
 
كشف الوباء الذي  جذ ذال اان ذا  جذو اهذ ذوا ذ  

ه ى اآل  ت او  ال نس البشر  امام الذ ذيذت ذا  

العمالقة. واتضح ا  ال يت ا  والذ ذيذت ذتا  الذ ذ  

تواج  البشر ا تميال بينيم جلى  اسذس الذلذو  او 

الذذعذذر  او اانذذ ذذمذذاء الذذت ذذنذذ  او الذذ ذذ ذذر  او 

اا ت ولوج . وقت تذوهذت  اان ذانذيذة ذذال   ذيا 

العام جلى طر ق البيث جذو لذحذاد فذت سذيذرو  

كورونا. وبرغم ظا رة اانذانذيذة الذمذ ذ ذالنذة لذت  

بذعذا الذحذاالة اا ا  الذعذلذمذاء   ذذعذو  لذ ذنذ ذيذذق 

جيوال م بعت ا  االركوا ا  الذ ذيذت   ذيل  الذمذرة 

لذذيذذس ذذذاةذذا بذذ ذذ ذذة الو  اذذذر   بذذ    ذذ ذذيذذت  

اان انية كذلذيذا. انذيذا واهذتة مذو الذ ذر  الذ ذ  

   رض ا  تتسع البشر للعوالة الى سذرذرتذيذم الذ ذ  

تؤكت الوهتة اان انية ال   اكتتياااال ا  ال ماو ة 

 والجا ليا المصليو .

ال ؤا   نذا   ذ   ذنذاي وجذ  هذحذيذحذ  بذالذوهذتة 

البشر ة؟    اسذ ذرذاال اان ذا  ا   ذ ذرسذع جذلذى 

المشاجر الشر رة ال     لحيا الشيرا  س  نذ ذو  

ال ثير و  وتتسعيم لالج حاال بذانذيذم اكذبذر اذ نذا او 

قيمة مو اآلذر و. ا  ال و هللا   او  بيذو الذبذشذر 

جلى اسا  انيم جذمذيذعذا ذذلذق هللا وجذبذاالل وانذ  

تعالى ا  ميال بينيم اا جلذى قذاجذتة الذ ذحذو   ا  

الحرب او البعت من   وجذلذى اسذا   ذيل الذحذاجذتة 

سال ميذع مذتجذو اجذاالة الذنذاذر سذ  الذمذعذ ذحذتا  

والحناجا  ال   ا تنذ ذ ذم مذع اطذروهذة ال ذمذاء 

 ازاء وهتة ال نس البشر 

اامذذر الذذمذذؤسذذف ا  الذذيذذت ذذث جذذو  ذذيل الذذوهذذتة 

البشر ة كثيرا ما  اةرتم بذالذواقذع واتضذح جذتم 

تبلورل جلى م  و  المشاجر او الممارسذة. و ذ  

 ناي اللي  جلى غياب  يا الوج  مما  ذيذتف سذ  

امر  ا  اليوم؟  سبرغم اةاب   بذالذوبذاء  مذا  ذالا  

ر ي يا مصرا جلى سياسات  ومواق    وا   ذعذى 

لذ ذرذور االا ذ  بذ ذذرو ذت قذذيذم الذ ذذ ذامذح والذذمذيذبذذة 

والذواقذذعذذيذذة والذذ ذذصذذت  لذذلذذ ذذعذصذذ  والذذعذنذذصذذر ذذة 

ومشذذذاجذذذر الذذذ ذذذعذذذ ذذذر  

وااس  بار. ساذا لذم تذ ذو 

ت ربة ااةذابذة بذالذوبذاء 

الاسعا اجذاالة الذنذاذر سذ  

مواقف اان ا  المصذاب 

الي  قت  صذ  الذى قذاب 

قذذوسذذيذذو او االنذذى مذذو 

المو   س يذف   ذ ذرذيذع 

مو لم  حا  تلك ال  ذربذة 

 إجما  جحل  بش   جاال؟

لحت هالت ال ا ية  يا العام الو  اقامذة الذ ذثذيذر مذو 

ال عاليا  الت نية وال  ر ة وال ياسية اا جو طذر ذق 

الغر  اال  رونية. وس  مذثذ   ذيل اا ذام مذو كذ  

جام   م ااس عتاال اقامة ال عاليا  المرتبرة بذمذولذت 

رسو  هللا ميمت بو جبذت هللا جذلذيذ  اسضذ  الصذالة 

وال الم. و ركال الذواجذو  مذو ابذنذاء اامذة  جذلذى 

تذذوجذذيذذيذذيذذا لذذ ذذ ةذذيذذ  مذذ ذذيذذوم الذذوهذذتة ااسذذالمذذيذذة 

واان انية مو ذذال  اهذاال ذث الذنذبذ  وسذنذ ذ . سذحذت 

كانت رسال   ان ذانذيذة  اذامذلذة  هذافذنذة لذلذمذ ذلذم 

وغيرل  قا مة جلى اسا  وهتة البشر وسواسيذ ذيذم. 

وكثيرا ما اقذيذمذت مذؤتذمذرا  الذوهذتة  ااسذالمذيذة 

ذصوةا المؤتمذر الذ ذبذيذر الذي   ذحذيذمذ  الذمذ ذمذع 

 العالم  لل حر   س  ال ميور ة ااسالمية.

مو اليحذا ذق الذوافذيذة الذ ذ  تذؤكذت مذحذولذة وهذتة 

ال نس البشر  بصورة ب رر ة  يا ال يو  ال ر ذع 

الي  جع  العالم اليوم "قر ة ةذغذيذرة" كذمذا  ذحذا . 

سما الي  اال  ليلك؟ كذلذمذا تذرذور الذعذحذ  الذبذشذر  

وهحق ان ازا  جلمذيذة كذبذر  تذحذارب الذعذالذم مذو 

بذت  بعض . س ا  اذ راال الياتف وسيلة  تواة  قذرب

الم اسا  بيو اطرا   ياا العذالذم. والذيذوم اةذبذح 

اان رنت  وسيلة تواة  ساجلة ل حر   الذمذ ذاسذا . 

سي ى جنتما ان شرالوباء اس راال الذبذشذر الذ ذواةذ  

س  ما بينيم  وجنتما اغلحت المؤسذ ذا  والذحذاجذا  

والور العبذاالة تذوسذر  وسذا ذ  جذحذت ااجذ ذمذاجذا  

والمؤتمرا  ب يولة. ميذا  ذعذنذ  ذلذك؟ ا  تذرذور 

العح  البشر    ا م س  تيحق ال حارب بيو الذبذشذر  

 بش     و  تصور اان ا  العاال .

ب الذعذالذم  سذا   وكما ا  ال رورا  اا ذ ذابذيذة تذحذرب

المصا   ت ذا ذم سذ  تذحذر ذبذ  ا ضذا. سذالذ ذغذيذرا  

المناذية اةبيت تضر ب   العالم ولذيذس بذمذنذرذحذة 

الو  اذذذر . امذذا الذذوبذذاء سذذحذذت شكذذت وهذذتة الذذبذذشذذر 

ومصير م. سلم    ريع اهت ا    و  ذذار  الا ذرة 

الوباء  ب  لربما كا  نصي  الذتو  ااكذثذر تذرذورا 

شات مو نصي  التو  ال حيرة ال   ا تم لذك الذ ذثذيذر 

مذذو الذذ ذذرذذور الذذعذذلذذمذذ  

وال  نولوجذ  والصذيذ . 

س مر  ا وبر رانيا وبذحذيذة 

الو  اوروبذذذذا وكذذذذيلذذذذك 

روسذذذذذيذذذذذا  تضذذذذذرر  

بمعتا  اكبر مو تضرر 

الو  اسر حذيذا  ويسذيذا. شا 

     ذلك للبتء بمناذومذة 

ق رود ال حذارب بذيذو  تعمب

 النا ؟ 

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 293العدد  ة،عشر السادسة السنة

  3232اكتوبر  61-26

 (1في ذكرى وفاة النبي )ص( )ص

 الخير والشر يثبتان وحدة الجنس البشري 

 كتاب: منفى جامعة
 (7الدول العربية )ص

 تدهور صحة
 (2عائلة الشيخ الزكزاكي )ص



 أخبار محلية 3

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

فمذو بذرامذت مذؤسذ ذة 

األبذذذرار امسذذذالمذذذيذذذة  

شهيت الذمذؤسذ ذة ذكذر  

شربعينية اممام الذيذ ذيذو 

)ال(  ورجوال سبا ا ش ذ  

الذذبذذيذذت )ال( مذذو الشذذام 

ومعيم رؤو  الشذيذتاء 

إلى كربالء. سذحذت شقذامذت 

ز ذارة ” م ل ا ونتوة بالمذنذاسذبذة تذيذت جذنذوا   

تذيذتف سذيذيذا سذمذاهذة “  األربعيو  الحياالة ال االمة

الشيخ زجيم الذ ذيذرهللا )بذاهذث ومذ ذ ذر إسذالمذ  

جراقذ  مذحذيذم سذ  كذنذتا(.  تذيذتف  الشذيذخ جذو 

مواة ا  الحياالة املذيذيذة الذ ذ  تذ ذعذ  مصذالذح 

اعبيا وشم يا س  شولو ا  جمليا  وال   تذ ذ ذت  

س  األنبياء والذرسذ  واأل ذمذة  وظذيذر  بذ جذلذى 

ةور ا س  ا صذيذة اممذام الذيذ ذيذو )ال(  ذوم 

كربالء. وسذو  تذنذشذر )األبذرار( نذ  هذت ذث 

 سماهة الشيخ  اهحا.

وبعت الم لس قرش المال ال ذيذت ةذالذح الذمذوسذو  

 رثاء لإلمام الي يو )ال( وال يتة ز ن  )ال(.

وشالار  0202شكذ ذوبذر  8كا  ذلك  وم الذ ذمذيذس 

 النتوة الشيخ ه و جل  ال ر   .

 

 51وس   ذوم الذ ذمذيذس 

شهذذيذذت  0202شكذذ ذذوبذذر 

الذذمذذؤسذذ ذذة ذكذذر  وسذذاة 

النب  األكذرم ) ( سذ  

الثامذو والذعذشذر ذو مذو 

اير ة ر. سذحذت شقذامذت 

م ل ا بالمناسبة تذيذتف 

سي  سماهة الشيخ جذحذيذ  

الذذيذذمذذتانذذ  )ذذذرذذيذذ  

وباهث س  ال ار خ امسالم  مو العرا (  وكذا  

معاناة النذبذ  األكذرم ) ( كذمذا ” هت ث  بعنوا   

ااذ ذمذلذذت الذمذيذذافذرة جذلذذى “.  ةذور ذا الذحذذري 

جوان  وةور مو مذعذانذاة الذنذبذ  األكذرم ) ( 

ال   واجييا مو األمة  سواء مو المناسحيو شو مذو 

الم لميو  وال   تيتف جنذيذا هللا جذ  وجذال سذ  

ي ا  جت تة مو الحري  ال ر م. وقت تم إ تاء ثذواب 

 يا الم لس إلى رود سحيت المنبر الي ين  وناج  

ش   البيت )ال( ال يت جاسذم الذرذو ذرجذاو  الذي  

ره  جو  يل التنيا مؤذرا. وشالار البرنامت الشيخ 

 ه و ال ر   .

 

المؤسسات اإلسالمية تحيي ذكرى 

 أربعينية اإلمام الحسين )ع(
 

شهيت المؤس ا  امسالمية ذكر  شربعينية اممام 

الي يو )ال(  ب قامة م الس العالاء وسق الضوابط 

الصيية المرلوبة س  زمو الوباء. سذ ذ  مذؤسذ ذة 

الار امسالم شقيمت م الس جذت ذتة ش ذام الذ ذمذيذس 

 األبــــرار

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

جذرض  0202شك وبر  52ـ  8وال معة و ال بت 

سييا سماهة ال يت غياف طعمة جوان  مو م يذرة 

ال با ا إلذى الشذام وهذ ذى جذوالتذيذم إلذى كذربذالء 

مصيوبيو برؤو  الشيتاء ال عتاء رفذوا  هللا 

 جلييم شجمعيو.

