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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 ومصائر الطغاةطبيعة الطغيان 

 المواجهة السلمية الشاملة والموقف:
(8) 

اَددا الأق دد قاال اهلل العظاايم  َلنأ ِما ددوا  َوَلَقدددأ َهلأ ددل ه مأ بِالأبَدياادداِ  َومددا نددا  وا ِليد  أ  ِ ددوا َوجدداَءسدأه مأ ر  ر وَن ِمددنأ قَدددبأِلن مأ َلَمددا َوَلم 
َرأِض ِمنأ بَدعأِدِلمأ ِلاَداأظ َر َنيأَف سَدعأَمل   رِميَن * ث َم َجَعلأاان مأ َخالِئَف ِفي األأ َم الأم جأ ِزي الأَقوأ  .(5)ونَ َنذِلَك َ جأ

وسااانلقي الياااو  قاااة نتاااانها وبفصااا  عنهاااا، عاااة و عم  كثاااتة بطاااتهطنها هابااااا اريتااااا الررمتااااا وبصاااائر  نو  قاااائ   ح
ِما دددواالااااول علاااى بعااا  الهصاااائر يف مجلاااة  سااايرولو ية  ،بصاااائر كال ياااةبتاااامن فاااها هاااله ا ملاااة  َومدددا ندددا  وا ِليد  أ

 ، ولنطتعرض هله الهصائر الثالثة بشيل  ن اإليااح وسياسية
5-    ِ  َاة اإللالك فيما إذا هغلق الااس جميع األبوابنالمياً: 

ِما وااا قوله بعاىل   البصيرة النالمية: اللي  اال باديالك كال يااك  عمقااك عان القاول باانو ا   ناوا   َوما نا  وا ِليد  أ
عاان املعاةلااة اإلايااة الاا  ناادة  ع  القنااا  ،رةظأو نومل يؤ نااوا  يرشاا  إىل  ااوار العديااد  اان اريااار الررمااة األخاار  املنااا

هبااالا اإلنطااااا الظلاااو  ا هاااول، وهاااله  ةاإلايااا األلطاااا  ااان  احاااد  احلااادوة العلياااا صااات اإلنطااااا واأل ااام وبشااات إىل 
عاةلاااة  هاااي اا اهلل بعااااىل ال يعااالب بعااالاب االستمصاااال واإلهاااال ، األ ااام والشاااعوب الظاملاااة كماااا ال يهلااا  األفاااراة امل

اهلل بعاااىل،  إىلالتوبااة الصااالح واإلحااالح و بعااد إقااالع العهااد م احلاااكم م األ ااة، كافااة أبااواب إال واألشااصاا الطةاااة، 
الفرا املتراثرة ال  منحهاا اهلل بعااىل لاه  وبعهارة أخر   اا اهلل بعاىل ال يهل  شصصاك أو أ ة إال بعد استنفاةها كافة

 يف طيار عشرار م ألو  املواقع أو األحايني.
، ذلا  اا باني املاواا العرفياة وباني  اوىل املاواا ورب األربااببالاهط هو واحد  ن أهم  ا يشارل الفاوارع  وذلك

أو  ااان  ، فطااارع  ااان الشاااركةأو ساااائ  أو خااااة    شصصااااك كاااص ني للصاااندوع أو كطااارربت أو  طااااعدإذا وظ اااأحااادنا 
إذا  لاه فيعياده إىل وظيفتاه عيده إىل  وقعاه، ولران القليال  ناا قاد يار ع  يال ، مث إذا باب فوراك  ، فاا الرثت  نا يطرةهاملنزل

إىل قاات  ، لرنااه إذا ساارع للماارة الثانيااة فاننااا ال نقهاال لااه عاالراك حينمااله وسااتةد األكثريااة شااهه املطهقااة بطاارةهنااد  وباااب
طااارةه.. لرناااه إذا سااارع للمااارة  بعاااديطاااتهقيه أو ير عاااه إىل وظيفتاااه إذا رأ  بوبتاااه لرااان قاااد يهقاااى النااااةر  ااان و ، ر عاااة

، ولاو دةناا عادة سارقابه  بعاد ذلا   الرابعة.. أو حىت اخلا طة فهل جتد أحداك يطاتهقيه أو يعياده إىل وظيفتاهالثالثة.. أو 
ار أو عشااار  ااار الطاةساااة فالطاااابعة فالعاشااارة.. فاناااه يطاااتحيل اا جتاااد شصصااااك يطاااتهقيه بعاااد اا سااارقه كلماااا عااااة إىل 

                                                           

 .11-11سورة يونس  اريتاا   1ن
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إىل فطارةه مث بااب فصعااةه  الشاركة أو املصانع رئايس   هالا املوظا    .. وكالل  لاو ضاربعشرين أو ثالثاني أو أربعاني  ارة
طااتهقيه بعااد املاارة الثالثااة أو ي.. فهاال باار   اان  اان  ديااداااربه عاااة ليماال فاااربه  اارة أخاار ، فطاارةه مث أعاااةه لرنااه الع

 العاشرة  كال.. مث.. كال. ،الرابعة أو، قاية األ ر
 ..ولنن ..العودة إلى اهلل مفّتحة دائماً بواب ه

علام الراال ، ال يةلاا  بااب التوباة بو اه عهااده  بنها  علياه إحااد   طاائلو ولران اهلل بعااىل، كماا بشاهد بااه ارياار 
باب مث أبداك.. فلو طةى وجترب وعصى وفعل  ا فعل  رة..  ربني.. عشر  رار.. مخطني  رة..  ائة  رة.. أل   رة.. 

