغية  و  الفرنسية  و  العربية 
شعبها مسلمون و1 باملئة مسيحيون و يهود. تقع 
يف شامل إفريقا عند ليبيا ومايل موريتانيا و نيجر 
العربية،  الغربية  الصحراء  جمهورية  و  تونس  و 
سكانها 2،31 ميليون تقريبا. مساحتها 047.183.2 
املعادن،  الجزائر  يف  يوجد  تقريبا.   مربع  كيلومرت 
و فيها برتول وغاز طبيعي و حديد و فوسفات و 

أورانيوم و ذهب و فلز اآلنك و زنك.

تاريخ الجزائر حتى االحتالل:

امليالد و دخلت  قبل  الثالث  القرن  تأسست يف   
يف  البيزنطية  اإلمرباطورية  و  روما  حكم  تحت 
الدولة  حكم  تحت  دخلت  و  املختلفة.  األوقات 
فرنسا  دولة  احتلت  و   1016 سنة  يف  العثامنية 

الجزائر يف سنة 1827

احتالل فرنسا:

›دايي  يديرها  و  عثامنية.  والية  كانت  الجزائر 
فرانك  ميلون   5 فرنسا  دولة  دانت  باشا.  حسني 
الجزائر.  من  يهوديني  رجلني  من  الحبوب  وبعض 
الرجالن  ذلك  بناء عىل  الدين.  ما سددت  وفرنسا 
استعانا بحسني باشا لتحصيل الدين. احتجز حسني 
باشا سفن فرنسا. عندما ناقش قنصل فرانسا الدين 
مع حسني باشا رضبه حسني باشا بروحة. وجدت 
فرنسا هذا الحديث سبب الحرب واحتلت فرانسا 
شواطئها الساحلية. الدولة العثامنية كانت تحارب 
يف جبهات مختلفة. لذلك مل تستطع أن تساعدها. 
لكن عىل الرغم من كل يشء قاوم رئيس الوالية و 
يف  الجزائر  عاصمتها  احتلت  فرنسا  فرنسا.  شعبها 
القادر  سنة 1830 . يف ذلك الحني قاوم أمري عبد 
أتعب  القادر  عبد  أمري  فرنسا.  جنود  جنوده  و 
جنود فرنسا. و فرنسا ما احتلت كل الجزائر بفضل 
األمري عبد القادر. خرس األمري عبد القادر املقاومة. 

الجزائر
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بعد 17 سنة و احتلت فرانسا كل الجزائر يف سنة 
1834 . فرانسا ظلمت أهلها ظلام شديدا لعرقلة 
املقاومة. أوجذت أهلها عىل تكلم اللغة الفرنسية. 
الهدنة  . أعلن  الشعب ثار عىل فرانسا يف  1954 
 105 قتل   7 السنوات  هذه  يف   .  1962 سنة  يف 
يعني  الظاملة.  فرانسا  طرف  من  جزائري  ميليون 
قتل 557 جزائري يف اليوم معدل يف وقت الحرب. 
أ هذه دميقراطية فرانسا؟ أ هذه دميقراطية الدول 
األوروبية )!(؟ أ هذا املتطور؟ أ هذه الدولة التي 
الناس بها. هذا ظلم واضح هذا يشء غري  أعجب 
إنساين. كل عائلة عندها شهيد يف ذلك الوقت. إنها 

إبادة الشعب املبينة

حرب االستقالل:

أسس ›ف ل ن‹ من طرف الشاب يف سنة 1904. 
مراكز  و  الرشطة  مراكز  هاجم  ن  ل  ف  محارب 
العسكر و مراكز املخابرات و املخاز. لهذا السبب 

يف  الحرب  بدأت  رسميا.  االستقالل  حرب  بدأت 
جزائر  العاصمة  انشقت  أوال.  الجزائر  العاصمة 
مدينة  و  العرب(  )فيها  قصبة  هام  و  مدينتني. 
أوروبة )فيها فرنسيون(. فرنسا حارست قصبة من 
أجل توقيف قتل الرشطي. جمع ف ل ن يف عاصمة 
فرنسا   . املؤقَتة  الحكومة  أسس  و  القاهرة.  مرص 
دمرت  فرانسا  الجزائر.  تخرس  أن  تريد  ال  كانت 
كثرية.  مدارس  و  أبنية  هدمت  و  كثرية  ضيعات 
فرانسا هاجمت األنفس  واملال و كل يشء. أحرقت 
و دمرت و قتلت من أجل توقيف املقاومة. لكن 
مل تستطع. أعلنت الهدنة يف 1963 . كذلك انتهى 
ميلون   105 قتل  سنة.   132 بعد  فرانسا  احتالل 
الحرب.  الجزائر  وربحت  جزائري يف 705 سنوات 