وشقام الم لس الي ين  م ل ا لمتة ثالثة ش ذام قذرش 

سي  سماهة ال ري  ي ة هللا الشيخ ساف  المذالذ ذ  

جوان  مو سيرة وم يرة ش   بذيذت الذنذبذوة  ومذا 

 جر  جلييم مو مصا   بعت هاالثة كربالء.

وشقيمت م الس شذر  جبر العالم امس راف  سذ  

 العت ت مو المؤس ا  امسالمية.

كما تم تنايم م يرتيو بمناسذبذة األربذعذيذو  ذومذ  

 .0202شك وبر  55ـ  52ال بت واألهت 

 

 إقامة مواكب أربعين 

 اإلمام الحسين )ع( في لندن

شقام بعا المؤمنيو مذو شتذبذاال ش ذ  الذبذيذت )ال( 

مواك  شربعينية اممام الي يو )ال( سذ  مذنذرذحذة 

 كو نالبر  غرب العاةمة البر رانية لنت . 

واا ملت المواك  جلى ال عر ف بذحذضذيذة اممذام 

الي يو )ال( مو ذال  توز ع المنشورا  باللغ يو 

الذعذربذيذذة وامنذ ذذلذيذال ذذة  وامجذابذة جذلذى شسذ ذلذذة 

 ال ميور الي  اا ت تلك المواك .

كما شقيمذت جذلذى  ذامذ  تذلذك الذمذواكذ  بذعذا 

األنشذذرذذة لذذ طذذ ذذا   بذذحذذراءة الذذحذذري  واألاذذعذذار 

الرثا ية أل   البيت )ال(  ورسذم بذعذا الذرسذوم 

 ال   تصور واقعة كربالء. 

إفاسة إلى ذلك شقيمت إلى جان  المواك  شنشرذة 

لل عر ف باليشت الشعب  العراق   وتوفيح الورل 

سذذ  ال ذذنذذوا  ااذذذيذذرة سذذ  مذذ ذذا  الذذتسذذاال جذذو 

المحتسا  ال   تعرفت اج ذتاءا  مذ ذمذوجذا  

الذ ذذرذذر  واار ذذاب.. كذذمذذا تذذم تذوز ذذع الذذرذذعذذام 

 والشراب جلى ه  اممام الي يو )ال(. 

المؤسسات والمراكز اإلسالمية تحيي 

 ذكرى وفاة النبي األكرم )ص(
 

شهذذيذذت الذذمذذؤسذذ ذذا  

الذذت ذذنذذيذذة والذذمذذراكذذال 

امسذذالمذذيذذة ذكذذر  

ارتيا  النب  األكرم 

) ( سذذ  الذذثذذامذذو 

والعشر و مو اذيذر 

ةذذذذ ذذذذر بذذذذ قذذذذامذذذذة 

الم الس المباارة وجبر العالم ااس راف .  سذحذت 

شقيمت الم الس س  العت ت مو المراكال امسالمية 

س  لنت   مث  الم لس امسالمذ  سذ  إنذ ذلذ ذرا  

ومذذركذذال اممذذام الذذ ذذو ذذ  )رل( ومذذؤسذذ ذذة الار 

امسذذالم ومذذؤسذذ ذذة األبذذرار والار الذذيذذ ذذمذذة  

 وغير ا.

 

 رحيل ناعي أهل البيت )ع( 

 السيد جاسم الطويرجاوي )ره(
 

ترجب  ناج  الي يو )ال( 

جو مذنذبذرل  ذيل الذمذرة. 

بذحذلذوب مذؤمذنذذة ةذابذذرة 

مي  بة تلحينذا سذ ذر  ذوم 

شكذذذ ذذذوبذذذر  55)األهذذذت 

( ذذذذبذذذر رهذذذيذذذ  0202

نذذاجذذ  الذذيذذ ذذيذذو )ال( 

سماهة ال ري  الي ين  

ال بير ال يذت جذاسذم الذ ذربذال ذ  الذرذو ذرجذاو  

 )رهم  هللا(. 

وب حتل   حت المنبر الي ين  ذريبا بارزا ومذؤثذرا  

كا  ل  الور بارز س  إهياء ذكر  اامام الي يو  

وثورت  الذعذمذالقذة. وقذت تذري الذمذرهذوم تذراثذا 

ذذرذذابذذيذذا مذذ ذمذذيذذالا  وذكذذر  طذذيذبذذة سذذ  نذذ ذذو  

 المؤمنيو س  البلتا  ال   اج لى سييا المنبر. 

ن    هللا ج  وجال ش    غذمذتل بذواسذع رهذمذ ذ   

وش   يشرل مع الي يو )ال( وشةياب اليذ ذيذو 

)ال(  وش   رزق  ا اجة وةيبة جتت  الذال ذراء 

)ال(. كما ن    هللا ش    ذت الذ ذرال الذي  تذركذ  

ب بنا   وتذالمذيذيل الذي ذو   ذيذرو  جذلذى نذيذ ذ  

وطر ح   س  النع  الي ينذ . وقذت نذعذى الذ ذحذيذت 

ل يف مو العلماء وال رباء واليذوزا  الذعذلذمذيذة 

 وشةياب المآتم والمواك .



 فضـاءات إسالمية 2

 التعاون اإلسالمي

 في مواجهة المصائب والباليا

ب يوال نا   مت ر ال امعة سی ا و  البيوف 

وال  نولوجيا ب امعة الميا   امسالمية  تم 

الوهتة امسالمية س    43ت  ي  المؤتمر التول  

"قاجتة بيانا  ااس شياالا  العلمية بالعالم 

 امسالم "

شاُلر  المؤتمر التول  الرابع والثالثو  هو  

الوهتة امسالمية   بعنوا  "ال عاو  امسالم  

س  مواجية المصا   والبال ا"  س  قا مة 

المؤتمرا  ال   شقرتيا قاجتة بيانا  

 .ISCااس شياالا  العلمية بالعالم امسالم  

وسح ا للحوانيو والمصوبة ال ت تة الصاالرة جو 

وزارة العلوم والبيوف وال  نولوجيا  بامفاسة 

إلى ال عليما  ال اةة بعحت المؤتمرا  البيث 

العلم   مو اآل  سصاجت ا سحط المؤتمرا  

     سار ة   ISCالم  لة س  قاجتة بيانا  

وسح ا لوزارة العلوم والمحاا  المحتمة سحط س  

المؤتمرا  الم يرسة س  مركال التراسا  التول  

 ليا نحاط بيث والرجا  شكاال مية.

ليلك  نوال ش  نعلم م ش   يا المؤتمر قت تم 

ت  يل  وسيرس   س  قاجتة بيانا  ااس شياالا  

العلمية بالعالم امسالم   وس    يت جميع 

األورا  ال   تم قبوليا س   يا المؤتمر مو 

 اام ياز شجالل و سي م سيرس يا سي .

سيعحت المؤتمر التول  الرابع والثالثو  للوهتة 

 Nov 4الى   Oct 09امسالمية س  ال  رة مو  

 

انطالق فعاليات المولد النبوي 

 الشريف بالحديدة )اليمن(

انرلحت بمياساة اليت تة  ال عالذيذا  ااهذ ذ ذالذيذة 

بيكر  المولت النبو  الشر ف جلى ةاهبيا ويل  

  ـ.5330شزكى الصالة وشتم ال  ليم للعام 

وس  ال تاذيذو شكذت "الذحذا ذم بذ جذمذا  "مذيذاسذاذة 

اليت تة اليمنية ميمت جياش قيذيذم ش ذمذيذة إهذيذاء 

 يل المناسبة الت نية للذ ذمذ ذك بذمذا جذاء بذ  سذيذت 

البشر ة وما تمثل  مو الجوة إلى ال آذ  وال راهذم 

وت  يت المث  والحيم ال   ني يذا نذبذ  امن ذانذيذة 

واس ليام الترو  والعبر مو سذيذرتذ  ةذلذى هللا 

بوا نا للرسذو  األجذاذم “ جلي  ويل  وسلم. وقا  

سنن صر وبعوالتنا الصاالقة إلى منذيذ ذ  ن ذ ذيذق 

رهم   وجون  وت  يذتل ا سذيذمذا واألجذتاء شذاء 

 رت بو  هماقة ال ربيذع ونشذر ثذحذاسذة اانذيذال  

 ”.وال   خ وال بر 

والجا الحا م ب جما  المياسظ كاسة قياالا  ال ذلذرذة 

الميلية والم ات  ال ن يي ة والذ ذتمذيذة والذعذلذمذاء 

وال رباء إلى إبذراز ااهذ ذ ذا  بذيذيل الذمذنذاسذبذة 

الذت ذذنذيذذة الذذ ذلذذيذذلذة مذو ذذال  تذذال ذيذذو الذذمذ ذذاتذذ  

والمنشآ  والم ذاجذت وإهذيذا ذيذا بذالذمذيذافذرا  

والنتوا  وال يشيت لل عذالذيذة الذمذركذال ذة وقذاسذلذة 

 الرسو  األجام جلي  الصالة وال الم.

سيما شاار وكالء الذمذيذاسذاذة جذبذتالذ ذبذار شهذمذت 

وميمت هليص  وجل  ال بار  إلى ش مية إهذيذاء 

ذكر  المولت النبو  وت  يت شذال  النبذ  جذلذيذ  

 الصالة وال الم قوا وجمال.

ول  وا إلى الاا  ااه  ا  بيكر  المولت النبو  

سذذ  ظذذ  مذذا  ذذ ذذعذذرض لذذ  الذذوطذذو مذذو جذذتوا  

 وهصار وتصعيت طالت األذضر واليابس.
 

 % من العرب88استطالع: 

 يرفضون االعتراف بـ"اسرائيل"

 

شظير اس رالال المؤار العرب   الي  شجرال 

ونشر ن ا    المركال العرب  ل بياف والراسة 

% مو العرب 88ال ياسا  س  التوهة  ش  

 رسضو  ش  تع ر  بلتانيم بااه ال  

 %  رو  ج س ذلك.6امسرا يل   محاب  

واا رط نصف الي و واسحوا جلى ش  تع ر  

بلتانيم بـااه ال  ش    م إنشاء الولة سل رينية 

م  حلة  وجاء  شجلى ن بة لرسا ااج را  

%  تال ا لبنا  99بااه ال  س  ال الا ر بن بة 

% 94%  ثم تونس واألرال  بن بة 93بن بة 

 ل   منيما.

وس   تحر ر هو  المؤار ش  رسا ااج را  

بااه ال   و األجلى س  منرحة ال ليت  هيث 

% مو الم  رلعة يراؤ م بحرر 92شاار نيو 

 وال و ت إلى رسا اج را  بلت يما بااه ال .

% مو المواطنيو ال عوال يو جو 61وجبر 

% امالاء 09رسضيم ليلك  س  هيو رسا 

 برش يم س  الموفوال.

وشاار تحر ر المركال العرب  ل بياف والراسة 

% سحط مو ال والانييو 54ال ياسا  إلى ش  

 واسحو  جلى اج را  ال رطوم بااه ال   

 % منيم ليلك.99محاب  رسا 

وشوفح ال حر ر ش  المعارفيو لالج را  

بااه ال  امسرا يل  جالوا ذلك لم موجة مو 

العوام  واألسباب   رتبط معاميا بالربيعة 

ااس عمار ة والعنصر ة وال وسعية لاله ال   

وكيلك اس مرار ا س  اه ال  األراف  

ال ل رينية  س  وقت س   سي  ال حر ر غياب ش  

 ت  يرا  ثحاسية شو ال نية.

وشجذذلذذو الذذمذذركذذال الذذعذذربذذ  لذذ بذذيذذاف والراسذذة 

ال ياسا  س  التوهة  شمس الثالثذاء  جذو نذ ذا ذت 

 54الي  ن بذيل سذ   0259/0202المؤار العرب  

بذذلذذت ا جذذربذذي ذذا   ذذ   مذذور ذذ ذذانذذيذذا  والذذمذذغذذرب  

والذذذ ذذذالا ذذذر  وتذذذونذذذس  ومصذذذر  وال ذذذوالا   

وسذذذلذذذ ذذذرذذذيذذذو  ولذذذبذذذنذذذا   واألرال   والذذذعذذذرا   

وال عوال ة  وال ذو ذت  وقذرذر  بذيذت  الذوقذو  

جلى ات ا ا  الرش  العام العرب  نيو م مذوجذة 

 مذذو الذذمذذوفذذوجذذا  ال ذذيذذاسذذيذذة  وااقذذ ذذصذذاال ذذة  

 وااج ماجية.