ال يةلا  عناه بااب التوباة  فاناه بعااىلطاوال سانني حياباه  ان املارار عشارار األلاو  ولاو بلاذ ذلا  عليه باب اهلل بعاىل 
َناَل ِإَذا بَدَلَغِت التَدَراِقَي * َوِقيَل َمنأ رَاٍق * َوَوَن هَ َه  الأِفدَراق  * َوالأتَدَفدِت الَسداق  بِالَسداِق ا شاهد املور عياناا إال إذ

َم ِددٍذ الأَمَسدداق   ِسدددْنَ وقااال بعاااىل لفرعااوا    1ن* ِإلَددى رَباددَك َْدوأ َن َوقَدددأ َصَصدديأَت قَدبأددل  وَن اأددَت ِمددَن الأم فأ َم  آْلأ * فَددالأيَدوأ
يَك بَِبَدِ َك ِلَتن وَن ِلَمنأ َخلأَفَك آًَْة َوِإَن َنثيرًا ِمَن الَااِس َصنأ آْاسِاا َلغاِفل ونَ   . 2ن د َاجا

يف حدر املهحث بشت إىل هله القاعدة الرال ية والقانوا اإلاي فاا اهلل بعاىل ال يهل  القاروا  –وارية الشريفة 
ِ ل ه مأ بِالأبَديااا ِ بل بعد إمتا  احلةة عليهم أيااك مبةرة ظلمهم لآلخرين،  وال يهلرهام حينالا  بال   1نَوجاَءسدأه مأ ر 

ِما دوا الرارم بعد اا يةلقوا على أنفطهم كافاة أباواب العاوةة إىل الاربإمنا يهلرهم بل  فاهذا علام اهلل  َومدا ندا  وا ِليد  أ
  ن قوارعه  ل امسه. هلرة نل هبم قارعة عوا عن ظلمهم وعدواهنم فحينمله قل  بعاىل  نهم اهنم ال يؤ نوا أبداك وال ي  

 هللك اهلل قوم  وح؟متى 
 س نَّة اهلل يف اخلليقة وستهقى أبد الدهر كلل   رر  ولنذا

  ، مل يهلرهم اهلل بعاىل إال بعدفالرفار يف د ن النيب نوح 
إىل اهلل بعاااااىل   الر عااااةكافااااة خطااااو    هااااماسااااتنفاةهم كافااااة الفاااارا.. وإحاااارارهم علااااى قاااايهم وعناااااةهم وقطع -أ
دَاِع الأف لأدَك      َوه وِحَي ِإلى ْأ َعل دوَن * َوا ِمَك ِإاَل َمنأ َقدأ آَمَن َفال سَدبأَتِ سأ ِبما نا  وا َْدفأ ِمَن ِمنأ قَدوأ بَِأصأي ِاادا وٍح هَ َه  َلنأ ْد  أ

ِياا َوال س خاِطبأاي دَاع  الأف لأدَك وَن َلمدا َمدَر َصَليأدهِ   َوَوحأ دِخر وا ِماأده   ِفي اَلذَْن َوَلم وا ِإ َده دمأ م غأَرق دوَن * َوَْصأ َِ ِمدِه  َمدَأ  ِمدنأ قَدوأ
ددِه  ْز ددوَن َمددنأ َْأأسيددِه َصددذاب  ْ خأ َن سَدعأَلم  ددَخر وَن * َفَسددوأ ددَخر  ِمدداأن مأ َنمددا َسسأ ددَخر وا ِماَددا فَِن َددا َ سأ َوَِْحددلع َصَليأددِه قدداَ  ِإنأ َسسأ

مِ  دَبَق َصَليأدِه َصذاب  م قيم  * َحَتى ِإذا جاَء َهمأر  ا َوفاَر التَداعور  قد لأَاا احأ َِ لَدَك ِإاَل َمدنأ  َْوأَجديأِن اثدأاَدديأِن َوَهلأ لأ فيهدا ِمدنأ ن دَل 
 . 1نالأَقوأ   َوَمنأ آَمَن َوما آَمَن َمَعه  ِإاَل َقليل  

                                                           

 .13-22سورة القيا ة  اريار   1ن
 .12-11سورة يونس  اريتاا   2ن
 .11سورة يونس  ارية   1ن
 .13-12سورة هوة  اريار   1ن
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دددد  اااانَّة اهلل بعاااااىل اخلالاااادة  انااااه مل يهلرهاااام إال أيف قاااااية قااااو  نااااوح  والغْر بعااااد  -، ولاااايس بةرياااا  باااال اهنااااا س 
، ألا واحااد باااملليواحااىت احتمااال واحااد باااألل  باال  هنااا وعناااةهم و ااا هم مليااث مل يهاا   اسااتنفاةهم كافااة الفاارا