استقلت جمهورية الجزائر يف 52 أيلول 1963 

سيف الدين صالح آيدن
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مصر
املسلمني.عاصمتها  العرب  من  يتكون  الشعب  معظم 
القاهرة. رئيس الجمهورية الذي انقلب عىل الدميقراطية 
سكانها  السييس«.   »عبدالفاتح  هو  الديكتاتور  هو 
و  ليبيا  و  املحتلة  فلسطني  وجريانها  مليون،  تسعون 
فإن مرص يف  النيل،  و بفضل هذا  نهر  فيها  السودان، 

موقع عال بني الدول العربية.
األوىل  خرجت مرص من حدود  العاملية  الحرب  بعد 

بدأت  بريطانيا  حني  العثامنية  الدولة 
الشيخ  أسس  الحني  ذلك  يف  باحتاللها، 

حسن البّنا جامعة اإلخوان املسلمني 
 .1928 سنة  الستة  أصدقائه  مع 

فمن هو حسن البنا؟
حسن البّنا

و  القاهرة.  يف   1906 سنة  ولد 
يهتم بالعلوم اإلسالمية يف فتوته. 
درس  و  العلوم  دار  يف  درس 
الظلم  رأى  هو  العربية.  اللغة 

املسلمني  اإلخوان  جامعة  فأسس 
إليه   بالنسبة  الستة.  أصدقائه  مع 

عدم  من   هو  األمة  تخلف  سبب 
النجاة  لكن  اإلسالمّي،  بالدين  االهتامم 

الرأي، بل   الحكومة هذا  الله، خالفت  يف سبيل 
لهذا السبب استشهد حسن البنا اغتياال. و دخل بعض 
األفراد من جامعة  اإلخوان املسلمني إىل السجن ملدة 
خمس سنني و عرش. و تأثرت الدول العربية بعد هذه 

األحداث.
سيد قطب

حسن  مثل  العلوم  دار  يف  درس  1906.هو  سنة  ولد 
املكان مدرسا. أخرج مقالة عن  البنا. و عمل يف نفس 
أمور  املسلمون  يتبع  أن  يجب  يقول:  و  الناس  إصالح 
اإلسالم. ذهب إىل أمريكية و هناك أخرج مقاالت كثرية 
إىل  عاد    أن  بعد  الصحيح.  و سبيله  اإلسالم  دين  عن 
املسلمني.  اإلخوان  إىل  انضم  و  وظيفته  من  ترك  مرص 
ويف سنة 1966 أعدم سيد قطب و محمد يوسف و عبد 

الفتاح اسامعيل بسبب انقالب عسكري.
حسني مبارك

استقال   لكن  و   1981 سنة  الجمهورية  رئيس  أصبح 
سنة 2011. لذلك أصبح عمر سليامن رئيس الجمهورية. 
العربية  دول  عن  دافع  و  الجمهورية  رئاسة    استلم 
دامئا،  لكنه استقال  بسبب بداية ااحتجاجات يف الدول 

العربية. و بعد استقالته نال عقوبة اإلعدام، لكن رسعان 
ما  تغريت عقوبته إىل عقوبة الحبس املؤبد، ثّم الخروج 

من الحبس براءة.
الربيع العريب يف مرص

تعب الشعب من كرثة الظلم و الرسقة و البطالة و ...، 
و يف النهاية أجريت  االنتخابات و فاز محمد مريس . 

هذا الفوز أسعد كل املسلمني يف العامل. 
محمد مريس 

قاهرة  جامعة  من  تخرج  و   1951 سنة  ولد 
كان   . املسلمني  إخوان  إىل  انضم  مهندسا. 
 . سنوات  خمس  منذ  املجلس  يف  النائب 
أختري رئيس حزب العدالة و الحرية التي 
بناه اإلخوان املسلمني سنة 2011. أصبح 

رئيس الجمهورية الخامس يف مرص.
عبد الفتاح السييس

املدرسة  من  تخرج   1954 سنة  ولد 
يف  درس  بعدها  و  املرصية  الحربية 
جوامع األخرى . مريس أخرج محمد حسني 
الطنطاوي من وظيفته و وضع ملكانه السييس 
و   2014 سنة  استقال  سييس  لكن   .2012 سنة 
قال »مريس ال يعطي الشعب حقوقهو و ال يهتم بها . 
أعطى للحكومة مثانية و أربعني ساعة لحل األزمة . و 
لكن مريس مل يقبل هذا األمر . يف النهاية السييس فعل 