شلف م   ي  وم   يبة  08وام  ااس رالال 

شُجر ت معيم محابال  ا صية مباارة فمو 

جيبناٍ  ممثبلة للبلتا  ال    ن مو  إلييا  بيام  

 %.4و 0ذر   راود بيو 

ونُ بِّي ااس رالال الميتان  بيو نوسمبر/ تشر و 

 .0202و وليو/ تموز  0259الثان  

و عت  يا ااس رالال  س  الورت  ال ابعة  شف م 

م حٍ للرش  العام س  المنرحة العربية  سواء شكا  

ذلك مو ذال  ه م العينة  شم جتال البلتا  ال   

  غرييا  شم مياورل.

باهث وباهثة   922وقت ااري س  تن ييل 

شلف ساجة  وقرع  69واس غر  ذلك نيو 

شلف كيلو م ر  802الباهثو  الميتانيو  شكثر مو 

مو شج  الوةو  إلى المناطق ال   ظير  س  

 العينة س  شرجاء الوطو العرب .

ومو المعرو  ش  اس مرار تن يي  يا ااس رالال 

الض م  إفاسة إلى تعتال موفوجات   جع  

ا للمؤس ا  البيثية العربية  ا ميم  بيانات  مصتر 

 والتولية ول كاال مييو وال براء.

 

الزكزاكي: تدهورت صحة  سهيال

 والَدّي بسبب حرمانهما من

 الرعاية الطبية

 

شكت  سيذيذال الذالكذالكذ  نذ ذلذة زجذيذم الذيذركذة 

ااسالمية الني ير ة الشيذخ إبذرا ذيذم الذالكذالكذ   

تت ور ةية والت يا ب ب  هرمانيم مو الرجا ة 

الربية. وقالت ا  والت يا شلذحذ  الذحذبذا جذلذيذيذم 

و ما م روها  وب ب  اا ما  الذرذبذ  سذاء  

ةذذيذذ ذذيذذمذذا الذذبذذتنذذيذذة. وكذذا  قذذت اةذذيذذ  الشذذيذذخ 

الالكالاك  برلحة س  جيني  اال  ل ذحذتانذ  اهذت ذمذا 

واةابة ااذر  بالر  العيو واا ذمذا  الشذت ذت 

  عرف  للعمى ال ام.

وافاست ا  والت ا ذذال  سذ ذرة سذ ذنذ  اةذيذ  

مذذرتذذا  ب ذذ ذذ ذذة المذذاغذذيذذة وت ذذمذذم سذذ  الذذتم مذذو 

 الرةا  وال االميوم.

رةاةذا   1اما جو والتتيا سحالت انيا اةي  بـ

مو قب  وكا  ابت ا  ت ضذع لذعذمذلذيذة جذراهذيذة 

ازالة الشاا ا ل و هرمت مو ذلك مما  ذ ذعذلذيذا 

 تعان  مو الم ات ت س  برنيا.

كما انيا تعان  مو ال ياب الم ص  ال ن    وكا  

    ا  ت ضع لعملية تغيير م ص  الركبذة مذنذي 

سنوا  ل و وزارة الضذمذا  ااجذ ذمذاجذ  لذم  4

تعريا تصر ح للعال  ممذا جذعذ  سذرةذ ذيذا سذ  

 العال  تضيع وت   تم هاليا كرس  م يري.



 بر األبرارمن 4

 حياة اإلمام الرضا )عليه السالم( والصراع داخل البيت العباسي

كلمة الحيت س  مذؤسذ ذة اابذرار ااسذالمذيذة جذبذر 

العالم ااس راف  تربيق زووم للتك ور ميمت ه و 

جبوال )اس اذ الشر عة والعلوم ااسالمية س  جامذعذة 

 .0202اك وبر  5كربالء العرا (. كا  ذلك ب ار خ 

  عتن  و شرسن  ش  شهافر بيو ش ت  الذمذؤمذنذيذو 

م ناوا هياة اممام الرفا )جلي  ال ذالم(والصذراال 

 الاذ  البيت العباس   وسق المياور اآلتية 

المحور األول: حقيقة الصراع في البيت العببباسبي 

 يكر لنا ال ار خ ش  األميو جنتما كا  س  وأسبابه: 

ال ام ة مو جمذرل تذم اذذ ذيذارل ولذيذا لذعذيذت والذتل 

 ارو  العباس  وكا  مو الم  رض ش   صبح شذي  

الم مو  ول  العيت غير ش  األميو قام ب عيذيذو ابذنذ  

موسى وليا للعيت ,اامر الي  شثار غض  المذ مذو  

الي  كا  س  ذراسا  س ذي البيعة مو ش ليا وجذمذع 

جيشا جايما وتوج  نيو بغتاال وقيسيا بالمن نيذحذا  

وذاض معاري ات تة مع شذي  األميو ولمذتة شربذع 

سذذنذذوا  انذذ ذذصذذر جذذلذذيذذ  بذذعذذت ذذا واسذذ ذذلذذم ذذذالسذذة 

الم لميو , يكر ابو األثير سذ  كذ ذابذ  الذ ذامذ  سذ  

ال ار خ ةورة ق   األميو س  قصذة طذو ذلذة مذنذيذا 

))سما ان صف اللي  س ح الباب والذ  التار قذوم مذو 

الع م معيم ال يو  م لولة سلمذا ري ذم قذام قذا ذمذا 

وجع   حو  إنا هلل وإنا إلذيذ  راجذعذو  ذ ذبذت وهللا 

ن    س  سبي  هللا شما مو مغيث شمذا مذو شهذت مذو 

األبناء  وجاؤوا ه ى وق وا جلى بذاب الذبذيذت الذي  

نيو سي  وجع  بعضيم  حو  لذبذعذا تذحذتم و ذتسذع 

بعضيم بعضا وشذي األميو بيتل وساالة وجع   حذو  

و ي م شنا ابو جم رسو  هللا شنا ابو  ارو  شنا شذذو 

الم مو  هللا هللا س  الم  ,ستذ  جذلذيذ  رجذ  مذنذيذم 

سضرب  بذال ذيذف فذربذة وقذعذت سذ  مذحذتم رشسذ  

وفرب  األميو بالوسذاالة جذلذى وجذيذ  وشراال  ش   

  ذي ال يف من   سصاد  ق لن  ق لن  سذتذذ  مذنذيذم 

جماجة سن    واهت منيم بذال ذيذف سذ  ذذاةذرتذ  

وركبول سيبيول ذبيا مو ق ال وشذيوا رشس  ومضوا 

ب  إلى طا ر وتركوا جث   سلما كا  ال ذيذر شذذيوا 

جث  . س الرجو ا س  ج  وهملو ذا سذنذصذ  طذا ذر 

الرش  جلى بر  وذر  ش   بغتاال للنذاذر وطذا ذر 

 حو   يا رش  الم لوال ميمت. سلما قذ ذ  نذتم جذنذت 

بغتاال وجنت طا ر جلى ق ل  لما كانذوا  ذ ذذيو  مذو 

األمذذوا  وبذذعذذث طذذا ذذر بذذرش  مذذيذذمذذت إلذذى شذذذيذذ  

الم مو  مع ابو جم  ميمت بو الي يو بو مصذعذ  

وك   مذعذ  بذالذ ذ ذح سذلذمذا وةذ  شذذي الذرش  ذو 

الر اس يو س الذل  جذلذى تذر  سذلذمذا ريل الذمذ مذو  

س ت  وبعث مع  طا ر بالبرالة والحضي  والذ ذاتذم 

 ـ( 938ساج مع النا  جلي ((  كما  يكر الي ب  ) 

س  ك اب  )سير اجالم النبذالء(  ))سذاسذ ذعذمذ  جذلذى 

العرا  الي و بو سي   ثم با ع بالذعذيذت لذعذلذ  بذو 

موسى الرفى  ونول بيكرل  ونبي ال ذواال  وشبذتلذ  

بال ضرة  سياجت بنو العبا   وذلعوا الم مو   ثم 

با عوا جم  إبرا يم ابو الميذت  ولذحذبذول الذمذبذاري  

وج  روا  سياربيم الي ذو بذو سذيذ   سذيذالمذول  

س ييال إلى واسط  ثم سار جذيذ  الذمذ مذو  جذلذيذيذم 

هميت الروس   وجل  بو  شام  سالذ ذحذوا إبذرا ذيذم  

سيالمول  ساذ  ى زمانا  وانحرع ذبرل إلى ش  ظذ ذر 

ب  بعت ثما  سنيو  سع ا جن  الذمذ مذو  ........... لذمذا 

ق   الم وك  غيلة  ثم قذ ذ  الذمذعذ ذال  ثذم الذمذ ذ ذعذيذو  

والمي ت   وفعف ا   ال السة توث  ابذنذا الصذ ذار 

إلى ش  شذذيا ذذراسذا   بذعذت ش  كذانذا  ذعذمذال  سذ  

الذذذذنذذذذيذذذذا   وشقذذذذبذذذذال اذذذذذي الذذذذعذذذذرا  وذذذذذلذذذذع 

المع مت..........الخ كالم ((, و يكذر ابذو األثذيذر سذ  

ال ام  ))ولما وة  ذبر ق ل  إلى الم مو  شذ  للحواال 

وقرش ال ض  بو سي  ال  اب جلييم سيذنذؤول بذالذاذ ذر 

والجوا ل  وك   إلى طا ذر و ذرثذمذة بذ ذلذع الذحذاسذم 

المؤتمو مو وا ة العيت س لعال س  اير ربيذع األو  

 مو  يل ال نة((.

المحور الثاني: شبهة تشبيبع البمب مبون وأسببباببهبا: 

ذ   بعا الباهثيو الى تشيع الم مو  وسحا لذرذا ذ ذة 

 ـذ( سذ   955مو الروا ا   إذ  رو  ال يوطذ  ) 

ك اب  تار خ ال ل اء  ))كا   حا  لبنذى جذبذا  سذاتذيذة 

وواسرة وذاتمة ال اتية ال  اد والواسرذة الذمذ مذو  

وال اتمة المع ضت  ثم  يكر الم مو  سيص   ب ن  كا  

معروسا بال شذيذع وقذت هذمذلذ  ذلذك جذلذى ذذلذع شذذيذ  

المؤتمو والعيت بال السة إلى جل  الرفى((  و يكذر 

الي ب  س  ك اب  تار خ ااسالم ))وسييا شمر المذ مذو  

ب    ناال   بر ت اليمة ممو ذكر مذعذاو ذة بذ ذيذر شو 

سضل  جلى شهت مو الصيابة  وإ  شسض  ال لق بذعذت 

رسو  هللا ةلى هللا جلي  وسلم جل  بذو شبذ  طذالذ  

رف  هللا جن   وكا  الم مو   بالغ س  ال شيع  ول و 

لم    لم س  الشي يو ب وء  ب  كا    رفى جنذيذمذا  

و ع حت إمام يما  رف  هللا جنيمذا((.... لذيلذك ذ ذ  

ال يت مذيذ ذو األمذيذو الذى  ذيا الذرش  بذحذولذ  ))إ  

الم مو  م شيعا ألمير المؤمنيذو جذلذ  جذلذيذ  ال ذالم 

م ا را بيلك مي  ا جذلذيذ  مذ ذرمذا آل  شبذ  طذالذ  

م  اوزا جنيم جلى ج س شبيذ  الذراذيذت و ذت  جذلذى 

 تشيع  شمور كثيرة نيكر  نا طرسا منيا 

اه  اج  جلى العلمذاء سذ  تذ ذضذيذ  جذلذ  جذلذيذ   -5

ال الم بالي ت البالغة كما روال ةاه  العحت الذ ذر ذت 

ونحلنال ب مام  س  ال الء األو  مو مذعذاال  الذ ذوا ذر 

 وروال الصتو  س  العيو  م نتا.

جذعذلذ  الذذرفذا ال ولذ  جذيذتل وتذالو ذذ ذ  ابذنذ ذذ   -0

 واه ان  إلى العلو يو.

 تالو    ال واال ابن   واكرام  واجالل . -4

قول  شتترو  مو جلمن  الذ ذشذيذع وهذ ذا ذ ذ  ذذبذر  -3

 ال اظم ال مع الرايت وتحتم س  سيرة ال اظم.

