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ايذنحٛس ٠طٓا ٤ايؼعالٕ َع جتشبحٗا اجلذٜذ ٠يف جمُٛعحٗا ايكــ١ٝ
املٛط ١َٛبـ (جشاج ٌٝاملا :)٤دساطْ ١كذ١ٜ

بكًِ :خايف َظٛس
--------------------جشاجٝــٌ املــا٤ا ٖــزا ايعٓــٛإ ايـــٛيف ا طــش ايــز ٟمجــع بــم نًُــحم عًــ٢
ػــانً ١عةــاس ٠ةكظــَ ١ٝكذطــُٖ ١ــا /جشاجٝــٌ – ذــِ -املــا /٤يٝعــرب عــٔ ا كٝكــ١
َٚعٓــ ٢ا ٝــا٠ا ٚنــا إٓ املــآٖ ٤ــا ٜشَــض حلي ا كٝكــٚ ١ا ٝــا ٠اٜلــا البــذ آْٓــا
طـــٓكز حلصاَ ٤ـــا هـــٔ إ ْظـــُ ٘ٝب،اجٝـــٌ ا كٝكـــ١ا

ضٚشـــَ ١ـــع ايحٓ ُٝٝـــ١

املٓةعر َٔ ١ايعٓٛإ اي شا٥يب ب،اج ً٘ٝايؼص ١ٝايٓ ُـاد ايةاذـ ١يًعٛاةـز ٚاملـر ٠
يهــٛأَ ايــٓلع ايةؼــش .١ٜبــ٘ ٜٓلــحو ظــذٜز ايــشٚر ٚجٓظــاث ايعةــاساد ايكــــ١ٝ
اْظٝاث املا ٤يف شذ ٍٚسقشاما يح،ى بــُاد حعـ ٢يف ٚشـذإ ايكـاس ٤ٟايـزٟ
ٜأخز ٙا ذس ٜٚحلاعٌ َع٘ بهٌ شٛاسظ٘ ٚاظاطٝظ٘ ٚاْلعا ج٘!..
ْعِا بٗزا ايعٓٛإ اي ـشا٥يب املٓظـاث يف لـا٤اد ايةـٛر ايــٛيفا جٓظـض ايهاجةـ١
قــٗا اإلظذ ٣عؼش ٠اييت جٛشخ بٗا جتشبحٗا األدب ١ٝايلشٜذ ٠امللعُ ١باإلبذاع
ٚايحأيل ٚمجاي ١ٝاملحخ ٌٝايظشدٟا َحٛػ ١ٝبعُل ايحعة ٚذشا ٤املعـاْ ٞايذ يٝـ١
ايهآَ ١يف عةاساد جمُٛعحٗا ايكــٚ ١ٝايـيت تـخ بً حٗـا األْٝكـٚ ١امللـاَم
اإلحياٝ٥ــ ١ايشاَــضٚ ٠ايرــشا٤اد ايذ يٝــ ١حلي َشجةــ ١اي،اجٝــٌ ايـــ ١ٝ ٛب كٛطــٗا
ايظٓعشَٛٚ ١ٜاشذاجٗا اإلهل ١ٓٝاملـثذش ٠بكـ ٠ٛيف لـا٤اد ايـٓلع ايةؼـش١ٜٓا ٜضٜـذٖا
ذشا ٤مجً ١ايحعايكاد ايحٓاؿ َٔ ١ٝاملٛسٚس ايؼعيب ٚايذٜين املحذ ك َٔ ١املخًٝـ١
اإلبذاعٝــ ١يألدٜةــٚ ١املظــحٛظاَ ٠ــٔ ايــ،اس ايعشبــ ٞايعشٜــل ٚةكــٛغ األخــالم
ايذ ١ٜٝٓاإلطالَٚ ١ٝايظُاَ ١ٜٚعا.
 ٚــا ًٜلــخ ايٓذــش نــزيو ٖــ ٛحلبٗــاس ايهاجةــ ١جلــشدا يف قــــٗا اهلاد ــ ١راد
ايلٓٝــ ١املعُاسٜــ ١املحكذَــ ١ي ــَٚ ١لــُْٛاا َــع ايعٓــا ٜٔٚايشاَــضٚ ٠ايــيت جؼــهٌ
 خايف َظٛس.
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ْـــز َلــاَم ايكـــفا ٚاي ـيت جــأج ٞدَٚــا ػــذٜذ ٠ايحٓاطــل ٚا ْظــصاّ َــع
ػخــــــ ١ٝب ـــــٌ ايكــــــ ١يف ايحعـــــة عـــــٔ ا ايـــــ ١ا شحُاعٝـــــٚ ١ايظٝاطـــــ١ٝ
ٚا قحــــاد ١ٜيًة٦ٝـــ ١ايعشبٝـــ١ا َٚكـــذس ٠ا٥كـــ ١يف اي ـــٛق يف اعُـــام ايـــٓلع
ايةؼش ١ٜيحهحؼز َهْٓٛاجٗـا ٚاْلعا جٗـا ٚاظاطٝظـٗا بهـٌ َٗـاسٚ ٠دقـٚٚ ١كـٛر.
ٚبــذ ٕٚػــو ــٓعٔ ٖٓــا حلصا ٤جتشبــ ١ادبٝــ ١حلبذاعٝــ ١شذٜــذ٠ا جأخــزْا حلي عــٛا
قــــــَ ١ٝــــر  ٠يًـــــذَٚ ١اإلدٖــــاؾ ٚنظــــش ا ــــل جٛقــــع ايكــــاس ٚجلصـــ
األظاطـــٝع ٚا ْلعـــا د ايٓلظـــ ١ٝيذٜـــ٘ يف اشـــٛاْ ٤لظـــَ ١ٝؼـــع ١ْٛباإلحيـــا٤
ٚايحٛجش.
ل ٞقـَ ١ا ٤ايظُا)1( ٤
جظحٛقلٓا ايهاجة ١يف حمشاث قًت ب ٌ ًظ ٝين جماٖـذ ٜٓـض ؿـلا ٤نــلا٤
َضٕ ايظُا٤ا ب ٌ اطح اع َٛاشٗ ١سؿاؿاد ايعذ ٚبٗـزا ايكًـت اي ـا و با ٝـا٠
ٚاحملةــٚ ١ا ،ـ ا ــشار حيُــٌ سٚظــ٘ ــٛم ساظحــ٘ ٜٚكــذَٗا قشباْــا يرــشٚ ٣ةٓــ٘
ٚػـــعة٘ا ٚسأـــِ إ َـــا اٚسدجـــ٘ ايهاجةـــٖ ١ـــ ٛظهاٜـــ ١مجٝـــع املٓاكـــًم ٚاألظـــشاس
 َٚاييب ا ش ١ٜيف ايعا ا حل اْٗا جعين با،ـٛق ظها ١ٜنٌ ًظـ ٝين رام
َشاس ٠ايلكش ٚايحؼشد ٚايلٝاع يف املٓايف ٚعً ٢قاسعاد اي شما ٚنٌ ٚاظذ َـِٓٗ
َظــحعذ يًحلــعٚ ١ٝايؼــٗاد ٠يف طــة ٌٝاٖذا ــ٘ ايظــاَ ١ٝايــيت ْــزس ْلظــ٘ هلــاا ٚيف
طة ٌٝإ ٜعؽ ػعة٘ ظشا نش ا ٚيٝحعشس ٚةٓـ٘ َـٔ ٖـزا ايذًـِ األصيـ ٞيف ٜـّٛ
بذ اْ٘ آدا ٚطٝلع  ٘ٝظذا ملعاْا ٠اإلْظـإ ايلًظـ ٝين املعـزثا ٚيٝـزٖت بعـذٙ
ب ٌ ايكـ ١املحلاْ ٞذم ٛظلٔ اَ٘ األسض ٚقذ سصق٘ اهلل بٓعـ ِٝايؼـٗادٚ ٠شٓـ١
اًٛ،د.
َٚــٔ املًلــخ ٖٓــا َــش ٠اخــشٖ ٣ــ ٛبشاعــ ١ا طــحٗالٍ (ايربٚيــٛط) ايــز ٟاعحُذجــ٘
ايهاجةــٚ ١ايًصــ ٤ٛحلي جكٓٝــ ١ايحهرٝــز ايً ــٚ ٟٛاإل ــاص ايةالأــ ٞاجلُٝــٌا ٚنــٌ
عةاس ٠ي ٚ ١ٜٛنٌ ط ش قــَٛ ٞػـ ٢نٛطـٝك ٢ظاملـٚ ١حلٜكـاع ػـص ٞسٖٝـزا
باإلكا  ١حلي حلسداف ايلعٌ امللاسع بـاملةين يًُصٗـٚ ٍٛايٓ ُـ ١اإلٜكاعٝـ ١ايكٜٛـ١
Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

Hilal Al-hind

ايذنحٛس ٠طٓا ٤ايؼعالٕ َع جتشبحٗا اجلذٜذ ٠يف...

ٜٛي -ٛٝطةحُرب 2021

504

نظُٝل ١ْٝٛبٝحٗ ٔ ٛايـادس َٔ ٠طـه ١ْٝٛظـشف ايٓـ ٕٛيف نًُـ – ١ظلـٔ –
يف ايعةــاس ٠ايؼــاعش ١ٜاجلًُٝــ" :١يهٓٗــا َــا ظلـٓخ َٓحذشٖــاا ٖ ٚــ ٛظلــٔ"(.)2
نٌ ٖزا خًـل ظايـَ ١ـٔ ايحـويز ٚايحٓاطـل يف ايــٝاأ ١ايً ٜٛـ ١يف أاٜـ ١اإلذـاس٠
ٚاجلُاٍْٚ .كَ ٍٛش ٠اخش ٣كذ ناْـخ املششعٝـ ١ايذٜٝٓـ ١ا ٚظايـ ١ايحٓـاق َـع
ايذ ٜٔاإلطالَ ٞظاكشا بك ٠ٛيف ي  ١طٓا ٤ايكــ١ٝا بٌ اطـحعاْخ بـايهر َٓٗـا
نُا يف -اْ ٢ػا ٤عٌ – ايلشاس – َهـاٚ ٤جــذ١ٜا ٚأ ٖـا ايهـر ٚ .يـزا

ًـو

حل ايكٍٛا َٔ إ ايهاجة ١يف جمُٛعحٗـا ايكـــ ١ٝجحعـت قاسٗ٥ـا بايًـٗاس ٚساٖ٤ـا
ٖٚـــًٜ ٛـــحكا ايعةـــاس ٠ايشػـــٝك١ا ٚا ةهـــ ١املحٓاطـــك١ا ٚاجلُـــٌ املعـــرب٠ا ٚاملعـــاْٞ
ايذ ي ١ٝايعُٝك ١احملحٚ ٣ٛامللُ.ٕٛ
ٚيف قـَ( ١ا ٤األسض) ()3
جشجَ ً٘ٝهاٚ ٤جـذ١ٜ
اػشْا طابكا حلي اذـش املششعٝـ ١ايذٜٝٓـ ١اإلطـالَ ١ٝيف قــف طـٓا ٤نُـا يف
ايعٓــٛإ ا ْــز املــزنٛس(َهاٚ ٤جـــذٖٚ .)١ٜــٖٓ ٞــا جظــحٓهش ا ٝــز ايــزٟ

ــل

بــاملشاَ ٠ــٔ جمحُعٗــا ايــزنٛسٚ ٟايــز ٟاخششٗــا ٜ ٚــضاٍ عــٔ ةــٛس حلْظــاْٝحٗاا
يذسشٚ ١ؿ ٍٛايةعض َٓٗٔ حلي ظاي ١املـٛد ايظـشٜش ( ٟاية اٜـا بـال اسٚار).