اإلنقالب و أصبح رئيس الوزراء.
االنقالب 

ألنه  االستقالة.  مريس  من  يطلبون  املحتجون  كان 
بالنسبة إليهم يصبح ديكتاتورا يوما فيوما . هو يحكم با 
لرشيعة عىل الشعب و بدأت الشدة بعد موت خمسة 
السييس  الفتاح  عبد  و  ملريس.  املعارضني  من  أشخاص 
 . املحتجني  و  للحكومة  ساعة  أربعني  و  مثاين  أعطى 

انتهت املدة و السييس قام باالنقالب.
نتائج االنقالب 

الشعب   أبنية  تدمري  إىل  أّدت  البلد  يف  االحتجاجات 
الدولة..  و  الرشطة  أبنية  إحراق  و  السييس،  من طرف 
الديكتاتورية،  وسادت  هدمت،  و  تفرقت  األحزاب 
وانترش الظلم. السالم عىل كل الشهداء الذين ماتوا يف 

مرص يف سبيل الله ...

 عبد القادر كومو
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 موضوعنا هو تركستان الرشقية. أوال أين تقع؟ وما هي تركستان الرشقية؟ من يعيش فيها و من الذي 
يسيطر عليها؟ و السؤال االهم: ما املشكلة فيها؟ ستجدون إجابات هذه االسئلة فيام نعرضه يف هذه 

املقالة. نبدأ مقالتنا بتاريخ تركستان الرشقية.

تلك األرايض الواقعة يف آسيا الوسطى ويقطنها األتراك وتسميها كل من الصني وروسيا بأسامء مختلفة 

تركستان الرشقية
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وتركستان  اإلسالمية  املصادر  ىف  “تركستان”  تسمى  التي  البلد  نفس  وهي  السياسية  أهوائها  حسب 
مصطلح تاريخي يتكون من مقطعني “ترك” و”ستان”، ويعني أرض الرتك .

يحدها من الشامل الغريب ثالث جمهوريات إسالمية هي: كازاخستان، وقريغيزستان، وطاجيستان، ومن 
الجنوب: أفغانستان وباكستان، ومن الرشق أقاليم التبت الصينية

وتبلغ مساحة تركستان الرشقية 1660 مليون كم2 حيث تأيت ىف الرتتيب التاسعة عرش بني دول العامل 
من حيث املساحة إذ تعادل مساحتها ثالثة أضعاف مساحة فرنسا وتشكل خمس املساحة اإلجاملية 

للصني.

تاريخها باختصار

أوىل الدول التي سيطرت عليها و نحن نعرفها هي دولة هون الكربى يف تاريخ االتراك. من سنة 469 
)قبل امليالد( إىل سنة 220)قبل امليالد(. بعد هذه الدولة حكمها األتراك أيضا ملدة 200 سنة تقريبا. 
بعد هذه الدولة كام تعرفون بدأت فتوحات الدولة األموية. الفتوحات مل تصل إليها، و يف عرص خالفة 
التي أسلمت  القاراخانية و هي أوىل الدول  الدولة  الناس يسلمون. بعد ذالك حكمتها  العباسيني بدأ 
من األتراك. ملدة اربعة مئة سنة حكمتها تلك الدول: قاراخانيون،السالجقة وكل من حكمها كان دول 
األتراك. و بهذه املدة كان الشعب أكرثه مسلام. بعد هذه املدة احتلها جنود منغوليا التي اتحدت تحت 
قيادة تيمجني الذي سيطر عىل منغوليا كلها و لقب باسم جنكيز خان. و اعلموا أن هوالكو خان حفيد 
جنكيز خان قام بقتل الخليفة العبايس..حكمتها منغويت تقريبا مئتي سنة؛ من سنة 1500 حكمتها هذه 
الدول:إمارة بخارا ، إمارة كشغر، إمارة تيمور. بعد عام 1700 بدأت الصني تحكمها. وعند ذلك بدأت 

املشكالت للمسلمني.

ما هي تركستان الرشقية؟

 تقع تركستان الرشقية يف جنوب روسية و غرب الصني. ولها حدود مع عرشة بالد مثال:روسية،الصني،اله
ند،باكستان...و هي كجرس بني الرشق األدىن و األقىص. ارومجي هي املدينة االهم يف تركستان الشىرقية 
و عاصمتها أيضا. يف تركستان الرشقية إمكانات كثرية لتطوير البالد و لكن دولة الصني ال تعطي هذا 



60
 ثانوّية بك أوغلو األناضولّية لألمئّة والخطباء

بالصني. ولكن مع ذلك شعب هذا  اإلمكانات لرتكستان الرشقية. كام ذكرنا تركستان الرشقية مرتبطة 
البالد نصفه مسلمون و الصينيون أقلّيّة فيها! لذا يجب أن نسأل هذا السؤال: رغم أن الشعب نصفه 
كافّة  والسيطرة عىل  بها،  وإلحاقها  باحتاللها،  قامت  الصني  ؟! ألن  بالصني  ملاذا هي مرتبطة  مسلمون 

مقّدراتها.