إس اؤل ب يلي  الم عة وقول  ومو شنت  ا جع  ه ى  -1

 تيرم ما شه  هللا.

قول  ب لق الحري  وسحا لحو  الشذيذعذة هذ ذى جذت  -6

 ذلك مو م او  .

ما ذكرل البييح  س  المياسو والذمذ ذاو  قذا    -9

قا  الم مو  انصف ااجر الشيعة هيث  ذحذو   إنذا 

 وإ اكم نمو  سال شسلح بعت المما  مو نتما.

المحور الثالث: توظيف منزلبة االمبام البرضبا فبي 

طالما هاو  ذلذ ذاء الصراع وموقف االمام الرضا: 

بن  العبا  توظيف م انة اا مذة )ال( ومذو ذذال  

مذيذاولذذة ا ذيذذام الذذنذا  بذذيذبذيذذم أل ذذ  الذبذذيذت )ال( 

وتحر بيم إ ا م  مو شج  اه واء الثورا  الذ ذ  قذام 

بيا العلو و  س  شنياء العالم ااسالم  ينياي  ومو 

شج  ك   الرش  العام  وبييا اات ال هاو  ال لي ة 

الم مو  ك ذ  وال اامذام الذرفذا)ال(. ومذو شجذ  

ت ليط الضوء جذلذى ذلذك  ابذت مذو بذيذا  هذحذيذحذة 

مواقف اممام )جلي  ال الم( ااذالقذيذة واان ذانذيذة 

ال   الجت وشجبر  الم مو  العباس  جلى اه رام  

وتب يل   إذ  ذرو  الذمذؤرذذو  ش  الذمذ مذو  الاجذا 

بن ر  س ذرجيم مو اليبذس سذ و  مذو الذذ  جذلذيذ  

جل  بو شب  جمرا  سنار إلى الرفا جلذيذ  ال ذالم 

ب ن  الم مو  سحا   شجييي باهلل  ا شمير الذمذؤمذنذيذو 

ش  ت ر   يا اامر الي  جعل  هللا ل م وذص م ب   

وت عل  س  ش ت  شجتا  م ومو كا  يباؤي  ح لونيذم  

و شرالونيم س  الذبذالال  قذا  الذمذ مذو  لذ    ذا ابذو 

الالانذيذة وشنذت بذعذت جذلذى  ذيا؟ قذتمذ   ذا هذرسذ  

وافرب جنح   سضربت جنح   واالذ  ابذو مذؤنذس 

سلما نار إلى الرفا جلي  ال الم بذ ذنذ  الذمذ مذو  

قا    ا شمير المؤمنيو  يا الي  ب ذنذبذك وهللا ةذنذم 

 عبت الو  هللا قا  ل  الم مو    ا ابو الذالانذيذة وشنذت 

بعت جلى  ذيا  ذا هذرسذ  قذتمذ  وافذرب جذنذحذ   

سضرب جنح   ثم االذ  ال لوال   وكذا  الذ ذلذوال  

س  ذالسة الرايت لما ذر  مذيذمذت بذو جذعذ ذر بذو 

ميمت بالمت نة بعث  الرايت وشمذرل إ  ظذ ذر بذ  ش  

 ضرب جنح   وش   غير جلى الور ي  شبذ  طذالذ  

وش    ل  ن اء م وا  تال جلى واهذتة مذنذيذو إا 

ثوبا واهتا  س ع  ال لوال  ذلك  وقت كا  مضى شبو 

الي و موسى جلي  ال الم سصار ال لوال  إلى باب 

شب  الي و الرفا جلي  ال الم سانذيذ ذم جذلذى الارل 

مع ذيل   سلما نار إلي  الرفا جلذيذ  ال ذالم جذعذ  

الن اء كليو س  بيت  ووقف جلى باب البيت  سحذا  

ال لوال  ألب  الي و جلذيذ  ال ذالم  ا بذت مذو ش  

شالذ  البيت س سلبيو كما شمرن  شمذيذر الذمذؤمذنذيذو  

سحا  الرفا جلي  ال الم شنا شسلبيو لك وشهلف شنذ  

ا شالال جلييو اي ا إا شذيت   سلم  ال   ذرذلذ  إلذيذ  

و يلف ل  ه ى س و ستذ  شبو الي و جلي  ال ذالم 

سلم  تال جلييو اي ا ه ذى شقذراطذيذو وذذالذذيذلذيذو 

وإزار و إا شذيل منيو وجميع مذا كذا  سذ  الذتار 

مو قلي  وكثير  سلذمذا كذا  سذ   ذيا الذيذوم واالذذ  

ال لوال  جلى الم مو  قا  الرفا جلي  ال ذالم   ذا 

شمير المؤمنيو    ل   يا الشيخ سحا  المذ مذو    ذا 

ما سع   ) (سيت   يا الي  سع  ببنا  رسو  هللا 

مو سلبيو  سنار ال لوال  إلى الرفا جلي  ال ذالم 

و و   لم الم مو  و   ل  جو ش   ع و جنذ  و ذيذبذ  

ل   ساو شن   عيو جلي  لذمذا كذا  الذ ذلذوال  سذعذلذ   

سحا    ا شمير المؤمنيو شس لك باهلل وب تم   للرايذت 

ش  ا تحب  قو   يا س   سحا  الم مو    ا شبا الي و 

قت اس ع ى ونيو نبر ق م  ثم قا   ا وهللا ا شقذبذ  
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 سيك قول  شليحول بصاهبي   سحتم وفرب جنح .

 ذذيكذذر الشذذيذذخ الصذذتو  سذذ  اامذذالذذ   ))سذذحذذا  لذذ  

الم مو   إن  قت رش ت ش  شجال  ن    جو ال ذالسذة 

وشجعليا لك وشبا عك. سحا  ل  الرفا )ال(  إ  كانذت 

ال السة لك وجعليا هللا لك  سال   وز ش  ت لع لباسا 

شلب ك هللا وت عل  لغيري  وإ  كانت ال السة لي ذت 

لك  سال   وز لك ش  ت ع  ل  ما ليس لك. سحا  لذ  

الم مو    ا بو رسو  هللا  ا بت لك مذو قذبذو   ذيا 

اامر  سحا   ل ت شسع  ذلك طا عذا شبذتا  سذمذا زا  

  يت ب  ش اما ه ى   س مو قبول . سحا  ل   سذ   لذم 

تحب  ال السة ولم تذيذ  مذبذا ذعذ ذ  لذك  سذ ذو ولذ  

جيت  ل  و  لك ال السة بعت  . سحا  الرفا )جلي  

ال الم(  وهللا لحت هتثن  شب   جو يبا    جذو شمذيذر 

 الشيخ زعيم الخيرهللا

شَوُ  مو َطَرَد م يوَم "الحيذاالة الذ ذاالمذة"  روبذر  

م  والذمذحذصذوالُ بذالذحذيذاالةِّ 5992كر نليف سذ  جذام 

ال االمةِّ  الحياالة ال ذ   ذ ذوُ  سذيذيذا ااتذبذاالُ مذيذوَر 

" لذلذ ذاتذ ِّ  . روا ةُ " رهلةٌ الذى الشذر ِّ ا  مامِّ الحا تِّ

م  كانت مصتَر الذيذامِّ 5916" يرما   س "  جام 

 كر نليف س  طره ِّ ل  رة " الحياالة ال االمة" .

وااس ار ال   ُطرهت بعت كر نليف هو  مذ ذيذومذ  

جو "الحياالة ال االمة"  ذكر سييا ك ابيا الذعذت ذت مذو 

 ال ما ِّ والَ صا  ِّ س  الحياالةِّ ال االمةِّ  منيا 

 كوُ  الحا تِّ قتوة . -5 

 كوُ  الحا تِّ مؤثرا  س  اتباج . -0

 4- .  هُ  الحا تِّ اتباج ِّ

 الحا تُ  ُعلبم اتباج . -3 

الحا ت  رجى اتباج  و ي م بيذاجذاتذيذم  و  ذعذى  -1 

 ل رو ر مل اتيم وقابلياتيم .

وم يوُم الحياالةِّ ال االمةِّ ليَس م يوما  هت ثا   ساانبياُء 

كانوا  َُمثبِّلوَ   يا النََمذَط مذو الذحذيذاالةِّ  سذيذم جذلذيذيذم 

ال الُم  كانوا  بلغو  رساا  هللا الى اممذيذم بذلذغذة 

الي  والير  وال عذلذيذم. هللا  صذف لذنذا هذرَ  

 النب  ) ( بالمؤمنيَو ورشس  ِّ بيم بحول   

ُ ْم َجالِّ اٌل َجلَْي ِّ َما َجذنِّذ ْذْم  ْو شَن ُ ِّ ﴿لَحَْت َجاَءُكْم َرُسوٌ  مبِّ

ذيذٌمت الذ ذوبذة   نِّذيذَو َرُءوٌ  ِرهِّ َهرِّ ٌ  َجلَْيُ م بِّاْلُمْؤمِّ

 ..08اا ة   

والنب  ) (  ذعذلذم الذمذؤمذنذيذو الذ ذ ذاب والذيذ ذمذة 

 و الكييم  

ذْم  ْنُيْم  َ ْلُو َجلَذْيذيِّ يبِّيَو َرُسوا  مبِّ ﴿ َُو الِيِّ  بَعََث سِّ  اأْلُمبِّ

ْ َمذةَ َوإِّ  َكذانُذوا  ُمُيُم اْل ِّ َاَب َواْليِّ ْم َو ُعَلبِّ ييِّ ي َاتِّ ِّ َو اَُلكبِّ

و قَْبُ  لَ ِّ  َفاَلٍ  ْمبِّيٍوت. ال معة  اا ة    .0مِّ

والنب  ) ( كا   يال  جلى المؤمذنذيذو  و ضذيذق 

ةذذترل  انذذ   ذذر ذذت لذذيذذم الذذيذذتا ذذة   ذذحذذو  هللا 

َ  َوَا تَذْيذاَلْ   تعالى  ﴿َواْةبِّْر َوَما َةذْبذُرَي إِِّا بِّذاِ ِّ

ذِمذا  َذْمذُ ذُروَ ت الذنذيذ    ْم َوَا تَُك سِّذ  َفذْيذٍق مبِّ َجلَْييِّ

. و يل    سماُ  الحياالةِّ الذ ذاالمذةِّ الذ ذ  509اا ة 

 ت لت س  رسو  هللا ) (.

واانبياء كليم جلى  ذيا الذمذنذوا   كذانذوا  ذبذلذغذو  

رساا  ربيم بلغة الي   لم   رفوا اراء م بذحذوة 

ال يف. و يا النموذ  النبو  للحياالة ال االمة   حابلذ  

انموذٌ  اذر س  الحياالة  حوم جلى الذ ذلذ ذطِّ والذحذيذر 

 وقوةِّ اليراب  مثال ُ الملوُي وااباطرةُ والحياةرة.

اامام ال مين  )رهمذةُ هللا جذلذيذ (  طذرد مذ ذيذوم 

"الحياالة ال االمة" هينما ذاط  اعب  و م  ذيذ ذ ذو  

باسم  وقياالت   "قول م ل  ذاالم اسضذ  مذو قذولذ ذم 

 قا ت ".

الحا ت س  الي وما  الم  بتة والحمعية  الذمذ ذ ذلذرذة 

جلى اعوبيا بالحير وقوة ال الد  قا تٌ منعذال  جذو 

اعب   تييط ب  اجيالةُ ااموِّ والم ابرا   و  عام  

مع اعب  مو موقع العلوب وااس  بار  بذيذنذمذا الذحذا ذت 

 ال االم مع اعب    يس بااميم و موميم واماليم .

الم يح جلي  ال الم جِ تَ م يوَم الذحذيذاالةِّ الذ ذاالمذةِّ  

س ا  ال يت الم يح )ال(  عي  مع اذعذبذ  و ذ ذيذري 

س  المت  والحر  ُمعَلبِّما  و ذاال ذا    ذيذيذ  الذمذوتذى  

و ذذبذذرك ااكذذمذذ  واابذذر   و ذذعذذلذذم بذذالذذيذذ ذذمذذة 

والموجاة و  اال  اهبار الييوال بال    ذ  اه ذو  

 بال هراٍب وا جيوشِّ وا اجيالةِّ م ابرا .