 عوا ويتوبوا.بدير 
دوا يف أحاالهبم، مبعاا اناه لاو كااا قاإنقاذ كافة املاؤ نني، علاى  اد  املطاتقهل الهعياد ا هاول، الالين ير  عدوب -ب

ةه أو أحفااااة أحفااااة األحفااااة.. حاااىت ياااو  القيا اااة، أحفااااة أحفااااأحاااد يف علااام اهلل بعااااىل اا أحاااد أحفااااة أحااادهم أو 
ملاااا أهلراااه اهلل بعااااىل، بااال إمناااا أهلرهااام بعاااد اا خااارن كافاااة املاااؤ نني  ااان خيااارن  ااان حااال  هااالا الر ااال سااايروا  ؤ نااااك 

َوقداَ    دوح  َربا ال سَدَذرأ وقاد قاال بعااىل  فاا راك كاافراك إال  هاله الادنيا ومل يها   ان الرفاار إال  ان ال يلاد إىل أحالهبم 
َرأِض ِمَن الأنافِ  َن َدَْارًا * ِإَ َك ِإنأ َسَذرأل مأ ْ ِضلعوا ِصباَدَك َوال َِْلد وا ِإاَل فاِجرًا َنَفاراً َصَلى األأ  . 1نْر

 يف؟سبال اإلمام صلي  رأ ثد  لم ِْ ولماذا 
بالطااي  يف و ااه القااو .. حيااث اعاا ض بعاا   اان القيااا   - اإل ااا  علااي  جتناا يعااد  اان أساارار عااد   وذلددك

بلا  وهاو  ويقاوة ثاورة  طالحة  بو اه القاو ومل يق   علي  مل يث ر جيهل املعاةلة اإلاية الرال ية الطابقة.. انه كي 
عصروها بني الهااب أو الةتة واحلمية والشةاعة واألن فة إذا كاا القو  حقاك قد ضربوا الهاعة الطاهرة الشاخمة يف قمة ال

 اسقطوا  نها ا نني!فري  إذا كانوا قد وا دار 
لاو ثاار بالطاي   وذلا  ألا اإل اا   ..يعاوة إىل بلا  املعاةلاة اإلاياة الرلياة العا اةفيماا والطه  يف ذلا  يعاوة 

 ع باب خيرب.وهو قالال كي    ،وقتل الرثتين  نهم لقاى عليهم
 ْدددددددددددددا قالددددددددددددددددددَع البددددددددددددداِب الدددددددددددددذي صدَددددددددددددددددن َلدددددددددددددزِ ِ 

 

 َصجدددددددددددددددددددددددَز  هنددددددددددددددددددددف  هربعددددددددددددددددددددددددددوَن وهربددددددددددددددددددددع 
 

َهدا القائال  انهكما  .. ولران املعاةلاة اإلاياة الطاابقة مل  2نَواللَدِه لَدوأ َسظَداَلَرِ  الأَعدَرب  َصلَدى ِقتَداِلي َلَمدا َولَيأدت  َصادأ
 الب القااو  ر ااال  ؤ نااوا ونطااال  ؤ نااار ولااو قتاال اإل ااا  أولماا  القااو  ملااابراان بطاام  باالل  أبااداك.. إذ كاااا يف أحاا

.. وللل  الطاه  نفطاه مل الدنيا وقد  رر حرمة اهلل بعاىل على اا يولدوا يف هله احلياة ولدر بل  الوةائع اإلاية
ونمال شاىت ألاواا  هاله الطاننيوأ ار نوحااك واملاؤ نني بالصارب طاوال  إال بعاد بطاعمائة ومخطاني سانة، يصذا اهلل بالطوفااا

  ن أحالب الرافرين.. وحينلا  فقط إذا اهلل بعاىل بههال  الرافرين. العلاب واإليلال كي يز ي ل املؤ نوا
ل سَدَزَْدل وا َلوأ فسير س  بالتاْز

 .االصايف وقتمهو  بفطت القمي كما ورةر يفهو  ا بفص  عنه الرواية التالية بصبلذ بياا..   وذلك
ددم   قااال يف الصااايف  ن دددعون مأ وَ  َنَفددر وا الَددذْنَ  ل  ددِجدِ  َصددنِ  َْ يَ وَ  الأَحددرامِ  الأَمسأ ل دد َ  َهنأ حمهوسااا  َمعأن وفدداً  الأَهدددأ  َْدبدأ

                                                           

 .22-22اريتاا سورة نوح    1ن
 .14هنج الهالقة  الرتاب   2ن
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ِما ددونَ  رِجددا    ال لَددوأ وَ  رااة وحملااه  رانااه الاالي راال فيااه  ااره  اااادي  ااا يهااد  إىل َمِحلَدده   ِماددا    ِ سدداء  وَ  م  أ  م  أ
دددول مأ  لَدددمأ يعااا  مبراااة   القماااي أا بواقعاااوا هبااام  ل مأ و  دددَسطَ  َهنأ مل بعرفاااوهم بصعيااااهنم الخاااتالطهم باملشاااركني  سَدعأَلم 