ملاذا تركستان الرشقية مهمة؟ ألن موقعها مهم، وفيها ثروة معدنية؛ فهي تحتوي عىل 118 نوًعا من 
املعادن، من بني 148 نوع تنتجها الصني، وأكرث من ثالثني منطقة إلنتاج البرتول، واحتياطي من البرتول 
وأقبوالق  كراماي  مناطق  من  ماليني طن  سنويًّا حوايل خمسة  منه  يستخرج  مليار طن،   8 يزيد عىل 
وقيزيل طاغ وأوجكاليك وكوكيار، ويُنقل كله إىل الصني دون استفادة أبناء البالد بأي يشء! وفيها نصف 
احتياطي الصني كلها من الفحم )حوايل 2 تريليون طن(، وتبلغ املساحة الكلية التي يستخرج منها الفحم 
ا. كام يتم استخراج الذهب  أكرث من 900 ألف كلم مربع من الفحم ذي السعرات الحرارية العالية جدًّ
من 65 منطقة، بواقع 063 كيلو جرام سنويًّا. كام أن بها أيًضا مناجم امللح، والكريتال، ومعادن ملونة 

متنوعة، ومناجم للحديد الذي يستخرج من حوايل 550 موقًعا.  

أما عن مميزات تركستان الزراعية: فهي متتاز  بتوفر اإلمكانيات املائية الهائلة وخصوبة الرتبة، وتبلغ 
اإليجور  وتجرب  الصني،  تنتهبها  مربع،  كم  ألف   150 من  أكرث  اإلنتاج  الوفرية  الزراعية  األرايض  مساحة 
عىل العمل فيها بالسخرة أو بأجور زهيدة! وتشمل تركستان الرشقية حوض جونجاراي، وحويض تاريم 
وتورفان بني جبال طانري، وحوض نهر تاريم الذي ينبع من جبال قره قورم ويصب يف بحرية قره بوران. 

ونتيجة لوجود هذا النهر الذي يبلغ طوله 1600 كم، فإن األرايض املحيطة به خصبة وزراعية. 

وأما عن تضاريس أرضها: فتضم تركستان بني جنباتها صحراء تكلمكان املعروفة بأنها املهد الذهبي 
الحرير  الدنيا، وطريق  التي تعترب جنة من جنان  الطبيعية  التون داج  للحضارة اإلنسانية، ومنتزهات 
وهي الجرس الذي طاملا ربط قارة آسيا بأوربا، وبحرية طانري وبوجدا وهام من أعىل البحريات يف العامل، 
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وإيدينكول التي تعترب من أكرب املنخفضات 
من  العديد  عن  فضالً  البحر،  سطح  عن 
الكثري  تحتوي عىل  التي  الحضارية  املراكز 

من اآلثار القدمية التي مل تستخرج بعد. 

من  تركستان  به  تعج  ما  ذكرنا  أن  وبعد 
ثروات وخريات طبيعية البد وأن نتوقع أن 
األمرين،  تعاين  وأنها  الطامعون  بها  يطمع 
طويال  اختلفتا  الصني  و  روسية  ولذلك 
التاسع  االقرن  للسيطرة عليها يف منتصف 
عرش، وبدأت روسيا باحتاللها جزءا جزءا. 

فقد  االنكليز  إال  روسية  عىل  تضغط  بدأت  و  االحتالل،  لهذا  مرتاحة  تكن  مل  الغربية  الدول  لكن  و 
ساعدوا روسية كثريا فمنعوا املساعدات التي كانت تأيت من الدولة العثامنية إىل تركستان الرشقية. عندما   
القصري قرئت  الوقت  الدولة. يف هذا  تأسست دولة تركستان الرشقية. أعلنت روسية حربا عىل هذه 
الخطبة باسم السلطان العثامين عبد املجيد، فهاجمتها الصني واحتلّتها. ومع احتاللها من طرف الصني 
بدأت فصول طويلة من الظلم عىل املسلمني هناك، إذ تعرضوا ملا ال يخطر عىل البال من رضوب الظلم 
و أنواعه، وذاقوا الويالت لكونهم مسلمني، وال يزالون إىل يومنا هذا يعانون الظلم والقهر دون أن يقف 

معهم أحد من املسلمني سوى أصوات خجولة هنا وهناك..