 االماُم الحسين)ع( والقيادة الخادمة

ااماُم الي يُو جلي  ال ذالُم قذا ذتٌ قذاال الذنذا ب جذلذى 

فوءِّ منيت اانبياءِّ والُمرسليو  كا   يذ  الذنذا   

و  لس مذع الذمذ ذاكذيذو و شذاطذر ذم طذعذامذيذم ثذم 

 تجو م الى بي  . قا تٌ جايٌم ت لت سي  كذ  مذعذانذ  

الحياالة االيية  اه  النا  وقتم ن ذ ذ  وا ذ  بذيذ ذ  

واةياب   وك   يل ال ضييا  س  سذبذيذ  هللا مذو 

 اج  انحاذ اامة .

كا  جلي  ال الم وافذيذا لذم  ذ ذف جذلذى اتذبذاجذ  

الم  حب  والمصير... وس  ليلة العاار مو الميرم  

الذذي   ذذو اهذذو  مذذا  ذذ ذذو  الذذى الذذنذذاةذذر  قذذا  

 اةياب   ) يا اللي  قت غشي م سات يول جمال ...( .

المنارو  للحياالة ال االمة   ذ ذتو  كذ  ااوةذا  

وال ما  ال   اج برو ا سما  س  الحياالة الذ ذاالمذة 

*
موجوالة س  اامذام الذيذ ذيذو جذلذيذ  ال ذالم بشذ ذٍ   أَربَعينيَّةُ االماِم الحسين)ع( والقيادةُ الخادمةُ 

 اناير ل  .

 القيادة الخادمة في اربعينيّة االمام الحسين )ع(

كما ةير  جااوراء اةياب الي يو بمناقبياتذيذا 

وقيميا  ووهتتيم بالي  والعشق  انيا رهلة هذٍ  

وجشٍق بات ال الميبوب  سذحذت ذابذت الذ ذوار  بذيذو 

ال ذذيذذت والذذعذذبذذت والذذ ذذبذذيذذر والصذذغذذيذذر  والذذرجذذ  

والمرشة..... نر  س  اربعينية اامام الي يذو جذلذيذ  

ال الم ت  لى الحياالة ال االمة باجلى ةور ا  وانبذ  

معانييا  سحاالةُ المواك ِّ ذتمةٌ  وال ذبذيذر والصذغذيذر 

  تمو   وااطباء   تمو  الالا ر و والذمذرفذى  

ا  وجت  ناي كبير وةغير  وا الحاب وا نياايو  

 ك  االحاب ت حط وتيوب س  ذتمة سيت الشيتاء.

اامام الي يو  و المييمو و و الذي   ذيذري  ذيل 

ال مذوال بذلذغذة الذيذ  والذعذشذق  هذ ذى الذيذ ذومذة 

العراقية ت يو  الى هذ ذومذة ذذاالمذة  تذحذ ذرب مذو 

مواطنييا وتير  جلى ذتم يم  وتذنذال  بذحذواتذيذا 

واجيالة امنيا ل تمة الالوار... كا  الذمذ ذروض ا  

 تبحى ذاالمة جلى طو  ال ط .

الحياالة ال االمة تي  كثير مذو اازمذا ... لذو كذا  

الحاالة   م  و  بذنذاذر ذة الذحذيذاالة الذ ذاالمذة لذ ذانذوا 

قر بيو مو اارجيم وناسيم    يمو  هاجاتيم بذت  

ا    م رسوا س  قصور م بعيتا جو معذانذاة الذنذا  

وااميم. س  الر  الحيذاالة الذ ذاالمذة سذ  اربذعذيذنذيذة 

اامام الي يو جلي  ال الم  ال   تذ ذيذري بذالذيذ   

وتي  مش التيا بمنرق "الحياالة الذ ذاالمذة"  انذ ذت 

ازمذة سذ ذذو  وامشذ ذذلذة ذذذتمذا   واجذذ ذالا سذذ  

الميالانيذة. الذال ذارة ااربذعذيذنذيذة   ذ  جذنذة اامذام 

الي يو جلي  ال الم جلى اارض  سييا ما تشذ ذيذ  

 اان س وتلي ااجيو.

المش لة ا  ه امنا ا حرشو  ال ار خ  ه ى ال ذار ذخ 

الحر    س حوط ةتام والحياس  اللي  جلى ا  الحياالة 

ال   تي م  بالحصذور وتذعذيذ  لذيذمذومذيذا الذياتذيذة 

ومصالييا بعيتا جذو  ذمذوم الشذعذ   ات ذلذم مذو 

غضبة الشع ... الي    مو س  "الحياالة الذ ذاالمذة" 

ال   تعي  مع اعبيا  تعي   موم  واام   وت  ر 

سذ  مصذالذذيذ   وتذذيذر  جذذلذى ذذذتمذ ذ  وتذوسذيذذر 

اه ياجات .  يا ما  نبغ  ا  ت ذعذلذمذ  الذيذ ذومذة سذ  

الر  الحياالة ال االمة س  اربعينيذة اامذام الذيذ ذيذو 

 جلي  ال الم.
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المؤمنيو  جو رسذو  هللا ) (  إنذ  شذذر  مذو 

التنيا قبلك مح وا بال م مالوما  تب   جل  مال ذ ذة 

ال ماء ومال  ة األرض  وشالسذو سذ  شرض غذربذة 

إلى جن   ارو  الرايت .سب ى الم مو   ثم قا  ل   

 ا بو رسو  هللا  ومو الي   ح لذك  شو  ذحذتر جذلذى 

امساءة إليك وشنا ه ؟ سحا  الرفا )جلي  ال ذالم(  

شما إن  لو شااء ش  شقو  مو الي   ح لن  لحلت. سحا  

الم مو    ا بو رسو  هللا  إنذمذا تذر ذت بذحذولذك  ذيا 

ال   يف جو ن  ك  والسع  يا اامر جذنذك  لذيذحذو  

النا   إنك زا ت س  الذتنذيذا. سذحذا  الذرفذا )جذلذيذ  

ال الم(  وهللا ما كيبت مني ذلحن  رب  جذال وجذ   

وما ز ت  س  التنيا للتنيا  وإنذ  ألجذلذم مذا تذر ذت. 

سحا  الم مو    ومذا شر ذت؟ قذا   لذ  األمذا  جذلذى 

الصت ؟ قا   لك األما . قا   تر ت بذيلذك ش   ذحذو  

النا   إ  جل  بو موسى لم  ذال ذت سذ  الذتنذيذا  بذ  

ز ت  التنيا سي   شا ترو  كيف قذبذ  وا ذة الذعذيذت 

طمعا س  ال السة . سغض  الم مذو   ثذم قذا   إنذك 

ت لحان  شبتا بما شكر    وقت شمنذت سذرذواتذ   سذبذاهلل 

شق م ا  قبلت وا ة العيت وإا شجبرتك جلذى ذلذك  

س   سعلت وإا فربت جنحك. سحذا  الذرفذا )جذلذيذ  

ال الم(  قت نيان  هللا جال وج  ش  شلذحذ  بذيذت  إلذى 

ال يل ة  س   كا  اامر جلى  يا ساسع  مذا بذتا لذك  

وشنا شقب  ذلك  جلى شن  ا شولذ  شهذتا  وا شجذال  

شهتا  وا شنحا رسما وا سنة  وشكذو  سذ  اامذر 

مو بعيت مشيرا. سرفذ  مذنذ  بذيلذك  وجذعذلذ  ولذ  

 جيتل جلى كرا ة من  )ال( ليلك.
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 في ذكرى وفاة الّرسول األكرم )ص(: نقتدي بسيرته.. ونحفظ الّرسالة
" حو  هللا تعالى س  ك اب  الم يت  ﴿َوَمذا ُمذَيذِمذتٌ إِّاِ 

و قَْبلِّ ِّ الْرُسُ  شَسَذ ِّ  ِمذاَ  شَْو قُذ ِّذَ   َرُسوٌ  قَْت َذلَْت مِّ

ذبَذْيذ ِّ سَذلَذو  ذْ  َجذلَذَى َجذحِّ انحَلَْب ُْم َجلَى شَْجحَابُِّ ْم َوَمو  َنحَلِّ

رِّ وت.   َُضِر هللا َاْي ا  َوَسيَْ الِّ  هللا الِشاكِّ

ناللت  يل اآل ة ال ر مة ـ كما  ذرو  الذمذ ذ بذرو  ـ 

س  معركة شهت  جنتما اجذ ُذت  جذلذى الذنذبذ ب ) ( 

سُشِ ت جبي   وُك ر  رباجذيبذ ذ   وةذاد ةذا ذح  

ت"  وا  الب بعا فعا  ام ما  مذو  "لحت قُ   ميمب

الم لميو وقالوا  "اذ بوا بنا إلى شب  س يا  لذنذ ذو  

مع "  وقا  يذرو   "إ  كا  ميمت قذت مذا  سذ  ب 

ربب ميمت لم  مت  س عذالذوا نذحذاتذ  جذلذى مذا قذاتذ  

جلي "  سناللت  يل اآل ة  ل ؤكبت للم لذمذيذو هذحذيذحذة  

و   ش  النب  ) (  وإ  كا  قذا ذتا  لذلذمذ ذلذمذيذو  

ليس ل  ال لت س   يل اليياة التنيا  و يا مذا قذررتذ  

اآل ا  ال ر مة  ﴿إنبذك مذيذت وإنذيذم مذيذ ذو ت ﴿ومذا 

 جعلنا لبشر مو قبلك ال لت شس و متب سيم ال التو ت.

وليلك  س  ب الور النب  ) (  و تبليغ الرسالة  كما 

هتبثنا هللا تعالى بحول   ﴿إنا شرسلناي اا تا  ومذبذشذرا  

وني را * والاجيا  إلى هللا ب ذن  وسراجا  منيذرا ت  سذاهلل 

تعالى شرس  رسول  مو شج  ش   بلبغ الرسالة كاملذة 

غير منحوةة  و ييبذىء الذابذرو  الذمذال ذمذة الذ ذ  

و ام تاال  يل الرسالة مو بعتل س  الم  حب ".  تؤمبِّ

"وس  سبي  تيحيق  يل الغا ة  كا   مب  ) (  س  

نيا ة هيات   ش   ركبال الوا ة مذو بذعذتل لذلذشبذ ذ  

سذذالذذة  و ذذو  ذذ  جذذ ء  ذذيل الذذرب الذذحذذاالر جذذلذذى تذذيذذمب

بالضبرورة ا ٌ  ا  ملك شهت ك اءتذ  سذ  جذمذيذع 

جناةر الحياالة والوا ة واممامة  و و جذلذ ب )ال(  

ة ش  تل الم  مو بذعذتل سذ   وشراال الرسو  ) ( ل مب

مت  الالمو  بالثحليو  ال  اب والع رة  سحت ورال سذ  

طبحا  ابو سعت  جو شب  سعيت ال تر  جو الذنذبذ  

) ( شنب  قا   "إن  شواك ش  شاُلجى س جي   وإنذ  

تاري سي م الثبحليو  ك اب هللا وجذ ذرتذ   كذ ذاب هللا 

هب  ممتوال مو ال بماء إلى األرض  وج رت  ش ذ  

بي    وإ ب اللبريف ال بير شذبرن  شنيما لو  ذ ذ ذرقذا 

ه ى  رالا جل ب اليوض  ساناروا كيذف تذ ذلبذ ذونذ  

 سييما".

ذذة ش  تذذرتذذبذذط بذذيذذيا الذذ ذذطب  كذذا  ) (  ذذر ذذت لذذ مب

المعصوم المش م  جلى الثحليو  األوب   ثح  ال ذ ذاب 

الي  ا   تي  الباط  مو بيذو  ذت ذ  وا مذو ذذلذ ذ   

ة  والثان   ثح  الذعذ ذرة الذي ذو  ذم ش ذ  بذيذت الذنذبذوب

سالة  الي و شذ ذ  هللا جذنذيذم الذرجذس  وموفع الرب

وطيبر م ترييرا   وشجذرذا ذم جذلذوم الذثذحذ  األوب   

 وبيلك ا  م و ال ص  بيو  ي و الثحليو.