ه مأ  فَدت صيَبن مأ وبهتدؤهم   رروه كو اوب الدياة والرفاارة بقاتلهم والتصسا  علايهم وبعيات  َمَعَرة   ن  هتهم  ِمادأ
أي بطموهم قت عاملني هبم و واب لوال حملو  لداللة  ِصلأمٍ  ِبَغيأرِ بلل  واالمث بالتقصت يف الهحث عنهم الرفار 

الرال  عليه واملعا لوال كراهة أا هتلروا ناسا  ؤ نني بني أظهار الراافرين  ااهلني هبام فيصايهرم باههالكهم  راروه ملاا  
أخاااارب اهلل عااااز و اااال نهيااااه أا علااااة الصاااال  إمنااااا كاااااا للمااااؤ نني    الصااااايف نالقمااااييف بفطااااتو   1نكاااا  أيااااديرم عاااانهم 

واملؤ نار اللين كانوا مبرة ولو مل يرن حل  وكانت احلرب لقتلاوا فلماا كااا الصال    ناوا وأظهاروا االساال  ويقاال إا 
ِخلَ ذل  الصل  كاا أعظام فتحاا علاى املطالمني  ان قلاههم  َمتِدهِ   فدي اللَده   ِلي ددأ ه كا  األيادي علاة ملاا ةل عليا رَحأ

 ان  َْشداء   َمدنأ  ن أهل  رة حونا ملن فيها  ن املؤ نني أي كاا ذل  ليدخل اهلل يف بوفيقه لزياةة اخلت واالسال  
ه مأ  َنَفدر وا الَدذْنَ  َلَعدَذبدأَاالاو بفرقاوا ومتياز بعااهم  ان بعا   سَدَزَْدل دوا َلوأ  ؤ نيهم أو  شاركيهم   هَليمداً  َصدذاباً  ِمدادأ

 اان املااؤ نني واملؤ نااار لااو دالااوا عاانهم وخر ااوا  اان بياانهم لعاالبنا يعاا  هااؤالل الاالين كااانوا مبرااة   القمااي ،بالقتاال والطاايب
 فهلا كله عن التنزيل، وأ ا التصويل   2ناللين كفروا  نهم 

ل سَدَزَْدل وا َلوأ سفسير   بالتأْو
 !بلااى  فقااال  عاان الصاااةع نعليااه الطاال   إنااه ساامل أمل يراان علاي نعليااه الطااال   قويااا يف بدناه قويااا يف أ اار اهللنفاا
 ان كتاااب اهلل  ذلا   ياة   ناع علياا نعلياه الطاال    ان  ،ساصلت فاافهم ا ااواب  قاال  فماا  نعاه أا يادفع أو متناع  قيال

ارية إنه كاا هلل بعاىل وةائع  ؤ نوا يف أحالب قو  كافرين و ناافقني فلام  سَدَزَْدل وا َلوأ   فقرأ  فقيل وأي  ية ،بعاىل
وكاالل  قائمنااا أهاال الهياات  ،بااال حااىت ااارن الوةائااع فلمااا خر اات ظهاار علااى  اان ظهاار وقتلااهليقتاال ار يراان علااي 

 دا حىت ارن وةائع اهلل فهذا خر ت يظهر على  ن يظهر فيقتله.نعليهم الطال   ال يظهر أب
 ا يف  عناه بصسانيد  تعدةة  نها قال يف هله ارية لو أخرن اهلل  ا يف أحالب املؤ نني  ن  ويف االكمال عنه 

 . 1نالرافرين و ا يف أحالب الرافرين  ن املؤ نني لعلبنا اللين كفروا 

                                                           

ةار الرتااب ا  بفطات القماي، علاي بان إباراهيم القماي، ،11ا  4الفاي  الراشاا ، التفطات الصاايف،  رتهاة الصادر ا طهاراا  ن  1ن
 . 112ا 2ن قم 

ةار الرتااب ا  بفطات القماي، علاي بان إباراهيم القماي، ،11ا  4الفاي  الراشاا ، التفطات الصاايف،  رتهاة الصادر ا طهاراا  ن  2ن
 .112-112ا 2ن قم 

ةار الرتااب ا  بفطات القماي، علاي بان إباراهيم القماي، ،11ا  4الفاي  الراشاا ، التفطات الصاايف،  رتهاة الصادر ا طهاراا  ن  1ن
 .212ا 2ةار الرت  اإلسال ية ا قم  ن، الدين  كمالالصدوع،  الشيخ ، 112-112ا 2ن قم 
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  اهلل عهاد أيب عان حااد  بان  نصاور عان الرمحن عهد بن يونس عن  كمال الدينكتاب    ا  ال يفنص هلا و 
ه مأ  َنَفدر وا الَدِذْنَ  َلَعدَذبدأَاا سَدَزَْدل دوا لَدوأ    لو  عز اهلل قول يف  أحاالب يف  اا  الو  عاز اهلل أخارن لاو هَِليمداً  َصدذاباً  ِمدادأ

  1نكفروا اللين لعلب املؤ نني  ن الرافرين أحالب يف  او  الرافرين  ن املؤ نني
لوا  يع  متيازوا ودال هاؤالل ال يظهر إال بعد بزي ل املؤ نني  ن الرافرين نوبزي   ا اإل ا  املهدي وقد ظهر بلل  ا