ظلم الصني

يأكلون حقوق  الصينيون و  تقريبا. يديرها  تدار تركستان الرشقية من قبل شعبها منذ مئة سنة   ال 
املسلمني. حقوق اإلنسان ليست موجودة يف تركستان الرشقية، وعندما تنظر اىل تركستان الرشقية ترى 
املسلمني فقراء؛ هذا أيضا بسبب إجراءات حكومة الصني. و من هذه اإلجراءات أال تستخدم تركستان 
الرشقية النفط و املعدن الذي يستخرج منها، بل ترسل املعادن إىل بكني و تستخدم فيها و تباع إىل 
السكان  تعداد  يف  بالنظر  ولكن  الذايت  الحكم  لرتكستان حق  أعطت  أنها  الصني  تزعم  األخرى.  الدول 
الصيني والرتكستاين داخل تركستان عىل مدار سنوات املعاناة نجد أنه عند بداية االحتالل 1949م كان 
داخل   %6 نسبة  عن  يزيد  ال  الصينني  تعداد 
تركستان  أى ما يقارب 600 ألف نسمة، وكان 
عدد املسلمني آنذاك حوايل 3.2 مليون مسلم

أما بعد استمرار سيطرة الصني وتهجري آالف 
عىل  القضاء  ومحاولة  تركستان  إىل  الصينني 
اإليجوريني فنجد أن بعض املصادر ذكرت أن 
بالفعل  تجاوز  قد  تركستان  يف  الصينيني  عدد 
فنظام  2991م  عام  منذ  نسمة  ماليني  الستة 
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االحتالل الصيني يرسل أعداًدا هائلة من العسكريني 
أبناء  العاطلني من  املنطقة، ويشجع  وعائالتهم إىل 
الهجرة والعمل يف تركستان مع تقديم  الصني عىل 
تعدى  بل  املسكن،  وتهيئة  لهم،  املغرية  الحوافز 
األمر إىل إرسال اآلالف من املحكوم عليهم يف قضايا 
الصينيني  نسبة  بلغت  حتى  جنائية؛  أو  سياسية 
و”أقصو”  “أرومجي”  مثل  الكربى  املدن  بعض  يف 
و”قولجا” و”قورال” و”التاي” و”قومول” و”بوريتاال” 
وغريها نسبة 09% !! وهذا ما يؤكد كذب إدعاءات 

الصني وتزييفها للحقائق!

وعرب تلك السنوات تعرضت تركستان الرشقية للكثري من املذابح واالضطهاد الديني والظلم واستمرت 
ثوراتهم ضد القمع وطاملا حاولت الصني إخفائها عن العامل مثل ثورة 1966م يف مدينه “كاشغر” فحينام 
ضدهم  برشية  مذبحة  وأقامت  الصني  قوات  فاعرتضتهم  األضحى  عيد  صالة  ألداء  املسلمون  ذهب 

فاشتعلت الثورة يف اإلقليم وراح ضحية اإلنسانية الصينيه ما يقارب 75 الف شهيد خالل شهر واحد. 

وتستمر محاوالت الصني يف إخفاء مالمح تركستان اإلسالمية حيث أعلنت الكثري من القرارات التعسفية 
ومنها اعتبار اإلسالم خروج عن القانون! وإلغاء امللكية الفردية، وهدم املساجد أو اتخاذها أندية لهم، 
واستبدال التاريخ اإلسالمي بتعاليم “ماواتيس تونج” وجعل اللغة الصينية هي اللغة الرسمية، ومنعهم 
من السفر، وبيان تحديد النسل  وغريها من الوسائل غري اآلدمية التي إن دلت عىل يشء فإمنا تدل عىل 
ما تكن به نفوسهم من حقد وبغض لتعاليم الدين اإلسالمي، وطمع يف ما متلك تركستان من مميزات. 

براق سليم عيل رئيس أوغلو
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منّوعات وطرائف

حقائق غريبة عن رؤساء العامل

األمرييك  الرئيس  قاتل  جيتو  تشارلز  اختار  ــ 
يبدو جمياًل  عاجيًا يك  مسدًسا  غارفيلد”  “جيمس 

حني يُعرض يف املتحف ! 

لينون جونسون ميتلك  األمرييك  الرئيس  كان  ــ   
سيارة برية ومائية وذلك إلخافة ضيوفه حيث كان 
يصطحبهم عربها يف بحريته ويّدعي توقف الفرامل 

حتى يرصخ الزوار من الخوف!

 

ــ الرئيس األمرييك جيمي كارتر أول رئيس أمرييك 
يُولد يف مستشفى!

 ــ أسس الرئيس أبراهام لينكولن القوات الخاصة 
يف اليوم الذي تم اغتياله فيه!