سذو  ) ( إلذى جذوار رببِّذ   ا  "وبعت ان حذا  الذرب

سو  إذا ما  شو   الا  الصبت  الحرين    رالاِل  إ ب الرب

سذالذة ا تذمذو   بذ  تذمذ ذتب ذذرذوطذيذا  قُ   س ِ  الرب

العر ضة ما ام تب  اليياة سذ  الذنذا . وسذ  فذوء 

سذو   ش  تذلذ ذالمذوا   يا  س ِ  جلي م  بعت غياب الذرب

الرسالة وتيملو ا وتع برو ا شمذانذة سذ  شجذنذاقذ ذم  

ل م هللا إ با ا  ل نحلو ا مو جي  إلى جذيذ   ومذو   يمب

مرهلة إلى مرهلة. وبيلك توه  إلينا  يل اآل ة  ش  

ني مب بان ماء شواالنا وش لذنذا إلذى امسذالم شكذثذر مذو 

ا  مامنا بيياتيم الماالب ة سيما  ر تو  ش   يححول مذو 

هاجاتيم س  الييذاة  أل ب امسذالم  ذو رسذالذة هللا  

وجلى ك ب المؤمنيو باهلل ش   ذيذمذلذوا  ذيل الذرسذالذة 

و بلبغو ا ب  ب ما لت يم مو جيت  وقت قا  هللا تعذالذى 

جو  ذؤاء الذنذا   ﴿الذي ذو  ذبذلبذغذو  رسذاا  هللا 

و  ذشذونذ  وا  ذ ذشذو  شهذتا  إا هللا وكذ ذى بذاهلل 

 ه يبا ت.

ثم إ  هللا  يتال الي و  نحلبو  جلى شجحابيم بعت النذبذ  

) (  و  ركو  امسالم و يملون   مع حت و ش ب س  

سالة  ولذ ذو هللا تذعذالذى   جمليم  يا فررا  هلل وللرب

الغن  جنيم جميعا    حو  ليم  ﴿ومذو  ذنذحذلذ  جذلذى 

جحبي  سلو  ضرب هللا اي ا  وسي ال  هللا الشذاكذر ذوت. 

كذو  مذو شجذ  هذ ذظ  والشاكرو   م الذي ذو  ذ ذيذرب

امسالم  كمذا هذ ذاذ  رسذو  هللا ) ( بذتجذوتذ   

وه ا  الم لمو  ب ياال م  وه ا  ش   البيت )ال( 

باام تاال ب  س  وجتا  الذنذا  الذثذحذاسذ  والذروهذ  

 وال ياس .

ذة  ذ ذ  جذلذيذنذا  وس  فوء  يا  ن ر  بحاجتة جذامب

الذذ ذذالامذذيذذا  و ذذ  شاب نذذ ذذعذذ  ارتذذبذذاطذذنذذا الذذرسذذالذذ  

بالش   لذياتذ   بذيذيذث إذا كذا  هذيبذا  سذرنذا مذع 

الرسالة  وإذا ما  تركنا ا  سعلينا ش  نذعذ  ش  سذ  

ك ب ال روط  مذو  الذحذا ذت و ذبذحذى الذ ذطب   ذمذو  

المرجع و ذبذحذى سذحذيذ    ذمذو  الذمذ ذؤو  وتذبذحذى 

م رالا  م ؤولي  . ليا     جلينا شاب ن  ذغذر  سذ  

الشب   لي و  ارتباطنا ب  ارتباطا  اذ ذصذيذا   بذ  

    ش  نيوب  ارتباطنا ارتباطا  بالرسالة والحضية  

لي و  الش   رسو  الذرسذالذة وبذرذ  الذحذضذيذة  

ومذذو ذذذال  ذلذذك  تذذ ذذو  انذذ ذذمذذاءاتذذنذذا رسذذالذذيذذة ا 

ا صيبة  ونب عت جو جباالة الش صية ال   ان شر  

 جنتنا."

 ُنح  شنب  الذ  ال ض  بو جبا  جذلذى الذنذبذ ب ) ( 

س  مرف   سحا  ل   " ا سض   اتِ  ذيل الذعذصذابذة 

جلى رشس "  سشتب ا  ثم قذا  الذنذبذ ب ) (  "شرنذا 

 تي"  س ذي بيت النب   سان يا ه ى الذ  الم  ذت  

سيمت هللا وشثنى جلي  ثم قا   "ش بيا النبا   إن  قت النا 

من  ذ و  مو بيو شظيركم  وإنما شنا بشذر  سذ  ذمذا 

رج  كنت قت شةبت مو بشرل ايذ ذا   سذيذيا بشذر  

سليح    وش ما رج  كنت شةذبذت مذالذ  ـذ وطذبذعذا  

النب ب ) ( ا   ع  مث   يا ال ع   ول نب   ذر ذت ش  

 ؤكبت ال  رة ـ سييا مال  سلي ذي  واجلموا ش  شواكذم 

ب  رج  كا  ل  مو ذلك ا ء  س ذذيل شو هذلذلذنذ   

سلحيت رب  وشنا ميلب  ل   وا  ذحذولذوب رجذ   إنذ  

شذا  العتاوة والشيناء مو رسو  هللا  سذ نذ  لذيذس 

مو ذلح   ومو غلب   ن    جلى ا ء  سلي  عو ب  

هذذ ذذى شالجذذو لذذ ". سذذحذذام رجذذ  وقذذا   شتذذاي سذذا ذذ  

س مرتن  س جري   ثالثة الرا م  قا  ) (  "ةت   

شجر  إ با ا  ا سض "  ثم قام رج  وقا    ا رسذو  

هللا  إن  لب ي  ول با  ولنؤوم  ساالال هللا ش   ُذي ذ  

 جن  الب   وال بو والنبوم  ستجا ل . 

إ ب س  ك ب ذلك الرسا  لنا  هيو نذ ذت ش ب رسذو  هللا 

) ( س  يذر هيات  ـ و و سيبت الذ ذلذق والذيذبذيذ  

إلى هللا ـ  ر ت ش    ر  مو التنيا وليس ألهت جلذيذ  

هقب س  ش ب جانذ  مذو جذوانذ  هذيذاتذ   سذ ذا كذا  

رسو  هللا بييل المثابة  س يف بنا نيو البذي ذو نذنذ ذر 

جلى النا  ال ونيم ال   جلينا  والي و نالم بذعذضذنذا 

ال إلذى هللا  بعضا  بالغيبة والضبرب والشبذ ذيذمذة  سذنَذرِّ

لو  باألثحا ؟ إ ب جذلذيذنذا ش  نُذرجذع إلذى  ونيو ميمب

النا  هحوقيم  شو ش  ن  امح مذنذيذم قذبذ  ش   ذ تذ  

وقت ا ن  ريع ش  نتسع هحبا  وا ش  نذ ذ ذامذح مذو 

 شةياب ".

قا  ) ( س  مرف  الي  توس  سي   "ش يا الذنذا   

إن م ا تعلبحو  جل ب بواهتة  ما شهللت إا مذا شهذ ب 

م هللا"  وسذ  روا ذذة  مذت إا مذذا هذذرب هللا  ومذذا هذذرب

شذر  شن  قا   "ش بيا النبا   وهللا ا تم  و  جذلذ ب 

م إا مذا  بش ء  إنب  ا شه ب إا ما شه ب هللا  وا شهربِّ

ذة  م هللا   ا ساطمة بنت رسو  هللا   ا ةذ ذيذة جذمب هرب

رسو  هللا  اجمال لما جنت هللا  س ن  ا شغن  جن مذا 

مو هللا اي ا ". إن   ر ت ش   ذؤكبذت الذ ذطب امسذالمذ ب 

األةي   ب  ب جالقة النا  باهلل ـ بما سييم رسو  هللا 

) ( ـ    جالقة ااس حامة جلى ذذط هللا  ولذيلذك 

ذاط  هللا رسول  بحول  تعالذى سذ  مذا شراالل مذنذ   

﴿سليلك ساالال واس حم كما شُمر ت  وذاطب  بحو  يذر 

ذيذا  إلذى   وه  بال يت ت  ول و ال ذرذاب لذيذس مذوجب

النب  بش ص   ب   و إسماالٌ لآلذر و  أل ب الحري  

نال  جلى طر حة  "إ اي شجن  واسمع   ذا جذارة"  

و و ما ورال س  اآل ة  ﴿وإ  كذاالوا لذيذ ذ ذنذونذك جذو 

الي  شوهينا إليك ل   ر  جلينا غيرل وإذا  اتذ ذيوي 

ذليال * ولوا ش  ثب ناي لحت كت  تركو إليذيذم اذيذ ذا  

قليال * إذا  ألذقناي فعف اليياة وفعف المما  ثذم 

ا ت ت لك جلينا نصيرا ت  وس  ي ة شذذر    ذ ذيذتبف 

هللا تعالى جو الذنذبذ ب ) ( بذمذا  ذحذ ذرب مذو  ذيا 

األسلوب بالحو   ﴿ولو تحوب  جلينا بعا األقذاو ذ * 

ألذينا من  باليميو* ثم لحرعنا من  الوتيو* سما من م 

 مو شهت جن  هاجال وت.

و يتبثنا بعا شةياب   و و ابذو م ذعذوال  قذا ذال   

"نعى لنا نبيبنا وهبيبنا ن    قب  موت  بشذيذر  بذ بذ  

 و وشمب  ون    ل  ال تاء  سحا   مرهبا  ب م  هيباكم 

هللا بال بالم  رهم م هللا  ه ا ذم هللا  جذبذركذم هللا  

رزق م هللا  رسع م هللا  ن ع م هللا  شالباكم هللا  وقذاكذم 

هللا  شوةي م ب حو  هللا  وشوة  هللا ب م  شس  لذ ذ  

جلي م  وشهيبركم هللا إن  ل م ني ر مبيو  ش  ا تعلوا 

جلى هللا س  جباالل وبالالل  سحت قا  ل   ﴿تِّذْلذَك الذتِاُر 

ا  سِّذ  اأْلَْرضِّ  لِيِّ َو َا  ُرِّ تُوَ  ُجذلُذوب َرةُ نَْ عَلَُيا لِّ اآْلذِّ

ْلُم ِحِّيَوت  وقا   ﴿شليس س  جيذنبذم  َوَا سََ االا  َواْلعَاقِّبَةُ لِّ

 مثو  للم  ببر وت".

و ناي الرٌ  يذر قتبمذ  لذنذا رسذو  هللا ) ( سذ  

يذر ش بام   جنتما كا  الم لمو  هولذ  و ذو جذلذى 

سراش المو   سحا  ليم  "يتون  بتواة وك ف شك ذ  

ل م ك ذابذا  لذو تضذلذوا بذعذت  شبذتا "  ولذ ذو بذعذا 

الصيابة قا   "إ  النب  ليي ر  ه بنا ك اب هللا"  

و م  عرسو  شن  ﴿وما  نرق جو اليو * إ   و إا 

وه   وهىت  ول نيم كانوا  عرسو  ماذا  ر ت النب 

) ( ش        وبعت ش  اذ ل وا قذالذوا   ذا رسذو  

هللا     ن تيك بتواة وك ف؟ قا  ) (  "شبعت الذي  

 قل م  قوموا جن ".

 يا  و رسو  هللا ) (  نبيبذنذا وإمذامذنذا وهذبذيذبذنذا 

وا يعنا  وم الحيامة  ﴿ ا ش يا الي و يمنوا اذكذروا هللا 

ذكذذرا  كذذثذذيذذرا  وسذذببذذيذذول بذذ ذذرة وشةذذيذذال * إ ب هللا 

ومال      صلبو  جلى النبذ ب  ذا ش بذيذا الذي ذو يمذنذوا 

 ةلبوا جلي  وسلبموا ت ليما ت".
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ال ح   ورانيا إبنة وز ر التاهلية ال ابق هذبذيذ  

العاالل   وطار  منير ثابت إبو احذيذق سذوزا  

مباري  وجصام احيق الر يس ه نذ  مذبذاري  

وشاذر  إبذو وز ذر ذذارجذيذة مصذر األسذبذق 

 ميموال ر اض..وغير م.