ـا

قـذ ٜظـةت يف د عٗـا ذمـ ٛاهلاٜٚـٚ ١ايظـكٛة يف رـأ ٠ايشرًٜـ ١سأُـا عـٔ حلسادجٗـاا
َٚــع ٖــزا ايظــكٛة ٚا ٝــز ايــزٟ

ــل بٗــا ْشاٖــا جعــٛد يف ايٓٗاٜــ ١حلي اخالقٗــا

األؿــً ١ٝجا٥ةــَ ١ــٔ نــٌ رْــت قــذ د عــ٘ ارحُــع ايــزنٛس ٟسجهابــ٘ٚ .جثنــذ
ايهاجةٖ ١زا األَش بكٛهلآٖٚ( :اى يف ظٝاض ايهعةـ ١املؼٓـش  ١ناْـخ
ْٗاس برٛث ابٝض

ًّـٌ شظـذا

صـٌ يٝـٌ

ُـٌ سٚظـا ةـاٖش ٠جا٥ةـَ ١اعـادد خمًٛقـَ ١ـٔ

َا ٤األسض ٚاملظحٓكعاد بٌ َٔ َا ٤ايظُٓاْ .)!!٤عِ

ٛيخ اية ـ ٞحلي َـا ٤ايظـُا٤

اي اٖش بذ َٔ َا ٤األسض بهٌ علْٛح٘ ًَٛٚذاج٘ا َٚا راى حل ألٕ املشا ٠ةـاٖش٠
ب ةٝعحٗا دَٚا َـٔ نـٌ دْـع ٚسشـع حلٕ
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األبـــ( ٟٛاية شٜـــاسن)ٞا ا ٟظُٓٝـــا جـــ،ى يحخحـــاس ةشٜكحٗـــا يف ا ٝـــا ٠ا َٓـــ١
ا،اي َٔ ١ٝايل ا ٚاإلنشاٚ .ٙيزيو ٚشذْا املشا ٠اية ٖٓ ٞا جةعز عٔ ةشٜك١
يف ا ٝا ٠جعٝذ حليٗٝـا حلْظـاْٝحٗا ٚجٗـذٜٗا طـة ٌٝايشػـادا ـال جتـذ اَاَٗـا بـذا َـٔ
ايعـٛد ٠حلي َــا حيٝـ ٞيف اعُاقٗــا ايكـ ِٝايذٜٝٓــٚ ١األخالقٝـ ١ايٓةًٝــ ١يحعٝـذ حليٗٝــا
ايرباٚ ٠٤ؿلا ٤املـشاٚ ٠ةٗاسجٗـاا حٓـو ٣بٓلظـٗا عـٔ ريـو ايعـا املؼـ ٙٛايـز ٟاد٣
بٗا اي اي،د ٟيف َٗا ٟٚايظكٛة ٚجذَ ايٓلع ٚاألخالم.
ٚقــذ ْكــز باْــذٖاؾ اَــاّ ٖــز ٙايـــٝاأ ١ايلٓٝــ ١اجلًُٝــَٚ ١عُاسٜــ ١ايً ــ١
اإلحياٝ٥ــ ١ايشػــٝكٚ ١اجلُــٌ ا بحهاسٜــ ١باْضٜاظــاد ي ٜٛــ ١ظذاذٝــَ ١حويلــَ ١ــع
ا ذس ٚايٓظل ايعـاّ يًكــ١ا نُـا يف ايعةـاس ٠ايحايٝـَ ١ـرال –

صـٌ يٝـٌ ْٗـاس

برٛث ابٝض – ٚطًُٓع ٖٓا جذاخال يف املٗٓ ١اييت اسطٗا اإلْظـإ َـع املعاٜؼـ١
اي ١َٝٛٝملذاٖش اي ةٝعَ – ١ا ٤األسض ٚ -اي ٛق حلي األعُام ايٓلظـ ١ٝيًُـشا٠ا
َــع طالطــ ١املخــشط ٚايحعــ ٍٛاملــر يًُــشا ٠اية ــ ٞذمــ ٛا،ـ ٚايـــالر ٚايحٛبــ١
ٚايح ٗ َٔ األدسإ ٚايزْٛثا ظحْ ٢عًِ إ نٌ َا قاَخ ب٘ اية  ٞنإ باةال
ٚقذ د عخ ذم ٙٛد عا.
ٚيف قـَ ١ا ٤ايةعش(جشاج ً٘ٝطخا) ()4
ْعرش عً ٢جؼـة ٘ٝسا٥ـع َٚـر بـم صسقـ ١ايةعـش ٚجكًـت َٝاٖـ٘ ٚاَٛاشـ٘ َـٔ
شٗــ١ا ٚبــم صسقــ ١عــٝين اجلاطٛطــٚ ١جكًةٗــا بــم ظــت َــٔ عؼــكخ ٚاي ــذس بــ٘ يف
طة ٌٝآَ ١ٝعششا َٔ ٤شٗ ١اخشٚ .٣قـذ عـرب عـٔ ريـو ٖـزا املك ـع َـٔ ايكــ:١
"مجاهلــا ٚب ــؽ قًةٗــا عُــاد عًُــٗاا جةٝــع خــذَاجٗا يه ـٌٓ َــٔ ًــو إ ٜؼــٟ،
َٛاٖةٗــا يف ايحصظٓــعا  ٚجةــاي ٞباألطــةاث ا ٚاألٖــذاف ا ٚايٓحــا٥ض ا ٚايلــعاٜا اٚ
اٝ،اْــــٚ.....١اشاصد يٓلظــــٗا إ ج ــــذس َــــٔ

ــــت

هُــــ ١ايةعــــش ُ ٚايــــ٘

ٚبة ؼ٘ٚ .)5("...يهٔ سأِ ٖز ٙاي ةٝع ١اي ادس ٠يًصاطٛط ١ايعاػـك ١ايـيت جتُـع
نُــا ايةعــش بــم ا هُــٚ ١ايــة ؽ ٚاجلُــاٍا حل اْٗــا آذــشد املــٛد حلي شاْــت
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عؼٝكٗا ٚعذّ ايةكا ٤عً ٢قٝذ ا ٝا ٠بعذٙا حصشعـخ يٛظـذٖا ايظـِ َٚاجـخ بـم
ٜذ ٖٞٚ ٜ٘جحه ّٛنك  ١طٝاَ ١ٝيف َؼـٗذٝٓ ١ٜٓـ ١باسعـٚ ١يك ـٛ ١جٛأشا ٝـ١
ْاةكــ ١با ظــٔ ٚاجلُــاٍ نُــا يف قٛهلــا" :آَــا ٖــ ٛةــاد ظٓــذ ؿــُحٗا بشبــخ
خلٝــز ظٓــ ٕٛعًــ ٢نحلٗٝــاا ٖٚــ ٞجحه ـ ّٓٛنك ــ ١طــٝاَ ١ٝايٝلــ ١يف ظلــٓ٘ا
ٚجض ش آخش اْلاطـٗا بــعٛبٚ ١ظؼـشش ١جلـٛم نحُٗـا ٚؿـشٖٓاٚ .هلـزا جةـذ ٚاْٗـا
اخًـخ ملٔ

ت  ٚخ ك ا سؤطاٗ٥ا إ جظـُُ٘ َعٗـاا ٚآذـشد املـٛد َعـ٘ ملـٔ

جظح ع ا ٝا ٠ي٘ا ٚهلزا ٜعذ ا لٌ شاطٛغ يف بًذ.)6( "ٙ
َٔ ٖٓا ْش ٣نٝز انظةخ ايً  ١ايكــ ١ٝيف جتشب ١ايهاجة ١املحُٝضْ ٠هٗ١
خاؿ١ا اطح اعخ ايحٛاؿٌ بٗا َـع ايكـاس

ـعٓ اشحُـاعَ ٞشٖـز ٚقـذس ٠عًـ٢

ايةــزٍ ٚايع ــاٚ ٤جتــاٚص املــأيٛف ايً ــٟٛا ٚجكــذ ِٜايـــٛس ٠ا ُُٝٝــ ١جلذيٝــ١
ايعالقــ ١األصيٝــ ١بــم ايــزنش ٚاألْرــ٢ا ٚجـــش اد ايؼخـــ ١ٝاحملةــ ١يف

ذــ١

املـــٛدا ي حؼـــهٌ ٖـــٛاشع ايهاجةـــ ١ايـــيت جٓكـــٌ يٓـــا سٚر ايـــحالظِ ٚايحلـــع ١ٝبـــم
عاػكما يف َؼٗذ ١ٜدساَ ١ٝػذٜذ ٠ايحأذ عًـَ ٢ؼـاعش ايكـاس ايـز ٟقـذ

ـذ

ْلظ٘ اَاّ ظاي ١اْظاْْ ١ٝادس ٠ايٛقـٛعا ٚريـو ظـم ٜحعـ ٍٛظًـِ ا ـت حلي املـٛد
َظَُٛا ي،ٝى املؼٗذ بـُاد يف خم ١ًٝاإلْظإ ٚقًة٘ ايز ٟبذ ٚاْ٘ طٓٝةض
َع٘ باٜكاع ػص ٞظض.ٜٔ
يف َا ٤ايةع ( ٠جشاج ً٘ٝبها)7( )٤
ًُْع يف ٖز ٙايكـف ايؼٝك ١يف َ ضاٖا ٚعزٚب ١جشنٝةٗا ايً  ٟٛنُا يف
قـــحٓا ٖــز ٙظظــٔ ايــحخًف ٝٓ ٚــ ١املخــشطا نُــا يف نــالّ ايهاجةــَ ١ــرال عــٔ
ايةع  ٠حكٚ( :ٍٛنـٌ َـا ٜــت ٗٝـا َـٔ َـا ٤ايرًـٛط ٚاجلةـاٍ ٚاجلٓـادٍ  ٜـذٚ
َرًــٗا َأطــٛسا )....يحٓحكــٌ بعــذٖا ٚنخــشط يف أاٜــ ١ا ْظــٝابٚ ١ٝايظالطــ ١حلي
َعاجلـــ ١ايلهـــش ٠ايشٝ٥ظـــ ١ٝيًكــــ ١يف قٛهلـــاٖ" :ـــٜ ٛؼـــة٘ ايـــةع  ٠ا ٚايـــةع ٠
جؼةٗ٘)8("...
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ْـش ٣إ ب ــٌ قــَ ١ــا ٤ايــةع  – ٠نُـا يف نــٌ ايكـــف األخـش - ٣قــذ شــا٤
باْظصاّ جاّ َع هش ٠ايكـ ١األطاطٚ .١ٝيزيو قًٓـا إ ايهاجةـ ١جظـحٛقز قاسٗ٥ـا
بٓٛع َٔ اطًٛث ا يحلاد يًحله ٚايحأْٞا قةٌ إ حذ ب٘ املظ يٝك ـع اػـٛاةا
يف ايكــشاٚ ٠٤ايحأَــٌا ٚقةــٌ إ ٜل ــٔ َــٔ خــالٍ ايظــشد حلي ايؼخـــ ١ٝاملكـــٛد٠
بـايهالّ املعٗـٛد .باإلكـا  ١حلي َـا ملظـٓآٖ ٙــا َـٔ سٚعـ ١ايحعـة ايً ـٚ ٟٛايعةــاس٠
ايشػــٝكٚ ١اٝ،ـــاٍ ايظــشد ٟاحملًـــل بــذ ٕٚقٝـــٛد ٚظــذٚد نُـــا يف قٛهلــاٖ" :ـــزا
ايـٓةار املاةش ٖ ٛا لٌ ايلشق يًٗشثا ايظُٓا ٤جضجمشا ٚجًك ٞاراهلـا َـٔ املـا٤
بظــخا٤ا ٚايــةع  ٠جلـ شث بايؼــوبٝت ايــيت جـٓــت بٗــا بعؼــٛا١ٝ٥ا ٚسٚظــ٘ جعــاْل
ا ْعحامٜٓ .حعٌ ا ًِا ٜٚشنض بعٝذا  ًٟٜٛعً ٢ػ٤ٞا ٚؿـٛد ايهـالث ايـيت
ج اسد ٙجظةل خ ٛاج٘ يف اي اب١ا ٚايةع  ٠جحلأَ َع ذٛسج٘ا ٚجلٝضا ٜٚحذ ل
َاؤٖا سانلـا خًلـ٘ ٚخًـز ايهـالث يف اي ابـاد"( .)9بـذ ٚإ ايكاؿـ ١جؼـ ٖٓـا
حلي ظاي ١ايكُع ايز ٟحاسط٘ نالث ايظً  ١عً ٢ايرا٥شٚ ٜٔامل ايةم با شٜـ١
ٚايح ــٚ ٝا ْعحــام َــٔ ْ ـ ايعةٛدٜــٚ ١ايكٝــٛد ٚاألؿــلادا ٚيهــٔ َــا َــٔ َٗــشث
ٚخمــشطا هــالث ايظــً  ١دَٚــا ،ٜؿــذ ٕٚاألؿــٛاد ا ــشٗٓٝ ٠ؼــ ٕٛاألظــشاس
بأْٝــابِٗ ٜٚظــذ ٕٚبــاث األَــٌ ٚايششــا ٤اَــاّ ػــعٛبِٗ ايــيت جح ًــع ذمــ ٛا شٜــ١
ٚا ْعحام َٔ ْ ايعةٛدٚ ١ٜايذالّ.
ٚيف َا ٤ايٓٗش(جشاج ً٘ٝسقف) ()10
ًُْـــع َٗـــاس ٠طـــشدٚ ١ٜاكـــعَ ١ـــٔ ايكاؿـــ ١يف جتظـــٝذ َعاْـــا ٠اإلْظـــإ
ايلًظ ٝين املعزث اييت رام َـشاس ٠ايكحـٌ ٚايٓلـٚ ٞايحؼـشد عًـ ٢اٜـذ ٟايعــاباد
ايـٗ ١ْٝٛٝعًَ ٢ذ ٣عكٛد َٔ ايظٓم ٜٓ ٖٛٚحذش ايعـٛد ٠حلي اًٖـ٘ ٚدٜـاس ٙايـيت
طًةخ َٓ٘ بؼهٌ َأ طاَ ٟٚشٜشٚ .ب ٌ ايكـ ١ايلًظ ٝين ٖ ٛػـخف َكـزٚف
ب٘ خاسط املهإ ٚايضَإ بٓٛع َٔ ايكذسٚ ١ٜايكٗش حلي ظاي ١حلْظاْ ١ٝبا٥ظ ١ساٟ
ي٘ ٗٝا  ٚحلساد٠ا ٗٛ
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ذـــ١