األمرييك  الرئيس  هو  ويلسون  وودرو  الرئيس   
الوحيد الذي يحمل شهادة دكتوراه وعامل السياسة 

الوحيد الذي أصبح رئيًسا!
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بدأ عمله  املكسييك فينسنت فوكس  الرئيس  ــ   
رئيس  ثم  املكسيك  كوال  كوكا  رشكة  يف  كسائق 
رئيًسا  يصبح  أن  قبل  الالتينية  أمريكا  يف  الرشكة 

للمكسيك.

الخاص  الرقم  عىل  آيسلندا  من  طفل  ــ حصل   
لجورج بوش متظاهرًا أنه الرئيس اآليسلندي وقبل 
األسئلة  من  ملجموعة  خضع  لبوش  املكاملة  مترير 
عىل مستويات مختلفة والتي أجاد إجابتها ببساطة 

اعتمد عىل ويكيبيديا يف إجاباته!

الواليات املتحدة عىل  ــ يجب أن يدفع رؤساء   
الطعام الذي يتناولونه داخل البيت األبيض!

 ــ الرئيس أندرو جاكسون هو الرئيس األمرييك 
العام  الدين  سداد  فرتته  شهدت  الذي  الوحيد 
عاًما  استمر  ذلك  لكن  املتحدة  للواليات  القومي 

واحًدا فقط .

ــ أطلق رئيس جورجيا كل أفراد القوات الخاصة 
بالطرق إىل الشوارع كإجراء ملحاربة الفساد.

لينون  والية  منذ  األمريكيني  الرؤساء  خياط  كان 
جونسون مرشد فرنيس!

 ــ رئيس األورغواي “خوزيه موخيكا” أكرث رؤساء 
العامل فقرًا فقد كان يتربع بـ 09% من راتبه الرئايس 

حوايل 21 ألف دوالر إىل الجمعيات الخريية.

يديه  يستخدم  كان  غارفيلد  جيمس  الرئيس  ــ   
االثنتني يف الكتابة واحدة لالتينية وأخرى لإلغريقية.

الرئيس جيمي كارتر رموز اإلطالق ألحد  ــ نيس 
املفاعالت النووية يف بدلته بجفف املالبس!
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بعد وفاة أول رئيس للكيان الصهيوين عام 1953 
الكيان  وزراء  رئاسة  منصب  أينشتاين  ُعرض عىل 

الصهيوين!

ــ يوجد يف سيارة الرئيس األمرييك بنك دم خاص 
بزمرة دمه وذلك كإجراء احتياطي!

 

ــ عرض رجل أعامل سعودي رشاء الحذاء الذي 
أُلقي يف وجه جورج بوش عىل يد الصحفي العراقي 
منتظر الزيدي عام 8002 ببلغ 01 مليون دوالر!
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يطلق  كان  سقراط 
 « شقي  ولد   « عليه 
ويعتقد أنه ليس لديه 
وعندما  مبادىء  أي 
من   واحداً  أصبح  كرب 
البرش  فالسفة  أكرب 

عىل مر العصور. 

مما قيل عن عظماء العامل!
عنه  قال  بيتهوفن 
منه  أمل  ال   « أستاذه 
أصبح  ثم   « الفن  يف 
أعظم  من  واحداً 

الفنانني 
البرشية  تاريخ  يف 
وسمفونياته تعترب من 

روائع املوسيقا.

من  طرد  ديزين  والت 
وأعلن  كمحرر،  عمله 

إفالسه عدة
ينىشء  أن  قبل  مرات   
اليوم  الند،  ديزين 

مبيعات رشكة 
بثالثني  تقدر  ديزين 

بليون دوالر سنوياً.

عنه  قال  الكهرباء  إخرتع  الذي  أديسون  توماس 
أستاذه

 « يشء  أي  تعلم  يستطيع  ال  غبي  ولد   « أنه   
واليوم كل ما

 نراه حولنا من كهرباء هو من إخرتاعه.

اينشتاين مل يتعلم النطق إال وعمره أربع سنوات ومل يتعلم الكتابة إال وعمره سبع سنوات وكان يشتيك 
أستاذه من أنه » بطيء الفهم وغري إجتامعي » ثم أصبح واحداً من أعظم العلامء واهم العقول التي 

عرفتها البرشية.
ترششل رسب يف الصف السادس إبتدايئ ومل  مينعه ذلك من أن يصبح واحداً من أعظم  رجاالت الحرب 

يف القرن العرشين فقد هزم  األملان يف الحرب العاملية الثانية وكان واحد  من أعظم قواد بريطانيا.
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هرني فورد بدأ حياته من الصفر وأعلن إفالسه خمس 
مرات قبل ان يؤسس رشكة فورد ثم بعج 15 سنة من 

تأسيس الرشكة أصبحت ثروته بليون دوالر.