وتعر  ظبية الروا ية قب  التبلوماسذيذة ةذورة 

سنية جذو هذالذ ذيذا كذمذوظذ ذة  "ةذر  وال ذعذة 

إمارتذيذة مذ ذمذتة الاذذ  مذبذنذى جذامذعذة الذتو  

العربية  ت ل  الول   ذم يا جو إ  اال جمذ  لذ  

س  بلت  وتضمو وجوال  س  مذ ذا  تشذ  سذيذ  

هذركذ ذذ  وتذذعذبذذيذر  واَرا ذذ  ومشذذاركذ ذذ  سذذ  

 اليراي الثحاس  وال ياس  س  الول  ". 

وتصف ت رب يا بحوليا  "كانت سذنذوا  ثذحذيذلذة 

تلك ال   مر  جلى روهذ  وجذحذلذ  وج ذت  

الاذ  ال امعذة الذعذربذيذة  وقذت جذالز كذ  ذلذك 

رؤ    الحت مة إلى اس يالة جالقذة الذعذمذ  بذيذو 

ال لرة ال ياسية والمثحف وال ات  العرب .  يل 

الذذعذذالقذذة الشذذا ذذ ذذة هذذيذذث تذذ ذذرر تذذورطذذ  سذذ  

ةراجا  لذم شذذ ذر ذا بذيذنذ  وبذيذو ال ذيذاسذ  

وةاه  ال لرة لم رال رش  شو محا  شو الجذوة 

 إلى امةالد".

و ضم ك اب "من ذى جذامذعذة الذتو  الذعذربذيذة" 

شسذذمذذاء ووثذذا ذذق وشهذذتاف مذذ ذذصذذلذذة بذذ سذذمذذاء 

المشاركيو سييا وتار  يا  وتذرذرقذت لذحذضذا ذا 

ات تة الي اسية منيا تمصيذر الذ ذامذعذة إالار ذا  

وسياسيا   وتحييت الموظ يو النشذرذيذو  والذ ذ ذاال 

 وال  اءا .

ومو الم ارقا  ش  معرك يا الشييرة مع األميذو 

العام ل امعة التو  العربية  جمرو مذوسذى سذ  

كا  ب ب  محاٍ  ش ضا   هيث قذرر   0252العام 

جمرو موسى سصليذا مذو وظذيذ ذ ذيذا )مذوظذ ذة 

البلوماسية(  جلى ذل ية قياميا سذ  شواذذر جذام 

ب  ابة محا  جلى ة ي يذا سذ  "الذ ذيذس  0229

 ظبية خميس التي كشفت فساد جامعة الدول العربية
بذذوي" اسذذ ذذعذذرفذذت سذذيذذ  كذذ ذذاب "جذذامذذعذذة الذذتو  

العربية.. ماذا بح  منيا؟" لمؤل ذ ذ  كذوكذ  نذ ذيذ  

الر س  ال   جملت سذ  األمذانذة الذعذامذة لذ ذامذعذة 

 جاما . 42التو  العربية لمتة 

وليس مو المبالغة الحو  ب   محاليا الميكور ا  ذحذ  

قيمة جو ك ابيا "من ى جذامذعذة الذتو  الذعذربذيذة"  

وك اب "جامعة التو  العربية.. ماذا بحذ  مذنذيذا؟"  

ا ب   ش   متذال  ل يم ما  تور س  شروقة ال امعة 

 العربية.  

وبذذعذذت سصذذلذذيذذا مذذو وظذذيذذ ذذ ذذيذذا )مذذت ذذرة الذذبذذعذذثذذا  

والمراكال(  وجيت الشاجرة ظبية ذميس رسا   ا 

تح  قيمة جو محاليا الي  سب  سصليا إلى ك  مذو  

ر يس اتياال ال  اب واألالباء العرب ور يس اتذيذاال 

ك اب مصر ميمت ال لماو   ور يس اتياال كذ ذاب 

وشالباء اممارا  هبي  الصا غ طالبت سييا "بات اذ 

موقف ت ال ما تعرفت ل  مو تعام  جذا ذر الاذذ  

 شروقة جامعة التو  العربية".

وتضيف  غير ش  األمر تعت  هتوال المعذحذو  إلذى 

تي م جلى م  ب  وتبت ت لوثا ح  وم علحات  جلى  ذت 

مت ر إالارة شمو ال امعة  وتيذ ذم مذو مذت ذر إالارة 

اؤو  األسراال  وغير ما  س  تيراا  مذ ذالهذحذة  

 05ألساج  بصتور قذرار سصذلذ  مذو الذعذمذ  سذ  

  مليوقا  بوةو  نذبذ  جذتال 0252هال را  /  ونيو 

مو ال يت ذتا  الذ ذ  تذ ذعذلذق بشذ ذصذ  وشمذالكذ  

وسالمة وجوال  جلى األراف  المصر ة  هاولت 

إثر ا ال وج  إلى شمو الذتولذة وق ذم الشذرطذة سذى 

قصر الني   بصيبة مذيذام لذعذمذ  مذيذضذر  وتذم 

رسا وام ناال ال يا  األمنية الميكذورة جذو شذذي 

 تلك البالغا  وجم  الميافر الرسمية الالزمة".

وكانت ذميس قت ك بت جح  إجال  اممارا  جذو 

ات اقية ال الم مع "إسرا ذيذ "  سذ  يب/ شغ ذرذس 

الماف   جلى  ة ي يا جلى "سذيذ ذبذوي" قذا ذلذة  

"بعت قرار الولة اممارا  تربيع جالق يا رسميا  مع 

العتو الصييون   س ن يال ال ذرةذة لذلذ ذ كذيذت جذلذى 

رسض  ترايذح روا ذ ذ  الذ ذت ذتة الذ ذ  سذ ذصذتر 

قر با   للبوكر شو أل  جا الة ذذلذيذ ذيذة شذذر   مذع 

اماارة إلى شنن  لم شااري س  ال ابق  ب   جا ذالة 

غير البوكر.. وإن  ك اتبة ومواطنة إماراتية جربية 

شكرل إسرا ي  والصييونية كما كذرل الذيذيذوال  ذ ذلذر 

والناز ة وام راليو  موسولين  وال ااية وامسبذا  

سران و والت   اتور ة  وا شر  سرقا  س  العنصر ة 

بيو الصييونية والناز ة وكذلذيذم فذت امن ذانذيذة". 

وشفاست ذميس  "سل ريو قضذيذة وانذ ذمذاء.  ذ  

تار خ وذاكرة ولغة وثحاسة  سذ ذا غذيذ  ذلذك غذاب 

اان ماء  و م و لإلن ا  ش    ماث  تماما  مع جذتول 

مو الو  هروب ألن  سييارب للذعذتو هذربذ  فذت 

 ن   ".

امجراء الي  مارس   سلرا  اممارا  مع ظذبذيذة 

ذميس   ررد م ساة "األال   والمثذحذف الذعذربذ " 

مو جت ت. و ؤكت قذوة األالب ومذت  تذ ثذيذرل جذلذى 

ال لرة ميما كانت تملذك مذو جذتة وجذت ذت ومذا   

سرغم ال تذ  اممارات  س  الذيذمذو ولذيذبذيذا  إا ش  

الرر حة ال   اتبع يا سلرا  اممذارا  مذع ظذبذيذة 

 ذميس تؤكت ب   "الثحاسة قر و ال لرة".

 ال ات   ميمت جل  سحي 

تبتش ظبية ذميس بروا ة سنوا  المن ى س  كذ ذابذيذا 

"من ى جامعة التو  العربية" )الار ن ذيذ  ر ذاض 

الر س لذلذنذشذر سذ  بذيذرو (  الذ ذ  سذرال  سذيذ  

ت رب يا التبلوماسية األليمة ال   جاا يا س  شروقة 

 سصال  . 58جاما   جبر  58ال امعة العربية لمتة 

انرلحت ب رال ا انرالقا  مو بلت ذا الولذة اممذارا  

سحت غضبت جلييا ال لذرذا   ذنذاي نذ ذيذ ذة مذحذا  

"محبرة الن ي " نشرت  س  م لذة "الذمذ ذلذة". وتذم 

  بعت متا مة منذاللذيذا مذو 5989اج حاليا س  العام 

قب  م موجة م لية  رتذتو  الذتاذاال ذ  ومذعذيذم 

إمرشة ارطية  واق ذلذتو ذا إلذى مذحذر الذمذ ذابذرا  

واألمو الوطن  س  شبو ظب   مو الو  ش  تيمة شو 

تيحيق. لم ت و  ناي مياكمذة وا تذيذمذة بذ  كذا  

إذ راسا  واج حاا  س  غرسة مالمة  يرسيا هار  

شسغان . س انوا  يتالونيا ب نيم سيغ صبيا سذ  هذا  

شاذيذر مذو الذيذ ذال سذ   1رسضت ال عاو . وبعت 

غرسة مالمة تم إطال  سذراهذيذا  ذ  مذعذصذوبذة 

 العينيو.

وبعت نيو جام جملت س  تلذ ذالبذو  شبذو ظذبذ  سذ  

برامت ثحاسية لم ترَض جنيا الذرقذابذة سذ ذم سصذلذيذا 

وةوالر  ك بيا. بعت ا جاال  ظبية إلى "مذنذ ذا ذا 

األو " بر رانيذا لذمذ ذابذعذة الراسذاتذيذا الذعذلذيذا سذ  

"جامعة إك  ر" ثذم سذ  "جذامذعذة لذنذت "  هذيذث 

شةتر   ناي ك با  جتة مو ت لي يا منيا  "إنذ ذيذار 

  االك جتا ".

بتش  "مذنذ ذا ذا الذثذانذ " سذ  الذحذا ذرة  5990جام 

للعم  س  جذامذعذة الذتو  الذعذربذيذة كذتبذلذومذاسذيذة 

( بذعذت 0252 - 5990جاما  ) 58وس يرة سييا لمتة 

إلياد ات ت مو وزارة ال ارجية امماراتية  مذنذعذا  

 لعوالتيا لليياة س  اممارا .

وتحو  جو ال امعة سذ  كذ ذابذيذا  "جذامذعذة الذتو  

العربية من ى لحضا ا العرب والحضية ال ل ذرذيذنذيذة 

بال يت ت..من ى لحضا ا الشعوب العربية.. ومذ ذمذع 

غير كينوت  لل ذواطذؤ جذلذى الذال جذمذ .. ومذبذنذى 

ت  رذ  سي  األورا  والميكرا  والبيانا  إلى ما 

 ااء هللا جال وج ".

وت م  ظبية سرال ا الروا    شتذاهذت لذ  تذ ذربذة 

العم  س  ال امعة العربية العم  مع موظ ذيذو مذو 

م  لف شرجاء الذوطذو الذعذربذ , وجذرسذ ذنذ  إلذى 

البيروقراطية المصذر ذة إالار ذا  وكشذ ذت لذ  جذو 

ال ركيبة الربحية وسلوي شبناء الربحة اليذاكذمذة سذ  

مصذر الذي ذو كذا  جذتال كذبذذيذر مذنذيذم  ذعذمذ  سذذ  

 ال امعة".

شو  ما ةتم ظبية  و كبار الموظ يو وةذغذار ذم 

سذذ  الذذ ذذامذذعذذة الذذعذذربذذيذذة  و ذذم بذذ غذذلذذبذذيذذ ذذيذذم مذذو 

المصر يو. و"كانت شغلبية التسعة مو المذصذر ذيذو 

مو شبناء الوزراء س  جيت الر يس ه ن  مذبذاري. 