ظاتـٜ ١ــاث ب ـٌ ايكــ ١بايٝـأغ  ٚـٌ َـٔ ا ْحذـاس اي ٜٛـٌ ٝخـٛض َــا٤
ايٓٗش يًعـٛد ٠حلي ايلـل ١ايلًظـ َ ١ٝٓٝـٔ ايٓٗـش د ٕٚإ ًٜـِ بايظـةاظ١ا ٖٚـَ ٛـا
ٜذٍ عًَ ٢شظً ١ايهلار املظًو يًؼعت ايلًظ ٝين ايز ٟاشرب عًـ ٢س ـع ايظـالر
د اعا عٔ اسك٘ ٚػش ٘ ٚنشاَح٘ املٗذٚس.٠
نُــا ٜالظــا ٖٓــا ٚسٚد رنــش اطــِ ػخـــ ١ٝايكـــ ١ايؼــعةَ ١ٝرــٌ (ظظــم
ا الم)  ٖٛٚا طِ ايٛظٝذ ايـز ٟرنـش يف نـٌٓ اي،اجٝـٌا ٚسأـِ إٓ رنـش املهـإ
شاْ ٤ـز َعش ا /ايكشٚ /١ٜيهٓٗا

جزنش با طِ نُـا ٖـ ٞايحكٓٝـ ١ايظـا٥ذ٠

يف ٖز ٙايكـفا ٚريو ظحٜ ٢أخز اي ابع ا طِ ايعاّ  ٜٓٚةل عً ٢طـا٥ش قـش٣
ًظ ـ م ٚيٝظــخ قشٜــً ١ظ ـ  ١ٝٓٝبعٗٓٝــاٚ .اعحكــذ – نُــا طــٓش - ٣إ عــذّ
رنش اطِ ايؼخٛق ايكـــ١ٝا باإلكـا  ١حلي ايحٛيٝـذ ا ٟجٛيٝـذ ايكــف َـٔ
ايعٓٛإ األّ جشاج ٌٝاملاٚ ٤ايهًُ ١املؼـ،ن ١املـا ٤املحهـشس يف عٓـٛإ نـٌ جشجًٝـ ١اٚ
نًُــ ١اهلٓذطــٚ ١أ ٖــاا ذــِ اطــحخذاّ املــٛسٚس ايــذٜينا ٚاي شا٥ةٝــٚ ١اإلدٖــاؾا
ٚاألطـ ـ ٛس٠ا ٚايشَـــضا ٚظظـــٔ ايـــحخًف ا ٚاملخـــشط ايلـــينا ٚا ًـــِ ٚاإلحيـــا٤ا
ٚايٓٗاٜــ ١املٓظــصَُ ١ــع امللــُ...ٕٛاجٖ .ــ ٛشــضَ ٤ــٔ جكٓٝــ ١ايحصشٜــ ١اإلبذاعٝــ١
يًهاجة ١املُٝض ٠طٓا ٤ايؼعالٕ.
ٚيف (َا ٤ايٓٝةٛع) جشاج ً٘ٝظهاٜا ()11
جــةم ايهاجةــ ١بأ طــًٛث طــًع ٚػــٝل ا،شا ــٚ ١اجلٗــٌ ايظــا٥ذ ٜٔيــذ ٣اٖــٌ
ايكش١ٜا ٝكذَ ٕٛايٓزٚس يٓٝةٛعٗـا يهـ ٞـذِٖ بـايٚ ُٔٝايربنـ١ا ظحـ ٢اخحٓـل
ايٓٝةٛع َٔ ا،شم ايةاي ١ٝاييت ايكٖٛا يف َٓابع٘ حٛقز َاؤ ٙعٔ ايحذ ل ا ٚناد
بظةت شًِٗٗ .يهٔ ايٓةع ٜحُـشد عًـ ٢خشا ـاجِٗ ًٜٚكـ ٞبـا،شم خاسشـا يٝحـذ ل
َٔ شذٜذ ٜٚعٛد حلي ٘ٝظٜٛٝح٘ ْٚؼـاة٘ ٚجٛاصْـ٘ا ٝعـٛد اٖـٌ ايكشٜـ ١حلي جكذٜظـ٘
ٚخٓك٘ َٔ شذٜذٚ .بزيو بشٖٓخ ايكاؿ ١عً ٢اَحالنٗا خـربٚٚ ٠عٝـا نـة ٜٔ
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نــا ٜعؼــعؽ يف ارحُعــاد ايعشبٝــَ ١ــٔ شٗــٌ ٚعًــز ٚايكــذس ٠عًــَ ٢عاجلحٗــا
بهر َٔ ايعكالْٝـٚ ١املٓ ـلا نُـا اطـح اعخ بٗـز ٙايشَضٜـ ١املةحهـش ٠إ جلصـش
بٓٝــــ ١ايـــــٛس ٠ا شحُاعٝــــٚ ١رًــــٗا ابعــــادا هشٜــــْٚ ١لظــــ ٚ ١ٝــــل جتشبحٗــــا
ايكـــــ ١ٝبهـــٌ ابعادٖـــا اجلُايٝـــٚ ١ايلٓٝـــ .١نُـــا ٜؼـــحِ َـــٔ ايكــــ ١ايرـــٛس٠
ٚايحعــشٜض كــذ اجلٗــٌ ٚايحخًــز ٚايحعــشس َــٔ األ هــاس ايةايٝــ ١يف ارحُعــاد
ايعشبٚ ١ٝايعاملراير ١ٝعَُٛـاا ظحـٜ ٢أخـز عكـٌ اإلْظـإ ظشٜحـ٘ يف ايظـ ى ـ٢
طشٜع ١ذم ٛايعًِ ٚاإلبذاعاد ٚايحكذّ ٚايحٜٓٛش.
يف قـَ( ١اؤُٖا) جشاجْ ً٘ٝظٌ ()12
جـــذا ع ايهاجةـــٖٓ ١ـــا عـــٔ األْرـــ ٢يف جمحُعٗـــا ايـــزنٛس ٟايـــزٜ ٟللـــٌ دَٚـــا
ايزنش عًٗٝا بعةاساد ػذٜذ ٠اإلحياٚ ١ٝ٥ايحعة ا َربص ٠ايحٓاقض بـم ا كٝكـ١
ٚايحــــٓع يف ا ٝــا ٠ا شحُاعٝـــ ١يف جمحُعاجٓـــا ايؼـــشقٚ ١ٝايعشبٝـــ ١خـٛؿـــاا
حٓعخ ايضٚشم سأِ جكذَٝحُٗا ايعشٜل ١بأُْٗا سشعٝـإ َٚحخًلـإ يف ـشاؾ
ايضٚشٝــ ١ألُْٗــا ٜحخًٝــإ عــٔ جكــذَٝحُٗا يف