راك  قااد     املاؤ نني الالين كاااط ارن  اان أحاالب ارباال كافاة ن  ااعان هاؤالل أي انفصالوا عانهم وال يراوا ذلا  إال بااا 
 ، على ا تداة األ يال.بل  األحالبام اا يولدوا  ن 

 ِينولوجيا: شانلة الطغاة -2
ِما وافاا هله ا ملة  ن ارية الررمة بفص  عن شاكلة الطةاة النفطية واهنم  وجياً:وهما ِينول  َوما نا  وا ِليد  أ

 اان الظلاام والعاادواا والتةاارب  أبااداك واا طهيعااتهم مل براان لتتةاات أبااداك واهناام كااانوا ساايهقوا  همااا بقااوا علااى  ااا كااانوا عليااه
*   َناَل ِإَن اإلأِ أساَن َلَيطأغدى قال بعاىل ونظائرهم،  ملطتةننياو ، وقد أشارر  يار عديدة إىل طهائع الطةاة والطةياا

تَدغأاى ِأ والةا ال خيتص بالةا املاا، إطالقاك أو  الكاك، إذ قد يطتة  عن الةت مباله، أو بقدربه أو حاىت   2ن َهنأ َرآ   ا
  ثار الطةياا. االستةنال برل حورهفاا  بعلمه

ا بِدِه بَدلأ ل دمأ َنذِلَك مدا هَسَدى الَدذَْن ِمدنأ قَددبأِلِهمأ ِمدوقال بعاىل   َْدوأ ا دون  * َه َسوا دوٍ  ِإاَل قدال وا ِداِحر  َهوأ َمجأ  ِ نأ َر
م  طاغ ونَ   فهي طهيعة الطةياا ال  بقتاي االستعالل وبرلي  الرسل وكيل التهم ام بدل االنقياة إليهم.  1نقَدوأ

لقااوا الوعااوة إثاار ، ذلاا  اا الطةاااة  ااىت ضااعفوا فاااهنم يطخطااص فاااح و اان هنااا، فاااا التعوياال علااى وعااوة الطةاااة، 
الوعاااوة خلاااداع الطااال ن والهطاااطال، فاااهذا اساااتعاةوا قاااوهتم، عااااةوا إىل ساااول ساااتهتم.. فهاااله سااايرولو يتهم وشااااكلتهم 

ْ ددلأِحِه فَددِنَن الأَعددد َو ر َبَمددا قَدداَرَب   وطهيعااتهم، وقااد قااال اإل ااا  علااي  ددَل الأَحددَذِر ِمددنأ َصددد واَك بَدعأددَد  َوَلِنددِن الأَحددَذَر ن 
َن الَظنا ِلَيتدَ   عد فهمنا ي ع د ليتةف ل وكلل  احلاكم املطتهد إذا و   1نَغَفَل َفخ ذأ بِالأَحزأِم َواَسِهمأ ِفي َذِلَك ح سأ

ِما دوا هم كما قال بعااىل فهذا كاا الطةاة طهيعاة االساتهداة هاي االساتمثار واالساتعالل وإذا كانات  َوما ندا  وا ِليد  أ
 واملراار واالحتيااال للهقااال يف الطاالطة وا تصاااا ثااروار الشااع  بااصل  طريقااة وطريقااة، فاااا اساا ابيةية التعاااطي  عهاام

  جي  اا بتةت.. وذل  هو  ا ينقلنا إىل احملور الثالث وهو احملور الطياسي
 وا صلى وصود الحنوما ِياِياً: ال سعّول -3

                                                           

 .212ا 2ةار الرت  اإلسال ية ا قم  ن، الدين  كمالالصدوع،  الشيخ   1ن
 .2-2سورة العل   اريتاا   2ن
 .41-42سورة اللاريار  اريتاا   1ن
 .41هنج الهالقة  الرتاب   1ن
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فاااا املوقاا  الطياسااي للعلمااال وأسااابلة ا ا عااار واملثقفااني واألطهااال واملهندسااني واحملااا ني وقااتهم  وهمددا ِياِددياً:
ملاة، جيا  اا يتحادة علاى  ان احلرو اار الظا ،وكلل  األحزاب والنقابار واالناةار وكافة  ؤسطار ا تمع املد 

ِما دواشااكلة القاو  ا ار ني هاي  تفهنه إذا كانا ،ضول احلقيقتني الرال ية والنفطية الطابقتني  توكانا َومدا ندا  وا ِليد  أ
، فاااا االساا ابيةية جتاااه احلرااا  أو  فارقتااه بركااهال ينفرااوا عنااه وال يطيقااوا  تصحاالة و ااا طهيعااة الظلاام والعاادواا فاايهم 

 .أبداك  حالحهم وإحالحهم ةعاو  نعد  التعويل على وعوةهم، أو على   على هلا األسا ا ائرين جي  اا بهت 
 في الشعوبواِتثمروا 

 مبالفرر والثقافة و نحه معرب رفده ،النا ، عا ة النا وجي  بهعاك للل  بو يه االس ابيةية باجتاه االستثمار يف 
املطااااؤولني أكاذياااا   م طيااااة للظاااااملني وا ااااائرين والطةاااااة واملطااااتهدين و اااان اا بنطلااااي علاااايه وااحلصااااانة  اااان اا يروناااا