الشيخ صالح الراجحي كان يعمل حامالً يف الصباح 
وبيع مفاتيح وأقفال يف املساء وهو اليوم من أشهر 

أغنياء اململكة السعودية وثروته 3 بليون دوالر.

بالل محمد كورش

بيل غيتس ترك الجامعة وأسس رشكة مايكروسوفت 
وعمره 20 سنة وهو اليوم من أغنى أغنياء العامل 

ودخله اليومي 02 مليون دوالر.
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الصني تنافس يف إنتاج الطائرات الكبرية
أول  االثنني  اليوم  الصني  عرضت 
للرحالت  يس919  لطائرة  منوذج 
الطريان  مجموعة  صممتها  القصرية 
الصينية كوماك ملنافسة بوينغ وايرباص 
لكنها ما زالت تحتاج إىل وقت طويل 
لتسليم هذه الطائرة التي تشكل رمزا 

لطموحات بكني يف مجال الطريان.

أن  برس  فرانس  وكالة  مراسل  وأفاد 
الطائرة البيضاء بذيلها االخرض التي يبلغ طولها 39 مرتا خرجت تجرها شاحنة صغرية من عنرب ضخم 

رفع فوقه العلم الصيني لعرضها عىل الجمهور الصيني.

واستغرقت عملية تجميع هذه الطائرة اكرث من سنة يف موقع مجموعة كومرشال ايركرافت كوربوريشن 
اوف تشاينا الحكومية يف مقرها يف شنغهاي. وتأمل الصني بان تصبح هذه املجموعة منافسة حقيقية 

للمجموعتني االوروبية ايرباص واالمريكية بوينغ.

وقال رئيس املجموعة جني جوانغلونغ خالل االحتفال »ان خروج اول طائرة من طراز يس 919 يشكل 
مرحلة مهمة يف تطوير اول طائرة صينية الصنع«.

ومع هذه الطائرة القادرة عىل نقل 168 راكبا لرحالت تصل اىل 5555 كلم تعتزم بكني منافسة طرازين 
من الطائرات للرحالت املتوسطة يب737 لبوينغ وايه320 اليرباص االوروبية.

الوسطى ستحتاج  الطبقة  انتعاش  الصينية منوا كبريا. فبطلب يحفزه  السوق  بينام تشهد  ويأيت ذلك 
زيادة  تراهن عىل  التي  بوينغ  لتوقعات  وفقا  املقبلني  العقدين  تجارية خالل  طائرة  اىل 6330  الصني 

اسطول البالد ثالثة اضعاف خالل هذه الفرتة.

وقال يل شياجيانغ املسؤول عن الطريان املدين الصيني االثنني امام مجموعة من املسؤولني والصناعيني 
الواردات فقط. عىل كل امة كربى ان يكون لها طائراتها  النقل الجوي االعتامد عىل  »ال ميكن لقطاع 

التجارية«.

ومع ان الطائرة صممت يف الصني فقد استفادت من تكنولوجيا اجنبية. فهي مجهزة بحرك من طراز 
ليب 1يس طورته مجموعتا جرنال الكرتيك االمريكية وسفران الفرنسية ضمن مؤسسة يس اف ام الدولية 

التي زوت املجموعة الصينية بقمرات القيادة واجهزة الحد من االندفاع.

ومل تكشف قيمة االستثامرات التي وظفت يف تطوير طائرة يس919. لكن مرصفا حكوميا ذكر من قبل 
انه سيقدم نحو مثانية مليارات دوالر اىل كوماك ملشاريعها النتاج الطائرات.

خليل أطاسوي
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اسمي خان
اسمي خان فيلم هندي أنتج عام 2010.  رزوان »رضوان« خان مسلم هندي يعاين من مرض التوحد 

»متالزمة أسربجر«.  بعد وفاة أمه ينتقل إىل الواليات املتحدة األمريكية ليقيم عند أخيه ذاكر، هناك 

تتأزم  غرامها.  ليقع يف  زواج سابق  ابن من  ولديها  مانديرا مطلقة  تدعى  فتاة هندوسية  يتعرف عىل 

أحداث الفيلم بعد انهيار برجَى التجارة العاملي ويبدأ املسلمني بالتعرض لإلضطهاد. يروي الفيلم رحلة 

ملواقف  خاللها  ويتعرض  إرهابيني  ليسوا  املسلمني  أن  إلخباره  املتحدة  الواليات  رئيس  ملقابلة  رزوان 

مختلفة تكشف عن نظرة األمريكيني للدين اإلسالمي من خالل أحداث 11 من أيلول/سبتمرب 2001 التي 

هي مجموعة من الهجامت اإلرهابية التي شهدتها الواليات املتحدة يف يوم الثالثاء املوافق 11 سبتمرب 

2001. تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدين تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت يف 

ذلك ثالث منها. األهداف متثلت يف برجي مركز التجارة الدولية بنهاتن ومقر وزارة الدفاع األمريكية 
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الجرحى واملصابني  إضافة آلالف  األحداث 2973 ضحية 24 مفقودا  لهذه  نتيجة  )البنتاجون?(. سقط 

بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق.