وكانو مو شبناء الم ؤوليو المصر يو منيم  إ ياب 

إبذذو وز ذذر امجذذالم الذذمذذصذذر  ال ذذابذذق ةذذ ذذو  

ار ف  وسلمى إبذنذة ال ذ ذيذر ال ذابذق مصذرذ ذى 



8 

 سذذ  ااربذذعذذيذذو اذذمذذمذذُت را ذذيذذةَ الذذنذذت 

ذذمذذا  شمذذعذذنذذُت سذذ  الذذترب الذذرذذو ذذ  مذذيذذمب

 وجذذلذذى طذذر ذذحذذ  قذذت غذذرسذذُت س ذذا ذذال

ذذيذذم  ومذذعذذ  مشذذى ااهذذرار نذذيذذو إمذذامِّ

د قذذا ذذال  مذذو نذذيذذرل الذذمذذنذذيذذور ةذذرب

 مذذذو قذذذرذذذع الذذذرذذذغذذاةُ ور ذذذتَل مذذا مذذا 

 الذذذذمذذذذرُء  ذذذذيذذذذيذذذذا جذذذذالة  وكذذذذرامذذذذةَ 

  ذذذيا الذذذيذذذ ذذذيذذذو وسذذذ   ذذذت ذذذ  مذذذيذذذنبذذذت

 سذذذ  شسذذذحذذذ  شمذذذ  الذذذيذذذيذذذاة وُهذذذمذذذرةٌ 

 جذذذنذذذواُ  ثذذذورتذذذ  الذذذعذذذرذذذاُء ونذذذوُرل

 هذذذ ذذذى  ذذذو  لذذذالرض و ذذذو مذذذحذذذاتذذذ ٌ 

  ذذا نذذيذذو سذذ  مذذيذذرابذذك الذذحذذتسذذ   ذذا

 وقذذف الذذالمذذا  مذذؤبذذنذذا مذذو كذذا  سذذ 

 لذذذم  ذذذ ذذذ  طذذذاغذذذيذذذة  ولذذذم  ذذذعذذذبذذذ  بذذذ 

 الذذذيذذذوم نذذذ ذذذ ذذذحذذذت الذذذيذذذ ذذذيذذذو ولذذذيذذذ ذذذنذذذا

 ا لذذذم  ذذذمذذذت بذذذرذذذُ  الذذذرذذذ ذذذو ِّ سذذذانذذذ 

  

 مذذعذذ  الذذ ذذبذذاُر الذذثذذا ذذرو  وةذذوتُذذيذذم

 مذذذا ا  بذذذ ذذذ ذذذ  الذذذمذذذر ذذذ ذذذا  مذذذ ذذذتبا

 هذذذ ذذذى تذذذلذذذى الذذذحذذذريَ  مذذذ َء ل ذذذانذذذ 

  ذذذا ز ذذذنذذذبذذذا فذذذمذذذ  الذذذثذذذر  سذذذ ذذذرابُذذذ 

  ذذذيا  ذذذال ذذذت وقذذذت تذذذمذذذاال  جذذذمذذذعُذذذذ 

 افذذيذذى لذذمذذعذذرا  الذذرسذذالذذة ذذذا ذذنذذا

 شفذذذذيذذذذى ولذذذذيبذذذذا لذذذذلذذذذعذذذذتو وهذذذذالبذذذذ 

 الذذيذذوم  ذذيذذ ذذمذذنذذا الذذرذذغذذاة بذذ ذذرمذذيذذم

مذذذوا وربب الذذذراقصذذذا  ولذذذيذذذ ذذذيذذذم  ُ ذذذالِّ

 

 مذذذا  الذذذي  سذذذحذذذت الذذذيذذذيذذذاةَ فذذذمذذذيذذذُرل

 سار  مع  س  الذترب شسذراُب الذمذيذا

 جذ   ذومذذك الذ ذذار  بذمذيذذ ذة فذذيذغذذم

 ا ذذذاي ا  تذذذبذذذغذذذى الذذذيذذذيذذذاة ذلذذذيذذذلذذذة

 ا تذذذبذذذ ذذذ ذذذم  ذذذومذذذا لذذذرذذذال مذذذ ذذذرم

 شنِذذذى ذ ذذذبذذذت سذذذانذذذت ذذذذيذذذر مذذذ ذذذا ذذذت 

 سذذذيذذذؤو  امذذذري لذذذلذذذ ذذذلذذذوال سذذذا  لـذذذلـ 

 ذكرى األربعين: الثورة وصوتها الهادر
 ال. سعيت الشياب 

 وجذذرسذذُت جذذنذذواَ  الذذبذذرذذولذذة والذذ ذذتا

 نذيذو الذيذ ذيذو مذالمذ ذرا ومذالغذذرالا

 س  ذو  لذلذالهذف الذرذو ذ  الذمذراذتا

 وال ذ ب ةذك مذع الذيذ ذيذو الذمذوجذتا

 لذذو تذذبذذلذذغذذوا ب ذذو  الذذتمذذاءِّ ال ذذؤالالا

 بذذذ  ا  سذذذ  تذذذلذذذك الشذذذيذذذاالة مذذذولذذذتا

 مذذذذا الام هذذذذرا ثذذذذا ذذذذرا مذذذذ ذذذذمذذذذرالا

  ذذذيذذذمذذذ  بذذذ  اا ذذذمذذذا  لذذذو  ذذذ ذذذرالالا

 ُةذذبذذغذذت المذذاء  سذذاسذذ ذذيذذالذذت ج ذذ ذذتا

 غذذذمذذذر الذذذيذذذيذذذاةَ مذذذيذذذبذذذة وتذذذوالالا

 هلل مذذذو ابذذذ ذذذى ااهذذذبذذذة والذذذعذذذت 

ة  ذذذا اذذذيذذذيذذذتا شوهذذذتا  رمذذذاَل الذذذ ذذذ ذذذوب

 كذذذ  الذذذمذذذواقذذذف طذذذا ذذذعذذذا مذذذ ذذذعذذذببذذذتا

ذذذتا  طذذذوبذذذى لذذذ   لذذذحذذذ  املذذذ  مذذذوهب

 كذذنذذا  ذذنذذاي لذذ ذذ  نذذ ذذو  لذذ  الذذ ذذتا

 بذذالذذيذذق قذذت ةذذنذذع الذذيذذيذذاةَ وجذذتبالا

  

 مذذو سذذو  اذذا ذذحذذة الذذرمذذاد تذذرالالا

ذذذتا وغذذذتا بذذذ الغذذذا  الذذذرذذذ ذذذو ِّ   مذذذوسب

ذذذذتا  هلل مذذذذو قذذذذرش الذذذذ ذذذذ ذذذذاَب مذذذذنذذذذ ب

 بتم الذيذ ذيذو ال ذبذط شةذبذح م ذ ذتا

الا  وال ذ ب مذو طذيذ  الذ ذصذا   تذ ذرب

كذذذذرا شسذذذذوالا  سذذذذازالاال ذ ذذذذرانذذذذا وذِّ

 ب س المصير  سي ذ ذ ذف بذ  الذرال  

 و  ذذوال هذذ ذذم الذذ ذذا ذذلذذيذذة مذذلذذيذذتا

 س  وا جلى فيم  شا      الصذت ؟

 

 سذذذغذذذتا شسذذذيذذذَر الذذذمذذذغذذذر ذذذا  مذذذحذذذيبذذذتا

 نذذيذذو الذذعذذرا  سذذراجذذنذذا طذذوُ  الذذمذذت 

 وفذذذمذذذيذذذر ان ذذذا  لذذذ ذذذبذذذحذذذى سذذذيذذذتا

 او ت ذذلذذَم الذذرذذاغذذ  ُزمذذاَمذذك والذذعذذت 

  ذذذغذذذ ذذذا  اذذذعذذذبذذذا  او تذذذمذذذتب لذذذ   ذذذتا

الا   لذذو تُ ذذ ذذبذذاد ولذذو تذذعذذيذذ  مشذذرب

ر مذذوجذذتا  شهذذرار  بذذالذذنذذصذذر الذذمذذؤزب

 كلمة أخيرة
 العقل ضرورة لنماء البشرية 

مو الي    عى ل  ر ق  يا الذعذالذم وذذلذق الذعذتاوا  بذيذو 

اعوب  والول ؟ ان  ال شع والرمع المييمنيو جذلذى جذحذو  

المن  عيو وال  ار الي و  رو  هياتيم س  مو  اآلذذر ذو  

وقوتيم س  ت ر  غير م.  بينما تؤكذت الذنذاذرة ااسذالمذيذة 

فرورة ت ام  الم  مع البشر  وت او ذ  امذام الذحذوانذيذو 

االيية )ال نو ال ونية(.  يل اليحا ق ما تالا  غذا ذبذة جذو 

ال ثير و ذصوةا ال اجيو ل مال ق العالم والذ ذمذيذيذال بذيذو 

م ونات . لذمذاذا ا   ذمذح بذارتذ ذاال ةذو  الذت ذو جذالذيذا 

وطره  كحوة جامعة للبشر ولذيذس سذبذبذا لذ ذ ذر ذق ا ذلذ ؟ 

مرلوب مو ا ذ  الذت ذو ا   ذعذرفذوا رسذالذة هللا بذرود 

جصر ة تؤكت ااراالة االيية الياالسة ل وهيت البشذر ولذيذس 

ت ر حيم فمو رسالة سماو ة واهتة اسميا ااسالم بمعذنذال 

اللغو  وليس ااةراله   ا  الت و جنت هللا ااسالم  ا  

ااس  الم المرلق هلل سبيان  وال مرال جلى جلى الم  ليذيذو 

ومو وفعوا ان  يم اةذنذامذا بشذر ذة تذعذبذت مذو الو  هللا 

 سبيان  وتعالى.

ول يحيق ذلك سمو الضرورة ترو ت الور العح  والعلذم سذ  

ال حر   بذيذو الذبذشذر  واسذ ذيذعذاب ا  الذ ذيذ  والضذال  

وااذال  ال استة كليا اسباب ل عاسة البشر ة وت رقيا. اذا 

تم اس يعاب الوباء مو  يل الالاو ة س يذ ذو  بذتا ذة لذوهذتة 

ان انية هحيحية ت  اوز اليتوال المصرنذعذة الذ ذ  سذرفذيذا 

بعا البشر جلى ااغلبية ال اهحة مو س ا   يا ال وك . 

سعلى مذت  الذ ذار ذخ الجذا الذمذصذلذيذو  لذلذوهذتة ورسذعذوا 

اعارا  اتباجيم تش ع جلى ال حارب وال ضذامذو  بذيذنذمذا 

سعى الالجماء ال ياسيو  "ال بار" لذ ذ ذر ذق الذعذالذم جذبذر 

ال ياسا  اانعالالذيذة وااسذ ذ ذبذار ذة او الذيذروب. وشكذت 

الحري  ال ر م جلى وهتة اان ذانذيذة والذرسذالذة ال ذمذاو ذة 

ذيذع ذات.  الييا  ﴿قُْ   َا شَ َْيا النِذاُ  إِّنِّبذ  َرُسذوُ  ِ ِّ إِّلَذْيذُ ذْم َجذمِّ

المصليو   رو  س  الوهتة طر ذحذا لذ ذيذحذيذق ااةذالد  

بينما الرغذاة  ذؤسذ ذو  بذحذاء ذم سذ  الذيذ ذم جذلذى تذ ذر  

المي وميو وجتم ات اقيم جلى مشروال تغيير  واهت. وقذت 

ااجت محولة "سر  ت ت"  ال   تؤكت ا  ال ي م وال يرذرة 

 ا ت يحق اا بافعا  الرر  اآلذر. 

ما اكثر اليحا ق ال   تؤكت وهتة الذ ذالذق والذ ذلذق فذمذو 

المشروال املي  الياال  ل يحيق اامو س  الممل ة االييذة 

الم رامية ااطرا . سال  انس الي   ميال  يا ال و   ذؤكذت 

وهتة ال الق سبيان    يا ال الق الي  بعث انبياءل ورسل  

لي و  النا  جلى  ت  و بعت م جو الضال . واليذت  لذ  

ات ال واهت  شير الى هللا سبيان   وما جتال ز ف وفال . 

سيو الي    مر اان ا  باس  تام جحل  كوسيلة كاا ذة جذو 

اليق واليحيحة  ومتلة جلذى الذ ذيذر  ونذا ذيذة جذو الشذر. 

العح  فرورة لذ ذيذحذيذق وهذتة الذ ذنذس الذبذشذر  والسذعذ  

لمواجية قو  ال مال ق وال   ذك واانذيذرا .  ذيا الذعذحذ  

جعذلذ  هللا مذا ذالا بذيذو الذيذق والذبذاطذ   بذيذو ااسذ ذحذامذة 

والضال   بيو العت  والالم  ول و طغاة البشر  رو  سذيذ  

تيت تا لن وذ م  ذلك الن وذ الذي  ا   ذ ذمذر اا بذ ذ ذيذيذ  

النا  وتضليليم وهرسيم جو المذ ذار الذمذ ذ ذحذيذم. الذعذحذ  

فرورة اجاالة اان انية الذى م ذار ذا الذي   ذيذحذق لذيذا 

الرذاء واامو وااس حرار والنماء س  ظ  وهتة ان ذانذيذة 

 قاالرة جلى ال صت  لما  واجييا مو ةعوبا  وتيت ا .