صكااالب مث أكااالب مث أكاالب حاااىت يصااادق  حاااىت   نااوا ب أفاااال اساا ابيةية اااام نالرااالب  الااالين اااالوا نيوالطااالط
.. وكاالل  الاادكتابور ال إال إذا  ااار حقاااك!! يتااوبأا و اان املعاارو  اا نبوبااة الاالئ  املااور  أي انااه ال يعقاال  ،النااا 

 .يعقل اا يتوب أبداك 
باجتاااه برثاات، برااريس وبطااوير  ؤسطااار ا تمااع  إىل ذلاا  فاااا االساا ابيةية الصااحيحة هااي ةفااع الشااع إضااافة 

 النا .املد  احلاضنة حلقوع 
 بالمعارضة السلمية الشاملةوالتزموا 
املوق  وبااوعلااى خمتلاا  املطااتويار علااى طااول اخلااط الناقاادة لرااي يوا ااه الظاااملني بالرلمااة  الشااع  وأيااااك  بو يااه

الطالمية.. فااا هالا هاو الطريا  الوحياد للتةلا  العا اة واملظااهرار الشاا لة عرب اإلضرابار  الصري  واملعارضة الطلمية
 .واإلبرال عليهاالقو  االستعمارية االستقوال بعلى استهداة احلرو ار ا ائرة يف بالةنا وال  بطلحت بطالح 

بتطلطال حلقاباه إىل  اا ال هنايااة.. حاىت ضاة الطالمية وال قات.. ذلا  اا العنا  يو لااد العنا  املاااة املعار  سأنيددًا:
العناا  فانااه ساايروا أشااهه باحملااال إيقافهااا إال بعااد ة ااار الااهالة بصكملهااا،  ةو ا ااةإذا باادأر رحلااة الطااقو  يف ذلاا  انااه 

ال  خار والايمن كمثاال ثالاث، علاى  اا ورمبا ال يتيطر ذل  إال بعد عشارار الطانني، ولنعتارب بطاوريا كمثاال وليهياا كمثا
 بينها  ن فوارع يف األسهاب والظرو  والهواعث واخللفيار.

 واال تقام المضاد ..قتل الرئيس وا دا:ر 
نفددي ااوبااو، وهااام  قهائاال فاااا 1111اا نلقااي نظاارة سااريعة علااى األحااداا الرهيهااة الااا   اارر يف رواناادا عااا   ْو

هثقات فراارة  وا هاة العناا  بااالعن  هنااا انو ان نالتوبطااي ..   اان قهيلاة األقلياة ملاا األكثرياة،  ارسااوا أنواعااك  اان الظلام 
حااىت بوحاالت إىل ضاارورة اا  .وبطااورر. .ت املعارضااة.حبالفعاال بطاالو  ..والقتاال بالقتاال يف أذهاااا أ نحااة  اان األقليااة

وباادري  عااال وجتطااس  تطااور اسااتطاعوا اا يرتشاافوا بعاا    ااتقنبو ااه ضااربة  دويااة للحرو ااة.. وبعااد اطاايط ةقياا  
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وقيااات و طاااار حركتاااه بالطاااائرة.. وهرااالا متااات نركاااار رئااايس احلرو اااة.. و اااالهتم الفرحاااة اللههياااة عناااد ا اكتشااافوا ب
نيطااا  2سقا  طاائرة الارئيس ن وفيناال هابيارماناا  أثناال ههوطهاا يف العاحامة الرواندياة نكيفااا  يف إلاالستعداةار 

 ل  كاا...كلو  ...1111
مة قتل واغتصاب!!ثما مائة   هلف جْر

العناا  يولااد العناا  ، وكمااا سااه ، فاااا الواضاا  اا املعارضااة أحطاات بنشااوة االنتصااار الرهاات املاالهل.. ولراان ومددن
أحااادرر قاااراراك بهبااااةة عا اااة  فعااال مهةاااي انتقاااا ي وكااارة   إذ اا احلرو اااة الالحقاااة ،ه فعولاااه علاااى أحاااحاب ويرباااد  املاااااة 

واقتصهوا  اتر األلاو   ان ني، بل للتوبطيني، وهرلا وخالل  ائة يو  فقط قتل ااوبو حواا مثامنائة أل   ن التوبطي
 وسرقوا كل بيت بيت متلره التوبطيني!.. ماك  ..النطال

ظار الالي يصاور العنا  له إسقا  طائرة الارئيس! اناه ا هال والتعصا  وقصار النأي انتصار شر   لنفرر قليالك وهنا 
 والطالح هو احلل،  ع انه اسوأ احللول وأخطرها إا كاا حالك أحالك!