 حمل الفيلم نوعا من االنتقاد للسياسة األمريكية، ففي وقت تفتخر فيه هذه الدولة بالدميقراطية 

عربية  كلمة  تهمة  بتهمة*)هل  معاقا  إنسانا  عذبت  أجهزتها  أن  كيف  اإلنسان،رأينا  حقوق  وبضامن 

أستاذ?( اإلرهاب بدون أي دليل،وكيف أنها استعملت عددا من األساليب التعذيبية يف حق سجني مل 

تثبت إدانته،رأينا أيضا كيف أنها متاطلت عن مساعدة والية جيورجيا يف وقت الفيضان،ففي الوقت الذي 

تحاول فيه نرش الدميقراطية يف العامل،يحثها الفيلم عىل االهتامم أكرث بحيطها االجتامعي والقومي،وعىل 

احرتام اآلخر أيا كانت برشته وأيا كان دينه،فمحاربة كل من يحاول نرشة ثقافة التمييز والتطرف رضورة 

دعا إليها الفيلم،الن التطرف حسب ما شاهدنا يف أحداث »اسمي خان«ليس حكرا عىل دين أو عرق 

املتعصبني،والدكتور  األمريكيني  من  كانوا  »مانديرا«  ابن  قتل  عن  فاملسئولني  ذلك،  عىل  معني،وكمثال 

فيصل رحامن كان مسلام متطرفا حاول تهييج مشاعر املسلمني،وبالتايل فنبذ التطرف عند جميع األطراف 

رضورة حاول الفيلم توضيحها..

العكس  الديني،بل  االنغالق  من  بنوع  ألقل  أو  التعصب  من  بنوع  يكن  مل  الفيلم  يف  اإلسالم  وجود 

فوجود الدين اإلسالمي أعطى نوعا من التناغم مع األديان األخرى املوجودة يف الفيلم أي الهندوسية 

واملسيحية،ففي الظرفية الحالية صار لزاما عىل اإلنسانية البحث عن األشياء التي تقربنا أكرث من التي 

تفرقنا،وهذا ما أوضحه املخرج يف الفيلم،فقيم عاملية من قبيل التضامن بني السود والبيض الذي ظهر 

أكرث يف مشهد فيضانات جورجيا،ومن قبيل الحب الذي جمع البطلني،أعطت نوعا من التوحد يف الخطاب 

الديني،ويف جعله موحدا بني البرشية جمعاء سواء أكان الدين إسالميا أو مسيحيا أو هندوسيا أم...

 



71
 ثانوّية بك أوغلو األناضولّية لألمئّة والخطباء

ما كان الفيلم اسمي خان فيلام عاديا بل مرتجم املسلمني و لكن عىل رغم كل ذلك لديه أخطاء طبعا 

.هذا الفيلم يتناول عدداً من املبادئ والقواعد واألحكام العقدية والرشعية التي تعد من قبيل القطعيات 

واملعلوم من الدين بالرضورة بحيث يكفر من أنكر واحداً منها فضالً عن مجموعها وعىل الرغم من 

و...  وأداًء  درامياً  بأسلوب مشوق  الفيلم  لها  يروج  التي  والعقدية  الرشعية  الخروقات  من  الكم  هذا 

و...؛ فإن التعليقات والردود التي يظهر أصحابها بعرفات دينية وأسامء إسالمية والله أعلم بحقيقتهم 

ومرجعياتهم تدل تعليقاتهم عىل جهالة وضحالة وانحراف وفسق تصور وفساد عقيدة وخلل رشيعة 

وضعف معلومة وانتكاس فطرة.

»اسمي خان« تحديدا يبدو أكرث أهمية من الناحية اإلنسانية  وخصوصا بالنسبة للعامل اإلسالمي يف 

الوقت الحايل  واضطهاد املسلمني يف أمريكة من خالل قصة إنسانية عميقة مكتوبة بتميز كبري  تضمن 

تعاطفا كبريا مع أبطالها  وربا تضبط نفسك متلبسا بدمعة فرت من عينيك دون وعي يف أحد مشاهد 

الفيلم.

عبد القادر كومو
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