ذــَ ١ــٔ ايًعذــاد ٜٚللــالٕ

حلدمــاث ايــزنش عًــ ٢األْرــ٢ا ٚيظــإ ظاهلُــا ٜكــٚ ٍٛيــٝع ايــزنش نــاألْر:٢
"....عً ٢ايشٓ أِ َـٔ جكـذَٓٝحُٗا ايعشٜلـ ١حل ّ آُْٗـا يف ايلـشاؾ سشعٓٝـإ ٜللٓـالٕ
حلدمــاث رنــش عًــ ٢ا ٟٓاْرــٖٚ .)13( "٢ــزا ْكــذ رع ملــٔ نــإ سشعٝــا يف ا هـــاسٙ
ٜٚحـٓع املذْٚ ١ٝايحكذَ ١ٝاَاّ ايٓاغ  ٚصاٍ ٜللٌ ايزنش عً ٢األْرـٚ .٢هلـزا
ٜــش ٣قــاس طــٓاْ ٤لظــ٘ عًــ ٢ايــذٚاّ َحٛاشــذا يف نــٌ جشاج ًٝـٗا املاٝ٥ــٚ ١اظضاْٗــا
اهلٓذط .١ٝنُا ْالظا َٔ ايٓاظ ١ٝايلٓ ١ٝصٖ ٛايٓظـٝض ايكـــٚ ٞػـوبٝت َـٔ
ايعزٚبـــٚ ١اإلجكـــإا باإلكـــا  ١حلي ا ةهـــ ١ايلٓٝـــ ١احملهُـــٚ ١طالطـــ ١ايٓٗاٜـــاد
املعـــربٚ ٠املٓظـــصَُ ١ـــع املحـــ ٕٛايكـــــ١ٝا ٚاإلشـــاد ٠يف ايحعاَـــٌ َـــع املحخٝـــٌ
ايظشدٟا ٚقٝاد ٠ايً  ١حلي ا ك ٍٛا،لشا ٤ا،ــة ١يحعٝـذ ا ٝـا ٠حلي ايٓٝـابٝع
املحذ ك ١عزٚب ١نُا ٜلعٌ بظحاَْ ٞاٖش.
ٚيف (ط ْ َٛ ٠ا املا)14( )٤
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ط  ٠ايحهٜٔٛ
جثنذ ايهاجة ١عً ٢قذط ١ٝاملا ٤املهشّ َٔ اهلل نُا شا ٤يف قٛهلا" :جهش ا ملْ ٛا
املا ٤كذ شعٌ اهلل اجلةـاس عشػـ٘ ايعذـ ِٝـٛم ؿـلعاد َا٥ـ٘" (ٚ .)15املـاٖ ٤ـٖٓ ٛـا
ا ٝــا ٠بهــٌ جٓاقلــاجٗا بأ شاظٗــا َٚوطــٗٝا ٚبأظضاْٗــا ٚاجشاظٗــاا حؼــةٗ٘ بكًــت
حلْظإ ايز ٖٛ ٟاٜلا َهُٔ نٌ املحٓاقلاد ايةؼش ١ٜيف ٖزا ايهٕٛا ٚقذ اعحُذد
يف حلبٗـــاس ريـــو عًـــ ٢ايرٓاٝ٥ـــاد ايً ٜٛـــٚ ١ايحلـــاد ايـــذ ي ٞبـــم نًُـــاد :املـــٛد
ٚا ٝــا – ٠ايــذفٚ ٤ايــربد – ا ،ـٛف ٚاألَــٔ ...اجْٚ .ؼ ـ بــذٚسْا حلي ايحعايكــاد
ايٓـــَ ١ٝــٔ ايــذٜاْاد ايظــُاٚ ١ٜٚاإلطــالّ بؼــهٌ خــاق " ٚشعًٓــا َــٔ املــا ٤نــٌ
ػـــ ٤ٞظٝـــا" (ٚ .)16يف ايحـــٛساٚ" ٠حلر ناْـــخ األسض َؼٛػـــَٚ ١كلـــش٠ا ٚجهحٓـــز
ايذًُٚ ١ش٘ املٝاٙا ٚحلر نإ سٚر اهلل ٜش شف عً ٢ط و املٝا.)17( "ٙ
ٚٚسد ٚؿــز املــا ٤يــذ ٣ايهاجةــ ١بعةــاساد ظذاذٝــٚ ١اْضٜاظٝــ ١يف أاٜــ ١اإلجكــإ
ٚاجلُاٍ نُا يف :ةاٖشا نذَع١ا ظْٓٛا نخلكـ١ا طـٗال نعـضٕٚ .يف ايكــ١
ؿٛس اشحُاع ١ٝشذٜذَ ٠حويلَ ١ـع َحخًٝـٗا ايظـشدَٚ ٟةحهـش ٠حاَـاا ٗٝ ٚـا َـا
ٜٛظ ٞبإٔ ايةؼش شٜكإ شٜل ٜٓهـش ْعـِ اهلل ٚآخـش ٜؼـهش ايٓعُـٜٚ ١كـذسٖا ظـل
قــذسٖاا َــع ػــَ ٤ٞــٔ سٚر ايذعابــ ١املظــةٛن ١يف ؿــٝاأاد جعة ٜــ ١خاسشــ ١عــٔ
املـــأيٛف ايً ـــٟٛا جحصًــــ ٢يف عةـــاسَٗ - ٠امجــــ ١ايٓـــاغ َْ ٛــــا املـــا ٤بآ،ــــاشش
ٚايظهانم ٖٚ -ز ٙايعةاسٚ ٠اَراهلا جٛظ ٞبإٔ يف قـف طٓا ٤ايذاٖش ٚايةـاةٔ
ٚايحًُٝو د ٕٚايحـشٜوا ٗٝ ٚا حلػـاساد ٚاكـع ١حلي اإلْظـإ ايـزٜ ٟعـٝؽ ظايـ١
َٔ ا أ،اث ايٓلظٚ ٞقحٌ ايرباْٚ ٠٤ؼش ايؼش ٚاخحالة املعاٚ ٜاخحالٍ َٛاصٜٔ
اإلْظاْٚ ١ٝبحكٓٝـاد قـــ ١ٝشذٜـذ٠ا ٚعًـ ٢ايكـاس ا ــٝز إ ٜؼـاسنٗا يف
حلْحاط ايٓـٛق ايكــ ١ٝامللحٛظٓٝ ١حض ٜٚظحٓحض بٓلظ٘ا ا ٟإ ٜهـَٓ ٕٛحصـا
يًٓف َظحًٗها ي٘ كا.
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ٚجرةــخ ايهاجةــْ ١لظــٗا يف ٖــز ٙايٓـــٛق بأْٗــا طــل  ٠املعــزبم ٚايةظ ـ ا ٤يف
األسضا جكـــاتِٗ ُٖـــٚ َِٗٛآ َٗـــِ ٚآَـــاهلِا ٚج ـــين َعٗـــِ ْؼـــٝذ ا شٜـــ١
ٚا ٝا٠ا جذأذغ اظاطٝع ايكاس ٚعًل يذ ٜ٘شٛا َٔ ايحٛجش ٚايكًـل ٚا ْلعـاٍا
َعحُذ ٠يف ٖزا عًـ ٢ايةعـذ ايـذ ي ٞاإلحيـا ٞ٥يف ايهًُـاد ايكـــ١ٝا باطـحخذاّ
ايــٛإ َحةآٜــَٚ ١حعــذدَ ٠ــٔ األدٚاد ايحعة ٜــ١ا َٓٗــا املــٛسٚس ايــذٜين اإلطــالَٞ
ٚايظـــُا ٟٚعًـــ ٢ايعُـــّٛا ٚايكــــف ايؼـــعة١ٝا ٚاجلًُـــ ١املُٛطـــك١ا ٚايحهرٝـــز
ايً ٟٛا ٚاإلحيا١ٝ٥ا ٚاٝ،اٍ ايظشد ٟاحملًلا يف َؼـٗذ ١ٜقـــَٛ ١ٝظٝـ ١عـٔ
ا ايـــ ١ا شحُاعٝـــٚ ١ايـــيت جـــذٍ – َـــش ٠اخـــش - ٣عًـــ ٢ذـــشا ٤ايحصشبـــ ١ايزاجٝـــ١
يًهاجةـــ ١ايكاُ٥ـــ ١عًـــ ٢اإلبذاعٝـــٚ ١ايحُٝـــض ٚحلي خربجٗـــا األدبٝـــٚ ١ا شحُاعٝـــ١
ٚجلاعًٗا َع ا ٝا ٠اإلْظاْ.١ٝ
ٚيف قـ( ١عشٚغ َْ ٛا املا)18( )٤
اطـــح اعخ ايهاجةـــٖٓ ١ـــا

شٜـــو املؼـــٗذ ١ٜايكـــــ ١ٝعـــٔ ةشٜـــل األ عـــاٍ

امللــاسع ١ايكٜٛــ ١ايـــٛد ٚايـــذَ ٣رــٌ ٜ :لــت – ٜٚشعــذ – ٜٚضبــذ –  ٜٚــٛس-
ٜٚلٛس  -باإلكا  ١اي ايًك  ١ايظُع ١ٝاملٛطٝك ١ٝايظصع ١ٝايشٖٝل ١يف نًُيت
ٛ ٜ/س ٜٚلٛسٚ ./يهـٔ َـش ٠اخـش ٣جـزنشْا طـٓا ٤بحلـعٝاد املـشا٠

ٝاجٗـا عًـ٢

َــش ايحــاسَ ٜــٔ اشــٌ َةــاد طــاَ ١ٝيف ا ٝــا٠ا نايلحــا ٠ايــيت كــعخ

ظــذٖا

ٚسٚظ ٗا ٚدَاٖ٤ا َـٔ اشـٌ حلْكـار ٚايـذٖا ايــٝاد ٚايـزٜ ٟشَـض حلي ايؼـعت نهـٌا
َع َثػشاد ٚاكع ١يف ايكـ ١حلي ايحٓاق ايحاسخيٚ ٞاملٝرٛيـٛشٞا ا ٟجعـٛد بٓـا
ايكـ ١ايكٗكش ٣حلي ايٛقخ ايز ٟنإ  ٘ٝايٓاغ ٜٗذ ٕٚحـا ٠ظظـٓا ٤يـشٚر حليـ٘
ايٓٗــش ظحــٜ ٢هــز عــٔ ايلٝلــإ ٚيٝعــٛد ا،ـــت حلي اساكــ ِٗٝايضساعٝــٜٚ ١عــِ
ا،ـ يف ايــةالدا اٚيحٓةــخ َــٔ دَاٗ٥ــا اصٖــاسا بٝلــا ٤ظضٜٓــ ١نُــا جكــ ٍٛايهاجةــ١ا
نٓا ١ٜعً ٢إ ا ٝا ٠جمةٛي ١عً ٢ا ضٕ ٚاملوطٚ ٞايحلـعٝاد ٚاملـوذش ٚبـذْٗٚا
ئ جضٖش ا ٝا ٠ابذاٚ .يف عةاس٠
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ايٓٓظا ٤اجلُٝالد جُش ض" ( ٖٛٚ )19اْحكاد رع يًُصحُع ايزنٛس ٟايؼـٗٛاْٞ
املحٗا خ عًـ ٢اجلـٓع ٚايٓظـا٤ا ٚايـز ٟقـذ ٜلـع ٞايـةعض ٝـ٘ ظحـ ٢نةاد٥ـ٘ يف
طة ٌٝايذلش نصشد يلح َٔ ١اَشا.٠
ٚيف قـ ١ظٛسٜاد املا)20( ٤
ْـــش ٣إٓ ايــــٛس ٠جظـــحُذ عٓاؿـــشٖا ايحؼـــهَ ١ًٝٝـــٔ ا ٝـــا ٠ا شحُاعٝـــ ١يف
اطح الٍ يهٌ ايعٓاؿـش ايهشْلايٝـ ١يف ايكــ١ا ٚاي،نٝـض عًـ ٢جٓؼـٝا عايٝـاد
ايــٓف ايكــــٚ ٞا ػــح اٍ عًــ ٢ايعٓاؿــش ا طــحعاس ١ٜيف َظــح ٣ٛايـــٝاأاد
ايً ٜٛــٚ ١ايؼخـــ .١ٝــٓعٔ ٖٓــا بايلعــٌ اَــاّ خ ــاث ٚاقــع ذكــايف َٚحخٝــٌ يف
ؿـٛس ٠ايعالقـ ١األصيٝـ ١بــم ايششـٌ ٚاملـشا ٠يف جمحُعٗــا األبـٟٛا ٚايحعـشى ذمــٛ
جشط ِٝايـٛس ٠املُهٓ ١ايحؼخٝف عً ٢اسض ايٛاقـع يف خ ـاث املـشا ٠ناْظـاْ١
َعرب ٠عٔ َٛقلٗا ايٛشٛدٚ ٟاإلْظاْٞا َٔ خالٍ ْـٛق قـــ ١ٝراد ؿـ١ ٝ
ٓ ١ٝعاي ١ٝاملظح ٣ٛححضط ٗٝا األط ٛس( ٠املٛٝذٛيٛشٝا) بايٛاقعٝـٚ ١ايحاسخيٝـ١ا
ٚبعةــاساد َهرلــَ ١ؼــع ١ْٛبــذ

د َعٓٝــٚ ١حمــذد٠ا َــع قــاَٛغ َــٔ جؼــهٌٝ

ي  ٟٛػص ٞاملؼاعش " ٓضيٛا عً ٢سأةْ َٛ ١ا املـا٤ا ٚص ّـٛا يـ٘ عاَـا حلذـش عـاّ  -بعـذ
إ اؿــةو ألــة٘ َٛتٓٝــا دٚسٜٓــا  -امجــٌ ْظــا ِٗ٥يف اذــٛاثٕ قؼــٝة١ا ٚاظحلــا دٕ
بٗٝصــ١ا نــإ عًــ ٢ايٓٓظــاٗٝ ٤ــا إ ٜــةهم ٜٚلــعما ٚعًــ ٢ايشٓشــاٍ إ ٜشقـــٛا
ّٛ ،ٜٚا ٜٚح ٓٛا بايحٓشاج ٌٝاملكذٓطـ .)21( "١نُـا ْـش ٣يف ايكــ ١شـشا ٠يف اي ـشر
ٚطــــخشَ ١ٜــــشَ ٠ــــٔ جلــــخِ ايــــزاد يــــذ ٣أايةٝــــ ١ايــــزنٛس