أبرياال واسااتمرر حااىت  نتصاا   2أعمااال عناا  واسااعة النطاااع باادأر يف ن  ولنقتااهس هنااا بعاا   ااا ذكربااه التقااارير
  متثاال األقلهيااة يف رواناادا محلااة إباااةة ضااد األقليااة  اان  ، حيااث شاان القاااةة املتطرفااوا يف مجاعااة ااوبااو الاا1111يوليااو 

شصص وبعرضات  ماار ارال   033.333يو ، ق تل  ا يقارب  133وخالل ف ة ال بتةاود   1 ن2 ن1نقهيلة بوبطي.
 . %  ن التوبطيني يف رواندا24 ن النطال لالقتصاب. وقتل يف هله ا ادر  ا يقدر ب

ا ههااة الوطنيااة بااني احلرو ااة الاا  يشاارل ااوبااو أقلهيتهااا الطاااحقة، و  1122باادأ عااا   صااراعالتفصاايل  اا الو زيااد 
نولقااد . 1141إىل أوقناادا بعااد ثااورة ااوبااو ضااد االسااتعمار عااا  الاالين هربااوا  الروانديااة املؤلفااة  اان الال مااني التوبطاايني

ههااة الوطنيااة الروانديااة والتوبطاايني عمو اااك عقاا  اسااتقالل رواناادا عااا  شاان  ااوبااو سلطاالة  اان ااةمااار العنيفااة علااى ا 
. وأةر الاةوطار الدولياة علاى حرو اة ااوباو بقيااةة  وفيناال هابيارماناا إىل وقا  إطاالع الناار خاالل فا ة 1122

                                                           

سااهتمرب  21،  ؤرشاا   اان األحاال يف The Media and the Rwanda Genocide"، POLISMedia"  1ن
 .2313أقططس  13، اطلع عليه بتاريخ 2331

 May 17, 2011, which gives an، يب يب ساي، Rwanda: How the genocide happened  2ن
estimate of 800,000, and OAU sets inquiry into Rwanda genocide, Africa 
Recovery, Vol. 12 1#1 (August 1998), p. 4, which estimates the number at 

between 500,000 and 1,000,000. Seven out of every 10 Tutsis were killed نطاصة" .
 .2312ةيطمرب  12، اطلع عليه بتاريخ 2312سهتمرب  1 ؤرشفة"،  ؤرش   ن األحل يف 

 Rwanda's Genocide: First the Deed, Then the ، "2332 اار   Caplan, Gerald (13  1ن
Denial" (PDF) ،The Globe & Mailؤرش   ن األحال ن  ،PDF 31، اطلاع علياه بتااريخ 2310ينااير  24  يف 

 .2314يونيو 
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ههاااة الوطنياااة، ، ووضاااعت خارطاااة طريااا ه لتنفيااال ابفاقياااة الطاااال  باااني احلرو اااة الرواندياااة وا 1111احلااارب األهلياااة عاااا  
 .Arusha Accordsحيث ع رفت هله االبفاقية باسم ابفاقية أروشا أو 

كاا ااد   ن خارطة الطري  بقاسم الطلطة باني ا ههاة الوطنياة الرواندياة وعادةه  ان شصصايار ااوباو احملافظاة، 
 اللين عارضوا االبفاقية بوحفها بنادالك ملطال  العدو.« أكادو»مبن فيهم أعاال الا 

ةر احلملة العطررية ال  شنتها ا ههة الوطنية إىل بصكيد إيديولو ية شع  ااوبو، واللين يعتربوا أنفطهم شعهاك أ
 تفوقااااك، وياااد عوا أا ا ههاااة الوطنياااة قاااوة  خار ياااة ةخيلاااة. حياااث بصاااو ر احلرو اااة يف الراةياااو ووساااائل اإلعاااال  شاااع  

رياة التوبطاية واساتعهاة شاع  ااوباو. باالطهع، رفا  عادة  هائال  التوبطي كصشصااه قت  اؤ نني، رااولوا اساتعاةة املل
  ن شع  ااوبو بصدي  هله االةعالار.

 طائرة رئيس الحنومة وحملة اإلبادة المضادةِقاط إ
قطت طائرة بقل رئيس احلرو ة  وفينال هابيارمانا ورئيس حرو ة بوروندي سيربياا نتارياا تا أثناال ههوطهاا يف  هِ 

  1ن.1111العاحمة الرواندية كيةاا يف الطاة   ن شهر نيطاا عا  
 كانت الطائرة يف ا و أعلى  نزل هابيارمانا، وأهنى هلا االقتيال بدوره ابفاقية الطال .

باادأر املاالاب  ا ماعيااة يف اليااو  التاااا للحاةثااة الطااابقة. وشاارعت قااوار الشاارطة وامليليشاايار والقااوار العطااررية 
لني  ان ااوباو، بطاه  ااوفهم  ان قياا  بهعدا  شصصياره رئيطية  ن التوبطي، والقااةة الطياسايني والعطارريني املعتاد

 هؤالل القاةة باالستيالل على الطلطة عق  الفراغ الطياسي احلاحل.
أنشاااص املطااالحوا نقاااا  بفتاااي  وحاااوا ز لتفتاااي  مجياااع الطاااراا الااالين رملاااوا هوياااة روندياااة. حياااث ناااوي ااوياااة 

. 1111لةيرياااة أثناااال فااا ة االساااتعمار عاااا  الروندياااة  علو ااااره عااان ااوياااة العرقياااة، وهاااو بصاااني   أةر تاااه احلرو اااة اله
 ساعدر بطاقار ااوية قوار احلرو ة يف التعر  على التوبطيني وقتلهم.