ــــٔ ٜحةــــاٖٕٛ

نـاي ٛاٜٚع بششـٛيٝحِٗ املضعَٛــٚ ١املضٜلـ " :١اْحلخـخ اسداْــ٘ خـشا بششٛيحــ٘
املا ١ٓٝ٥املضع١َٛا  ٚهّش نر ا بــٓع اعلـا ٤شٓظـ ١ٓٝسشٛيٓٝـ ١كـخُ ١يـ٘ا يحًةٓـٞ
اةُاع٘ا ٚجحٓاطت َع ظظذ ايشٓشاٍ ي٘" (.)22
ٖٚــَ ٛــا طــاعذ عًــ ٢حلع ــا ٤ايٓـــٛق ْهٗحٗــا ا شحُاعٝــ ١ا ْحكادٜــ ١اهلاد ــ١
ٚاألطًٛب ١ٝاملحُٝض٠ا جعرب عُا يف ايزاد ايةؼـشَ ١ٜـٔ خـٛف ٚقًـل ٚجٛجشنُـا يف
قٛهلـــاٚ" :ةايـــت َـــٔ شذٜـــذ بعـــشٚغّ بؼـــش ١ٜٓجـــضفٓ حليٝـــ٘ا ٚحل ّ ظـــ ٝشم ايةؼـــش
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امجعم ٚاألسكما خاف ايةٓؼش آُٜا ألتا ٚطهٓحِٗ ريّ١ا ٚاسٖكـحِٗ َظـهٓ"١
( .)23ا ٟذمٔ ٖٓا َش ٠اخش ٣اَاّ ْكذ َشٜش

ٔ ٜشك ٕٛبايزيٚ ١املظـهٓ ١اَـاّ

املـــا٥ت ٚايٓٛا٥ــتا ٚاَــاّ ْحاشــاد حلبذاعٝــ ١يف ايحعاَــٌ َــع ايــٓف ايكــــ ٞيف
حمـــشاث اإلطـــحٝعا ٤يـــٓف ٜحـــ ٛش عًـــَ ٢عُاسٜـــٝٓ ١ـــ ١حمهُـــَ ١ـــع جٓؼـــٝا
ايلعايٝاد ايٓـ١ٝا ٚجٛش ٘ٝايـذ

د يف لـا٤اجٗا ايظًظـ١ا ٚا حيـا٤اد ايزنٝـ١

ايــيت جــذ ع بايكــاس ذمــ ٛايحُــاَٖ ٞــع ايــٓف املةــذع يف عــٛا ا سجكــا ٤بــايٓف
ايكــــ ٞايــزٜ ٟكــذّ َظــاظاد َلحٛظــ ١أل ــل ايكــاس ا اَ ٟــع ايكــشا٤اد راد
األيٛإ املحعذد ٠يف عا ايكشاٚ ٠٤ايحًك.ٞ
ٚيف طلش ايربصخ ()24
ا ٚقـ( ١ا،الق األٚي) َٔ ؿلش حلي.....
ٜةـذ ٚإٓ ايهاجةـ ١جــش ٟٚقــ ١اً،ــل األٚي دٜٝٓـا يف يك ــاد جشاشٝذٜـَ ١ــر ٠
ٜحــوصس ٗٝــا احملحــٚ ٣ٛامللــَُ ٕٛعــاا يف حلػــاسٚ ٠اكــع ١حلي قـــ ١آدّ ٚصٚشحــ٘
األذ ـ  ٠ظــٛا ٤ايــيت اكــعخ اَــا اذ ـ  ٠جلُٝــع ايةؼــشٚ .بٗ ـا بــذا جــاس ٜاإلْظــإ
ٚخاؿـــ ١األْرـــ ٢بهـــٌ اش،اظاجـــ٘ َٚوطـــ٘ٝا األْرـــ ٢ايـــيت رًـــخ ٚصس ا٦ٝ ،ـــ١
ايةؼــش ١ٜاألٚي األصيٝــ ١د ٕٚايششــٌا ٚايــيت جةــذْ ٚحا٥صٗــا ٚاطــحُشاسٜحٗا قــذسا
حلْظاْٝا

هٔ حلْٗا.ٙ٤

اطحؼش ٣بم ابٓا ٤آدّ ٚظٛا ٤ايحلاٚد ٚامللاسقـاد ا شحُاعٝـ ١ا ـاد٠ا ُـِٓٗ
َـــٔ اطـــحعٛر عًـــ ٢املـــاٍ ٚاجلـــاٚ ٙايششـــاٍ ْٚعُـــٛا

ٝـــاجِٗ ايشخٝـــٚ ١جظـــٝذٚا

ا خــش ٜٔايــز ٜٔبكــٛا كــشا ٤جًظــعِٗ طــٝاة ايلكــش ٚايكٗــش ٚايعــزاثا ٝظــح ٌ
ايهـــة َـــِٓٗ ايـــ

ٜٚظـــٛد ايكـــ ٟٛعًـــ ٢ايلـــعٝزا حلي إ قـــٝض اهلل يًٓـــاغ

األْةٝاٚ ٤ايشطٌ هلـذاٜحِٗ حلي ةشٜـل ا،ـ ٚايٓـٛس ٚاألخـٚ ٠ٛايحظـاَو ٚاملظـاٚا٠
ٚايعـذٍا ٚجًـو ةشٜكـ ١اهلل يف ايحعاَـٌ َـع عةـاد ٙيحظـٛد األسض ايعـذٍ ٚايظــالّ
ٚيح،من ايظُاٚ ٤األسض با شْٚ ١ٜةز ايذًِٚ" :سدٓدد ايظُٓا" :٤حلٕٓ اهلل قذ شعـٌ
ايذًِ حمشَّٓا عًْ ٢لظ٘ا شٓددد األسض " :ا شٜٓـ ١ةشٜـل ايعةـاد حلي اهلل " (.)25
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قــذ جهــٖ ٕٛــز ٙيٛظــَٓ ١ظــٛخ ١بحهرٝــز نــة َــٔ َظــشر املٝرٛيٛشٝــا ٚايعكا٥ــذ
ايذ ١ٜٝٓامللحٛظٚ ١اطحذعا ٤اي ا٥ت اي املؼٗٛدا ٗٝ ٚا جًحك ٞايلهش ٠ايعُٝكـَ ١ـع
ػعٔ عاةلَ ٞحذ ل يف اطحٗالٍ ايكاس يًـٓف ايكـــَ ٞـع سَضٜـ ١املـثذشاد
اييت جٓحاب٘ يف

ذ ١حاَٖ ٘ٝع ايٓفا ٚاطحًٗاَ٘ جلُايٝاج٘ ٛٝ ٚكاج٘ املحأيكـ١

يف ي حــ٘ ايحعة ٜــ ١ايرشٜــ ١ايذ يــَٚ .١رًــٗا دمــذ ْـــٛق ارُٛعــ ١ايكــــ١ٝ
ٖٚــ ٞعحــاٍ بظــعش شــزاث َــٔ ظٝــز ايحعــة ٚامللــَُ ٕٛعــاا ٚجــضٜم ايٓٗاٜــاد
ايكــــ ١ٝبةـــُ ١حلبذاعٝــَ ١ــثذش ٠يحخًــز اذشٖــا ايظــعش ٟيف خمًٝــ ١قــاس
َشٖز املؼاعش ٚاألظاطٝع.
ٚيف (ابٔ صسٜل

خ) ()26

يف قـ ١ابٔ صسٜل اية ذادٖ ٟز ٙجٗهِ َش َـٔ عـا املةـاد ٚامللـاٖ ِٝاملكًٛبـ١
يف ٖزا ايعـش ساطا عً ٢عكتا َٔ خالٍ جتشب ١قــَ ١ٝاجعَٚ ١حُٝض ٠جهُٔ
يف اجلًُـــ ١ا ذاذٝـــ ١ايشػـــٝك ١املحـــ ٛش ٠عًـــ ٢عُـــل ايرـــشا ٤ايـــذ يٚ ٞمجايٝـــ١
ايحؼــهٌ ايلــين نُــا يفٚ" :إٓ صٚشحــ٘ ايًُٝ٦ــ ١بــذاد ع ـٝا َــٔ خــٛق دشًــ١
ٚايلشاد أَّٛٝا َحًةٓذٚ . )27( "٠ايحُٝٝـض ٜـأج ٞاٜلـا َـٔ ايحلـاد املعـشيف ايـزٚ ٟسد
نُعادٍ َٛكٛع ٞيًعةاس ٠ايحاسخي ١ٝا شحُاع١ٝا ظحٜ ٢حظـٓ ٢يًهاجةـ ١حلع ـا٤
قاسٗ٥ا ظـعَ ١ـٔ ايحأَـٌ ٚاطـ،شاع املاكـٞا باطـحخذاّ جكٓٝـ ١نظـش ايُٓ ٝـ١
ٚقًت د ي ١املأذٛس ٚا ػح اٍ عً٢

ٜٛش ا ل ا،ض ٜٔاملعشيف ايحاسخي ٞيًكـاس ا

ٚحلطكاة ا ذس ايحاسخي ٞايكذ ِٜعًَ ٢ا ٖ ٛآْٚ ٞظاكش .ظٝـز ْـش ٣ابـٔ صسٜـل
ايؼاعش اية ذاد ٟاملحِٝ

ـت صٚشحـ٘ ٚايـزَ ٟـاد يف اي شبـ ١نُـذا عًـ ٢شاقٗـاا

ٜحع ٍٛحلي يف خمادع ٜٚظح ٌ األَشٜهٝم اي ٝةم ٗٛ

خ بـٌ رـٌ دٚس

املٝخ.
ٚيف َؼٗذ ١ٜػذٜذ ٠ايظخش َٔ ١ٜاألَشٜهٝم اي ٝةم ٚبً  ١حلحيا ١ٝ٥ساَـض٠ا
ٜــحِ حلظلــاس ابــٔ صسٜــل اية ــذاد ٟحلي عـــشْا يٝحلــٛم عًــٖ ٢ــث  ٤األَــشٜهٝما
خيذعِٗ ٜٚظحٛي ٞعً ٢اَـٛاهلِ ٚجتـاسجِٗا ٜٚـزٜكِٗ ايـٜٛالد ٚاملــا٥ت .بُٓٝـا
Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

Hilal Al-hind

ايذنحٛس ٠طٓا ٤ايؼعالٕ َع جتشبحٗا اجلذٜذ ٠يف...

ٜٛي -ٛٝطةحُرب 2021

515

يف قـف ايز يٚ ١ًٝيًٝـ ١جـحعهِ ػـٗشصاد بضٚشٗـا املًـو ػـٗشٜاس ايـز ٟخيلـع
ملؼ٦ٝحٗا ٜٚـةو ةٛع بٓاْٗا .نُا ٜٓكًت َظشٚس ايظٝاف عًًَ ٢ه٘ ٚحيـٌ ًَهـا
حمًــٜ٘ٚ .ظــحعذ َعــشٚف اإلطــهايف يٝـــةو ًَهــا ٜٚظــُْ ٞلظــ٘ بايًكــت اي شٜــت
(اإلطــهايف ا ــايف)ٜٚ .هحؼــز ايظــٓذباد ايعةاطــ ٞاَشٜهــا بــذ َــٔ نٛيــَٛةعا
ٚطٓذسٜال جزٖت مجاهلا ا طش يحٛػـٗٝا ايذَاَـٚ ١ايكـةوٗ .ـزا ٖـ ٛصَآْـا ٖٚـزٙ
َٖ ٞلاٖٚ ُ٘ٝناسٜضَاج٘ املكًٛب ١عً ٢ايشاغ بذ َٔ ايششًم.
نُا اطحخذَخ ايهاجة ١ايذساَ ١ٝيف َؼاٖذ َٔ ْـٛؿٗا ايكــ ١ٝنُـا يف
ق ٍٛايشا:ٟٚ
"طأٍ املذٜش ٜ ٖٛٚشاٚد ألةّا ٜهاد ٜظعك٘ ٖٛ َٔٚ" .ابٔ صسٜـل اية ـذادٖ ٟـزا
اٖ ٛعُ ٌٝعٓذْا اّ َٛبّز جهًِّ طشٜعّا ٚقخ عٓذ ٟابذٓد ٙعًٝو ٚعً." ٘ٝ
قٗك٘ املٛبّز قٗكَٗ ١ـٓٛع ١بذق١ا ٚقاٍ " :بٌ ٖ ٛيف نة ا اساد إ خيـذعٓاا
بــٌ ٚخيــذع نـٌٓ اي ٓــاغ ٚايحٓــاسٚ ٜايؼٓــعش اجلُٝــٌ ٚآ ف ايعـــا

ا ٚشعــٌ َــٔ

ايكـــٝذ ٠ايــيت اتعح ـوه َ ًعٗــا ةشٜكــ٘ حلي ريــو" (ٖ )28ــز ٙايذٓساَٝــ ١اع ــخ
ظشنٝــ ١نــة  ٠يًــٓف ْٚــٛع َــٔ ايحلاعًٝــ ١ا ُُٝٝــَ ١ــع ايكــاس ايــز ٟبــذ
ٚاْ٘ طٓٝصزث بضخِ انرب ذم ٛظك ٍٛارُٛعـ ١ايكـــ ١ٝا،ــةٚ ١ايٛاس ـ١
ايذالٍٚ .يف (يعة ١األقذاّ) ا شأخ ايهاجة ١ايهـر َـٔ حلبـذاعاجٗا يف ْظـٝض ايـٓف
ايكــٞا ٚاطـحعاْخ بايعششـا ٤يحهُـٌ ايًعةـ ١بهـٌ حلجكـإ ٚاقحـذاس بـم ذالذـٞ
ٜظح ٓ ٢عٔ اَُٗٓ ٟا يف ايًعة.١
ٚيف (ا ها ١ٜاألّ) ()29
ْشٖ ٣ز ٙا ها ١ٜا شحُاع ١ٝاملر  ٠جعاجل قل ١ٝقحٌ املـشاٚ ٠جعشكـٗا يًـزبو
عًــٜ ٢ــذ ٟاًٖــٗا بؼــهٌ َأطــاَ ٟٚشٜــش بــذا ع ايــذ اع عــٔ ايعــشض ٚايؼـــشفا
نٓحٝصــــ ١يظــــ ٝش ٠ايــــزنش ايلعــــٌ عًــــ ٢ايعاً٥ــــ ١يف ارحُعــــاد ايعشبٝــــ١
اية شٜاسنٝــ ١ايزنٛسٜــ ١باَحٝــاصا ظٝــز يًــزنش ايهًُــ ١األٚي ٚاألخـ ٖٚ ٠ــٛ
طــٝذ املٛقــز ٚا َــش ايٓــاٖٚ ٚ ٞشــٛد يألْرــ ٚ ٢بـــٝف اَــٌ هلــا يف ظلــشج٘ا
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ٗ ٞخمــ ١يإلدماث ٚقلـا ٤ػـٗ ٠ٛايششـٌ يـٝع حل َُٗـا جهـٔ املـشاَ ٠لٝـذ٠
يعاً٥حٗا ٚجمحُعٗاا َُٗٚا جهٔ انرش ذكا ْٚ ١ةال ٚس عَ ١ـٔ ايـزنش ايؼـكٝلا
سأِ ٖزا جةك٢

خ حلَشج٘ ٚيف رـاٚ ٙخذَحـ٘ َُٗـا نـإ األخ ايـزنش كـعٝز

ايؼخـٚ ١ٝيف طعٓح٘ ط ٤ٛاملٓذش ٚاملخربا ٚ

ٝـذ َـٔ اَـٛس ايـذْٝا حل ايهظـٌ

ٚاي،اخ.ٞ
ٚيف (ا ها ١ٜاملأطا)30( )٠
شــا ٤ايعٓــٛإ يف ٖــز ٙا هاٜــَ ١عش ــا يٝعــرب عــٔ ا هاٜــ ١املعش ٚــ ١يف ايــٛةٔ
ايعشبٚ ٞيذ ٣ػعٛث ايؼشم عَُٛاا  ٖٞٚا ها ١ٜاييت جزٖت كعٝحٗا نٌ عـاّ
ا

ف َٔ ايٓظـا ٤ر ـا عًـ ٢اٜـذ ٟرٜٗٚـٔ

ـخ ٖـزا املظـُ ٢ارًصـٌ رنٛسٜـا

ٖٚــ – ٞنُــا قًٓــا  -ا لــاب عًــ ٢ايؼــشف ٚأظــٌ ايعــاسٚ .بظــةت عــزاباد املــشا٠
ٚاملعاْا ٠اييت جالقٗٝا

خ ايحٗذٜذ ايذا ِ٥يًظٝز املظًا عًـ ٢ذمشٖـا يف شـشاِ٥

َا ٜظُ ٢ب ظٌ ايعاسا جٛش٘ ايهاجة ١اْحكادا رعا يًُصحُع األبٚ ٟٛايظً  ١ايـيت
جظـــٌٗ دَٚـــا عًـــ ٢اجلـــاْ ٞعًحـــ٘ حخلـــز عٓـــ٘ اظهـــاّ ايظـــص ٕٛبهـــٌ بظـــاة١
ٚاسحيٚ ١ٝب شاََ ١كذاسٖا قشؾ أ

حك" :ٍٛجحؼاب٘ جلاؿ ٌٝنٌٓ ا هاٜاد

املأطا٠ا حلر جعًّكخ بؼشف صُعِ آْ٘ ٖذس عًٜ ٢ذ ٟاَشا ٠خاة٦ـ١ا حلر جكـ ٍٛا هاٜـ١
داُ٥اٖٚ...هــزا خظــشدِ ػــش ٗاٚ ...ايؼــشف املٗــذٚس ٜعٓٛكــ٘ حل ايــذّ املظــلٛى...
نشْا َا ات٘ ...يف يَ ١ًٝعحُٚ ...١قحًـٗا ...ظـٌ بـذَاٗ٥ا ػـش ٘ امل ًّـ
حظ ًٌّٓ ر ه
بايعاسٚ .طًِّ ْلظ٘ يًكلا٤ا ايز ٟنإ ب٘ سظُٝاا ٚملٛقلـ٘ َحلُٗٓـاا عهـِ عًٝـ٘
بؼــٗشّ َــٔ ايعُــٌ ايؼــاما ٚب شاَــَ ١كــذاسٖا قــشؾْ أـ  ...ــأسٚار املخ ٦ــاد
جظا ٟٚايهر )31( "...
ٖهــزا ْــش ٣إ األخ ٜــٓٗؽ

ــِ اخحــ٘ ٜ ٚشٜــذٖا إ جهــ ٕٛاعًــَٓ ٢ــ٘ َكاَــا

ٚانرــش َٓــ٘ َهاْــ ١يف جمحُعــ٘ ٚيــذ ٣اًٖــ٘ ٚاقشاْــ٘ا ٝةــادس حلي قحًــٗا بعــشف
ةكٛغ ايذّ املحٛاسس ٚحليــام جُٗـ ١اٝ،اْـ ١بٗـاٗ " :ـ ٞقـذ اٖـذسدِ ػـش ٗا  ٚـل

Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

Hilal Al-hind

ٜٛي -ٛٝطةحُرب 2021

ايذنحٛس ٠طٓا ٤ايؼعالٕ َع جتشبحٗا اجلذٜذ ٠يف...

517

صعُ٘ا اطحعكّخٔ املٛد بعشف ةكٛغ ايذّ املحٛاسذـ .)32("١اَـا َـٔ ظٝـز اجلاْـت
ايلين يف ٖز ٙا هاٚ ١ٜيف أ ٖا ٓصذ ايٓف احملةٛى باجكإ ٚطالطٚ ١عزٚب١ا
ٚايذسبــــ ١املحُٝــــض٠ا ٚاطــــًٛث ايظــــشد ايكــــــ ٞاملحٓاطــــل ايعةــــاسادا ٚمجايٝــــ١
اي،نٝــت بًك ــاد جًلضْٜٝٛــ ١يف أاٜــ ١اإلذــاسٚ ٠اإلجكــإا َــع جؼــه ٌٝايـــٝاأ١
األدبٝــ ١يف ةكــٛغ  ٚد ٠ايــٓف كــُٔ خــض ٜٔاملـــادس املظــحٛظَ ٢ــٔ ٛٝكــاد
ايٛاقـــع ا شحُـــاع - ٞايحـــاسخيٞا ٚيف كـــ ٤ٛابـــذاعاد ايهاجةـــ ١األدبٝـــٚ ١خ ـــٛة
بـُاجٗا ا،ة  ٠عً ٢ايٓف امللحٛر دَٚاا نا ٜعهع َع ٝاد ذكا  ١ارحُع يف
لــــا٤اد ػــــٝلشاد سَضٜــــَ ١حةآٜــــ ١احملحــــ٣ٛا ٚايحعًٝــــل يف ْٗاٝ٥ــــ ١ايً ــــ١
اإلحياٝ٥ـــ ١يحـــأج ٞايكــــف نظـــلش ًَـــ ٤ٞبا شنـــٚ ١ايـــذٜٓاَٝاد املحـــٛاجش٠ا
َٚــثذشاد ْلظــ ١ٝعايٝــ ١األظاطــٝع كــُٔ طــٝاد ٠ايً ــ ١ا طــحةذاد ١ٜيًُصحُــع
ايزنٛسٚ ٟقٛاْ ٘ٓٝاملعاد ١ٜدَٚا يًُشا.٠
يف ظها( ١ٜقاَٛغ ايؼ ٝإ) ايةا :٤بذا()33
ٖــــز ٙارُٛعــــَ ١ـــــٔ ا هاٜــــاد املٓذسشــــ١

ـــــخ ٖــــزا ايعٓــــٛإ اي ـــــشا٥يب

املر (قاَٛغ ايؼ ٝإ) جذ ع ايكاس ذم ٛايشٜةٚ ١ايؼو ٚجعٌُ عً ٢نظش ا ل
جٛقعــ٘ا بُٓٝــا ا هاٜــاد املحٛيــذ ٠عــٔ قــاَٛغ ايؼــ ٝإ جةــذ ٚنُصُٛعــَ ١ــٔ
ا هاٜاد ايكـ  ٠شذا (م.م.ط)ا جحخز نٌ ظها َٔ ١ٜاظذ ا ـشٚف األ ذٜـ١
عٓٛاْا شعٝا هلاا ٚنًٗا شا٤د بأطـًٛث يف أاٜـ ١اي شا ـٚ ١اإلحياٝ٥ـٚ ١ايحؼـٜٛل
بعٝذا عٔ ايحكشٜشٚ ١ٜاملةاػش٠ا َ ٖٛٚا رٌ يف مجًَ ١ع ٝاد ايحصشب ١املحُٝض٠
يظــٓا ٤ايؼــعالٕا ٚيــزيو قًٓــا إ طــٓا ٤جحعــت قاسٗ٥ــا ايالٖــز ٚساٖ٤ــا يًٝــحكا اٟ
ػٜٓ ٤ٞظهت َٔ حلبذاعاجٗا ايؼلٝل ١يٝحٛؿٌ حلي ظضَ َٔ ١املعاْ ٞاإلحياٝ٥ـ ١يف
َلاَم قــٗا ايرش ١ٜايذ يـٚ ١دقـ ١ايحعـة ٜٚ .ةـذ ٚإ ايهاجةـ ١جعـاجل يف ٖـزٙ
ايكـــ ١حلػــهايٝاد ايعٛملــٚ ١ا ذاذــ ١اٚاي ــض ٚايركــايف رحُعاجٓــا ايعشبٝــٚ ١اذــشٙ
عً ٢األ شاد ٚارحُعاد ٚايؼعٛث ايٓاَ ١ٝعَُٛا ٚعً ٢اي،اس ايعشبـ ٞخـٛؿـاا
ٚنٓحٝصــ ١يهــٌ ٖــزا ا ــذس ايــز ٟاشحــار ايعــا ايعشبــ ٞنُــشض ٚبــا ٞ٥حــاى
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جك ٍٛطٓا " :٤بَذا املشض أشٜةّـا حٓانـاا ٜٗـاشِ األشظـاد بؼشاطـ ١خمٝلـ١ا ًٜٚعـٔ
املاكٚ . )34( "ٞطـشعإ َـا ٜٓظـ ٢املـش ٤ايـزٜ ٟــٝة٘ ٖـزا املـشض ايعلـاٍ َاكـ٘ٝ
ٚقُٝــ٘ َٚةاد٥ــ٘ ايــيت جشبــ ٢عًٗٝــاا ٜٚلكــذ اإلْظــإ حلْظــاْٝح٘ عًــ ٢دسٚث ايعٛملــ١
املحٛظؼ١ا

ٝز ٜحع ٍٛاملشكـ ٢املــابم حلي ق ٝـع َـٔ األأٓـاّ حاَـاا ٚايـزٜٔ

طٛف ئ ٜؼعشٚا

خ جأذ  ٙباْظاْٝحِٗ ٚاؿايحِٗ ٚا عحضاص بحاسخيِٗ ارٝـذ

ٚبــــُحِٗ ايركا ٝـــٚ ١ظلـــاسجِٗ ٚجـــشاذِٗ ايضاٖـــش ايعشٜـــلا ٚيـــٔ ٜعـــاد حليـــِٗٝ
حلْظـــاْٝحِٗ َٚـــوذشِٖ عًـــَ ٢ـــش ايعــــٛس ٚايـــذٖٛس حل بٓؼـــش ايـــٛع ٞبـــم ٖـــث ٤
املشكـــٚ ٢حلعـــادجِٗ حلي سػـــذِٖ ٚايعـــٛد ٠حلي جـــشاذِٗ ٚحلْظـــاْٝحِٗ نُـــا اسادد
ايهاجةــ ١ايكــ" :ٍٛظٝــز جحة ٓــ ٢د ٍٚنٛنــت األسض بــشاَض جٛعٝــ ١يهـٌٓ املشكــ٢ا
يحكٓعِٗ بأِْٓٗ اأٓاّا يف أٝاث رانش ٠جظعلِٗ

كٝكـ ١آْٗـِ َٔـِٔ بـين اإلْظـإ"

(ْ .)35عـــِ رانـــش ٠جظـــعلِٗ عًـــ ٢اْٗـــِ َـــٔ بـــين اإلْظـــإا ألْٗـــِ خششـــٛا عـــٔ
اةٛاسِٖ حلْظاْٝحِٗ بعذَا ْظٛا جاسخيِٗا ٚاجمادِٖا َٚوذشِٖ.
ٚقـف (اظضإ ٖٓذط)36( )١ٝ
ٖــز ٙايعٓــا ٜٔٚاملثيلــَ ١ــٔ نًُــيت /اظــضإ ػــهٌ ٖٓذطــ /ٞشــا٤د بـــٝاأ١
ي ٜٛــ ١أشا٥ةٝــٚ ١اْضٜاظــاد جتُــع بــم َــا ٖــ ٛظظــَٚ ٞــا ٖــَ ٛــادٟا ٚاطــحخذاّ
األْظــٓٚ ١ايحؼــخٝف يف ايظــشد ايكــــٚ ٞيف ايشؤٜــٚ ١ايحعــة ا ظٝــز دمــذ إ
مجٝع ايكـف املحٛايـذ ٠عـٔ ايعٓـٛإ ايشٝ٥ظـَ ٞكْ،ـا بأظـذ األػـهاٍ اهلٓذطـ١ٝ
،َٚا كا بعةاس ٠األظضإ – نأظضإ ْك  ١املشنض – اظضإ خ ـم َحـٛاصٜم –
اظضإ املرًز ٚ -اظضإ َشبع – ٚاظضإ دا٥ـشًٖٚ ٠ـِ شـشاٚ .يف َهـإ آخـش ٚتـخ
ايهاجةــ ١حلظــذ ٣قــــٗا بعٓــٛإ ػــٝل ٚمجٝــٌ َظــحخذََ ١ــش ٠اخــش ٣املششعٝــ١
ايذٜٝٓــ ١نُــا يف (ايــٓلع األَــاس ٠بايعؼــل)ا ٗٓــا

ــٜٛش ٚاكــو ملــٛسٚس ايــذٜٔ

اإلطــالَ( ٞايــٓلع األَــاس ٠بايظــ )٤ٛيحـــةو ايــٓلع يــذ ٣طــٓا ٤اَــاس ٠بايعؼــل
ٚيٝظـــخ بايظــــ٤ٛا ٖٚــــ ٞعةــــاس ٠اْضٜاظٝــــٚ ١ؿــــٛسْ ٠لظــــَ ١ٝلعُــــ ١بايشػــــاق١
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ٚاجلُاي ١ٝايلٓٚ ١ٝطالط ١ايحعة ا ٖٓ َٔٚا ْهشس بأْٓا ْش ٣اْلظـٓا عًـ ٢ايـذٚاّ
اَــاّ اْع ا ــٝٓ ١ــ ١ظكٝكٝــٚ ١شذٜــذ ٠يف جتشبــ ١ايكاؿــ ١طــٓا ٤ايؼــعالٕا طــٛا٤
عًــَ ٢ظــح ٣ٛامللــُ ٕٛايكــــٞا ا ٚاٝ،ــاٍ احملًــلا ٚايً ــ ١ايشاَــض٠ا ا ٚا ًــِا
ٚاإلدٖاؾا ٚاملٝرٛٝيٛشٝا اييت جش ٟٚقــ ١اإلْظـإ يف ٖـز ٙا ٝـا ٠بهـٌ َظـشاجٗا
ٚاظضاْٗا ٚجٓاقلاجٗا املذٖؼ.١
ٚيف اقاؿٝف (خشا اد اَ)37( )ٞ
خ ٖزا ايعٓٛإ جٛشذ مخع قــف قــ  ٠شـذا اتحٗـا ايهاجةـ ١با،شا ـ١
األٚيا ايراْٝــ١ا ايرايرــ...١اجٖٚ .ــ ٞظحــٚ ٢حلٕ شــا٤د

ــخ اطــِ ا،شا ــادا ٗــٞ

خشا اد ٖاد  ١ب شٜك ١اي ُض ٚايًُض ٚاإلحيـاٚ ٤ايشَـضا ٚجةـذا ا،شا ـاد بعةـاس:٠
قايــخ اَــْ ٞكــال عــٔ ا،شا ــ .١يإلحيــا ٤بأْٗــا يٝظــخ َــٔ ْحاشــاد األّ بــٌ اْٗــا
خشا اد ػا٥ع ١بم ايٓاغٚ .نٌ خشا َ ١ز ١ًٜبًٛظٖ ١اَؼَ ١ٝر  ٠يًعٛاةـز
 ٚشٜو املؼاعش جتا ٙاألْرٚ ٢بؼهٌ ٜذع ٛحلي ايشذاٚ ٤األطـَ ٢عـاا ٗٝ ٚـا جذٗـش
ايهاجةــ ١برباعحٗــا املعٗــٛد ٠يف ايكــف ا ٝــز ايــزًٜ ٟعــل بــاألْر ٢يف جمحُعٗــا
األبـ ٟٛايلــاأا َــٔ خـالٍ يٛظــاد ٓٝــ ١أٓٝـ ١نلــُْٗٛا ٚبـــٝاأاجٗا ايً ٜٛــ١
املحذ كــ ١ظشنٝــٚ ١ظٜٛٝــٚ .١طــٓحٓاَٗٓ ٍٚــا ا،شا ــ ١األٚي ٚا،اَظــ ١ظحــ٢
 ٍٛ ٜبٓا ايذسغ ٚايحعً.ٌٝ
جةـــذا ا،شا ـــ ١األٚي

ًُـــ" :١قـــاٍ خيلـــٛس"()37ا ٖٚـــ ٛب ـــٌ ا،شا ـــ ١األٚي

ٚا،لــش ٠دَٚــا ٖــ ٛديٝــٌ ايــرباٚ ٠٤ا،ـــت ٚايُٓــا٤ا يكــذ نــإ خيلــٛس َرــاٍ
ايرباٚ ٠٤اي ٗاسٚ ٠ةٝت ايكًتا أٖذجـ٘ اي ابـاد َـٔ خؼـةٗا َضَـاسا ٜعـضف عًٝـ٘
حلَعاْا يف ظظٔ اً،ل ٚةٝت املعؼش ٚاملخربا يهٔ ايؼـش ٜهظـش يـ٘ َضَـاس ٙظظـذا
َٓ٘ا ٚنشد عٌ يذ ٣خيلٛس

ـ ٍٛبـذٚس ٙحلي ػـشٜش .حلْٗـا ايــشاع بـم ا،ـ

ٚايؼـش حلرا  ٚظـاد اية٦ٝـاد ا شحُاعٝــ ١ايـيت عـشط اإلْظـإ عــٔ ةـٛسٚ ٙجـذ ع بــ٘
ذمــ ٛاجلــشاٚ ِ٥املعاؿــٚ .ٞيهــٔ ايًٛظــاد اهلاَؼــ ١ٝيهــٌ خشا ــٖ ١ــ ٞايــيت جــر
ايعاةلٚ ١ا ضٕ ٚاألط ٢عً ٢األْرـٚ ٢اكـ ٗادٖا ايعٓٝـز َـٔ شاْـت جمحُعٗـا
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ايزنٛسٟا ٚخاؿـ ١حلرا ناْـخ امللـ ٗذٖ ٠ـ ٞاألّ بهـٌ ظشَحٗـا ٚشاليـ ١قـذسٖا
يذ ٣ابٓاٗ٥ا ٚجمحُعٗاا لٖ ٞاَؽ ا،شا ٜ ١شد ٚؿز آطـش ٚحمـضٕ يف إٓ عـٔ
ظاٍ األْرـٚ ٢ظذٗـا يف ا ٝـا ٠عًـ ٢اٜـذ ٟايششـٌا ا ٚاًٖـٗا ٚاقشباٗ٥ـا يف ؿـٝاأ١
َظـــةٛن ١يف عةـــاساد يف َٓحٗـــ ٢اإلذـــاسٚ ٠اإلدٖـــاؾ نُـــا يف ٖـــاَؽ ا،شا ـــ١
األٚي:
خ يٓلظـٗا بـإٔ
" يهٔ اَ ٓٞتع ِ

ًـِ بظـٔب رٖةٓٝـ١ا ٜلـ ،عٓٗـا ُٗـا ايكشَـضٟٓ

ايذٓا٥ش ٟٓنخامت طعشٟٓا ٚقًُا ٜظُو هلا اخٖٛـا ايرـاْ ٞبايحٓشجٝـت إ جةحظـِا حلر
ابحظــاَحٗا جــزنش ٙقٗــشا بلــعهاد ايعــاٖشاد ايًــٛاجٜ ٞظــا ذٖٔ بايظٓــش يف ًَــٗ٢
املذْ ٖٛٚ .)38( "١ٜٓكذ رع َٚشٜش يركا  ١ارحُع ايزنٛس ٟايـز ٟحيـشّ املـشا٠
ظحــَ ٢ــٔ اظالَٗــا ايٛسدٜــَٚ ١ــٔ ابحظــاَاجٗا ايؼــلٝل ١ايرب٦ٜــ١ا جًــو ا بحظــاَاد
اييت ْٖ ٞةع ا ٓإ َٔ ِ قشَض ٟدا٥ش ٟنخامت طعش ٟعصٝت.
ٚيف ا،شا  ١ا،اَظ١ا ْش ٣ايه اجةـ ١جةـذٗٝ ٚـا َٛيعـ ١بـاٚ ،ا ـل ٚايعـذٍ
يف ٖزا ايعا املً ٤ٞبايذًِ ٚايعظز ٚاجلٛسا لٗٝا حصٝذ يًعـل يف ؿـٛس ٠حـا٠
جٓكز اٚةاْٗا ٚػعةٗا َٔ األعذاٚ ٤جعٌُ عً ٢شًت اٚ ،ايربن ١هلِا ـا،
داُ٥ــا ٖــ ٛايعــذٍ ٚايــٚ ُٔٝايربنــ١ا ْٚكٝلــ٘ أــضٚاد ٚظــشٚث ٚطــيب يًــزساسٟ
ٚايٓظاٚ ٤قحٌ يًششاٍ ْٗٚت يألَٛاٍ ....هلزا عً ٢ايظاٖش ٜٔعً ٢ا ـل ا ٜٓـاَٛا
 ٜٚلًٛا عٔ ٖز ٙاملهشَ ١ا هل ١ٝيًةؼش" ١ٜحلر

ٛص يهًُ ١ا لٓ إ جٓاّ"(.)39

نُا ٜشد يف ٖاَؽ ا،شا  ١ا،اَظ ١يًكـ ١احملضْ ١اييت جشا ل األْر ٢آُٜـا
ظٌ ٚسظٌ يف ٖـزا ارحُـع األبـ ٟٛامل ًـل عًـْ ٢لظـ٘ َـا ًٜـ" :ٞاَـ ٓٞاجشـربدِ عًـ٢
ٖصش نحةٗا ٚؿلّٗا َٚذسطحٗا بعذ َـٛد آَٗـا يحعـحين بـاألخٚ ٠ٛايةٝـخا ٚجشعـ٢
األظــضإا ٚيهٓٓٗــا

جٗصــش قًُٗــا قـاّ ا ٚبكٝــخ جهحــت يف د ٖ،ــا املٗــ ،ايكــذِٜ

آ ف ايكـــفا ً ٚــِ بــإٔ جــذثٓ ٗٝــا ا ٝــا٠ا ٚجـــةو ظكٝكــ١ا يهٓٓٗــا

جلعــٌا

َٚاجخ حمشٚق ١يف َٛقذ ايةٝخ عًـٜ ٢ـذ ٟٓاألخـ ٠ٛايـز ٜٔساٚا يف اظـ،اف اخـحِٗ
ايهحاب ١عاسا ُُٜع.)40( "٢
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ٚيف قـحٗا األخ  َٔ ٠ارُٛع ١املٛط ١َٛبـ (ًَ ٕٛٝقـ ١يًعضٕ)()41
جش ٣ايهاجة ١بأْ٘ عًٓٝا ا ْٓظ ٢بإٔ يهٌ َٓا قـ ١حمضْ ١يف ٖز ٙا ٝا٠ا ٚإ
َـــٔ ٜـــحكٔ عًُـــ٘ ٜٚلٓـــ ٢يف عُـــٌ ا،ـ ـ يًٓـــاغ ٜٚؼـــاسى يف رـــٌ ُٖـــَِٗٛ
ٚاظضاِْٗ ٚاجشاظِٗ ػو طٝـٌ حلي قَُ ١ةح ا َٔ ٙعً٘ ا،ـ ظحـ ٢د ٕٚإ
ٜــذسى اْــ٘ ادسنــ٘ا اجلــذ يف ايعُــٌ ٚايحلــاَْ ٞــٔ اشــٌ ا خــش ٜٔبهــٌ جتــشد
ٚحلخـــالق ٖـــ ٛايظـــة ٌٝايٛظٝـــذ يًٛؿـــ ٍٛحلي رس ٠ٚا ـــل ٚا ٝـــا ٠اإلْظـــاْ١ٝ
املٓؼــٛد .٠ة ــٌ ايكـــ ١ايـــز ٟظــا ٍٚجــذًَٝ ٜٔٚــ ٕٛقــــ ١عــٔ اظــضإ ايٓـــاغ
ٚآ َِٗ ٚيهٓ٘ َـاد ظـا٥شا ََُٗٛـاا ألْـ٘

حيــٌ عًـ ٢ايكــ ١األخـ ٚ ٠ايـيت

بٗــا ٜهحُــٌ ايعــذد ًَٝــ ٕٛد ٕٚإ ٜل ــٔ إ طـ  ٠ظٝاجــ٘ ٖــ ٞقـــ ١املًٝــ" :ٕٛقةــٌ
سظًٝــ٘ األبــذ ٟاألخ ـ نــإ َــاٜضاٍ

ٗــٌ إٓ قـــ ١ظٝاجــ٘ املخحضيــ ١يف مجــع

اظـــضإ ايٓٓـــاغا ٚجــذٜٗٓٚا ٖـــ ٞايكــــ ١املًٝـــ ٕٛيشظًحـــ٘ املركًـــ ١بـــاهلِٓ ٚايلٓـــٓو
ٚا شَإ ايز ٟحرٌٓ يف إ ٜعشف آْ٘ قذ ادسى أاٜح٘ ٚسٖاْ٘ ظحـٚ ٢حلٕ شٗـٌ
ريـــو!!"(ٖٚ .)42ـــ ٞيلحـــ ١رنٝـــ ١عـــادد بايكـــاس حلي نظـــش ا ـــل جٛقعـــ٘ اَ ٚـــارا
طٝعذس يًة ٌ ٚنٝز طٝهٌُ قـح٘ املً.ٕٛٝ
ٖهزاا اطح اعخ ايهاجةـ ١طـٓا ٤ايؼـعالٕ نصُٛعحٗـا ايكـــ( ١ٝجشاجٝـٌ املـا)٤
إ جحعلٓــا بايعةــاس ٠ايشػــٝك١ا ٚايـــٝاأ ١ايلٓٝــ ١اجلًُٝــ١ا ٚايحٓاطــل يف املةٓــ٢
ٚاملعٓـــ٢ا ٚا ْظـــصاّ بـــم ايؼخــــٚ ١ٝا ـــذس ايـــز ٟحرًـــ٘ا ٚجتـــاٚص ايُٓ ٝـــ١
ايكــــ١ٝا ٚاخــ،ام املــأيٛف ايً ــٚ .ٟٛبٗــزا اذةحــخ ْلظــٗا

ــذاسٚ ٠اطــحعكام

نــــاظة  ١جتشبـــ ١قـــــ ١ٝشذٜـــذَٚ ٠ةحهـــش ٠جحُٝـــض بـــايهر َـــٔ ايرباعـــ١
ٚاجلُــاٍا ًَةٝــ ١ةُٛظٗــا يف ايـــعٛد ذمــ ٛعــٛا ايحصذٜــذ ٚايــح

ا ٚاعحُــاد

اإلحياٝ٥ــ ١يف ايكــف ٚنؼــز املظــهٛد عٓــ٘ بأطــًٛث ٝــ٘ ايهــر َــٔ ا ْظــٝاب١ٝ
ٚايظالطٚ ١ايعزٚبٚ .١قذ ملظٓا نزيو يذ ٣ايهاجة ١ذكا َٛ ١طٛع ١ٝجح ٛش عً٢
ايحاسٚ ٜاملٝرٛ ٝيٛشٝا ٚاي،اس ٚايً ـٚ ١األدث .نُـا جهؼـز يٓـا األدٜةـ ١طـٓا ٤عـٔ
ةشٜل َحخًٗٝا ايظـشدَ ٟوطـ ٞاإلْظـإ ٚعزاباجـ٘ا ٚةُٛظاجـ٘ا ٚايضٚاٜـا املعحُـ١
Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

Hilal Al-hind

ايذنحٛس ٠طٓا ٤ايؼعالٕ َع جتشبحٗا اجلذٜذ ٠يف...

ٜٛي -ٛٝطةحُرب 2021

يف ط  ٠ظٝاج٘ اييت ٖ ٞا ًِ اإلْظاْ ٞايزٟ

ٜحعكل ٚاجلٗاد ايـزٟ

522

ٜرُـش

بعــذا َظــةٛن ١يف يٛظــاد ْابلــ ١باملؼــاعش ٚاجلُــاٍ يف سظًــ ١باةٓٝــ ١عُٝكــ١
اي ٛس يف عٛا ايً  ١ايشاَضٚ ٠ايحعة ا ْٝل.
َٚـــٔ ٖٓـــا هـــٔ حلع ـــا ٤بعـــض تـــاد ايحصشبـــ ١ايكـــــ ١ٝيًـــذنحٛس ٠طـــٓا٤
ايؼعالٕ َحُرًـ ١بـا ج :ٞعـذّ جظـُ ١ٝب ـٌ ايكــٚ ١ا نحلـا ٤بــ (ٖـ ٛاٖ ٚـ ٞاٚ
نــإ...اج) .ا ٟإٓ اب اهلــا أ ـ َٛطــَٛم نصٓــٛد جمٗــٛيم ٚاْٗــا جعحُــذ يف
جعـــشٜلِٗ بكشاٗ٥ـــا أايةـــا بايعةـــاساد ايحايٝـــ :١نـــإ د ٕٚاقشبا٥ـــ٘ – ٖـــ ٞيٝظـــخ
خمًٛقــَ ١ــٔ َــا ٤األسض – جعًُــخ َــٔ ايةعــش – ٖــٜ ٛؼــة٘ ايــةع – ٠

ٝــذ

ايظـــةاظ – ١نـــإ خيلـــٛسٖٚ ....ـــز ٙجكٓٝـــ ١شذٜـــذ ٠يحصشبـــَ ١ةحهـــشَ ٠لعُـــ١
باإلبذاعٝـــ١ا

ـ ـا ٜع ـــ ٞايكـــاس

ظـــع ١يًـــحله ٚايحلاعـــٌ جمشٜـــاد ايظـــشد

ايكــٚ ٞايحًزٓر بٖ٘ٓٚ .اى ايحٛيٝذ ايكــٚ ٞايعٓٛإ املؼ،ى ٖٚزا
ْٛع ١ٝحلبذاع١ٝ

ذ راجـ٘

ٝـض ٠يف جكٓٝـ ١ايظـشد ايكـــٞا ذـِ اهلـٛاَؽ املعـرب٠ا ٚايظـشد

بحكٓ ١ٝايحة ٦ا،اسش ٞا ٟايشٚا ١ٜبلُ اي ا٥ـتا ٚاعحُـاد املٛطـٝكٚ ٢اإلٜكـاع
ايؼص ٞاملٓةعز

ا بم ايعةاساد ٚايظـ ٛسا ٚايحهرٝـز ٚعُـل ايرـشا٤اد ايذ يٝـ١ا

ذِ ايذساَٚ ١ٝايشَض ٚاإلحياٚ ..٤هلزا هٌ قاس ١٥ا ٚقاس باَهاْـ٘ إ ٜعحـرب ْلظـ٘
اظذ اب اٍ قـف جشاج ٌٝاملا ٤يظٓا ٤ايؼعالٕ بذٕٚ

لا.

_______________________________________
اهلٛاَؽ:
.1
.2
.3
.4
.5

طٓا ٤ػعالٕ:جشاج ٌٝاملا٤اة1اداس ايٛسام يًٓؼـش ٚايحٛصٜـع بـذعِ َـٔ ٚصاس٠
ايركا  ١األسدْ١ٝاعُإا2010اق.12-11
ْلظ٘:ق.11
ْلظ٘:ق.14-13
ْلظ٘:ق.16-14
ْلظ٘:ق.14
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