قا اات القااوار احلرو يااة املطاالحة بتةنيااد املاادنيني ااوبااو وحااثهم علااى محاال الطااالح، أي سااالح  تااوفر كاملنا اال 
 . التوبطي وبد ت أو سرع  تلراهتمتل  تاهنم وااراوار أو أي سالحه حاة. كما شةعت ااوبو على اقتصاب وق

بعااااد ساااااعاره فقااااط  اااان  قتاااال رئاااايس احلرو ااااة   2نباااادأر محااااالر القتاااال الواسااااعة علااااى األسااااا  العرقاااايولقااااد 
                                                           

 The Rwandan Genocide: Role of the Media, Local ، "2331ينااير  M, Mark (03  1ن
Politics and the International Community 2311أبريل  23يف "،  ؤرش   ن األحل. 

 James, Paul (2015) ،"Despite the Terrors of Typologies: The Importance of  2ن
Understanding Categories of Difference and Identity" ،Interventions: International 

Journal of Postcolonial Studies ،17 (2): 174–195 ،
doi:10.1080/1369801x.2014.993332 2311يونيو  13،  ؤرش   ن األحل يف. 
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اب ، . اسااتولت  نااة األد ااار بقياااةة بيونيطاات با وسااورا علااى الطاالطة يف الااهالة بعااد  صاارع الاارئيس الطاا 1نهابيارمانااا
 وكانت اللةنة املنط   الرمسي املطؤول عن امللملة.

أحدر بيونيطت با وسورا أوا ر القتل  هاشرة بعد اساتال ه الطالطة، يف خطااب عاا ه لاه يف العاحامة كيةااا. كماا 
 . 2نأ ر   راملار هابفية  ع قاةة الواليار وودير الدفاع وقائد القوار املظلية ورئيس احلر  الرئاسي

الرئاسااي وفاارع النصهااة  اان ا ااي  املشاارفني الرئيطاايني علااى امللملااة يف العاحاامة كيةاااا، باإلضااافة إىل كاااا احلاار  
. كانااات امليليشاااار بطالااا  أي عاااابره إظهاااار بطاقاااة بعريفاااه  1ن يليشااايار أخااار  سااااعدر يف إقا اااة حاااوا ز الطرقاااار

احلرو ياااة بتعااار  علاااى التوبطااايني الوطنياااة، وهاااي الهطاقاااة الااا  ناااوي علاااى  علو ااااره عااان العااارع. لااالا كانااات القاااوار 
 . 1نوبلملهم فوراك 

. ولعا  رئايس إقلايم   4نقا ت امليليشيار أيااك باقتحا   نادل التوبطيني وبفتيشها وسارقة  اا أ ران وذبا  املاواطنني
، ةوراك رئيطااياك يف املاالاب  الاا  حصاالت. فراااا يطااو  حااوا ز الطرقااار Tharcisse Renzahoكيةاااا فياال، 

طاااالحني، ويطاااتصد   نصااااهه الرفياااع إلقصااااال املطاااؤولني الاااارمسيني إا الحااا  بقاعطااااهم عااان قتاااال ويشااار  علاااى أةال امل
 التوبطيني.

. عاا  التوبطاي وااوباو  2نأ ا يف األرياا ، فقاا  املادنيوا باربرااب  عظام  ارائم القتال بلهياة ألوا ار القااةة احمللياني
تهدا  التوبطاااي يف األرياااا  حاااعهاك علاااى  نهااااك إىل  نااا  يف الطااااب ، وكااااا ا مياااع يعااار  ارخااار، لااالا مل يرااان اسااا

  0ن. ينط   تارة برونت اش ا  ااوبو يف ا رائم إىل  زيج  ن عدة عوا ل  ايديولو يا األقلهية الدمقراطية 2ناإلطالع
قتال أي شاصصه –، وطاعاة الطالطة العمياال، وعا ال اإلكاراه  1نةأي اعترب ااوباو التوبطايني أعادالك وخطاراك علاى الدولا–

 ة األوا ر وقتل التوبطيني، واعتهاره  تعاطفاك  ع األعدال.يرف  إطاع
يف –بااادعمه  اان الطااراا احمللياااني –ادةاةر وبااتة القتاال واملااالاب  علااى يااد احلااار  الرئاسااي و يليشاايا الشااهاب وقااد 

                                                           

 .124، حفحة Melvern 2004  1ن
 .112-112، حفحار Melvern 2004  2ن
 .121، حفحة Melvern 2004  1ن
 .214 211، حفحار Prunier 1999  1ن
 .212، حفحة Prunier 1999  4ن
 .211 212، حفحة Prunier 1999  2ن
 .211، حفحة Prunier 1999  2ن
 .221، حفحة Prunier 1999  0ن
 .231، حفحة Melvern 2004  1ن
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الطاات ألاا  روناادي يف األسااابيع  033أواخاار شااهر نيطاااا وأول شااهر أيااار. يعتقااد باارونت أا عاادة القتلااى وحاال إىل 
. وهااو  عاادل  أعلااى امااس  اارار  اان  عاادل قتلااى ااولوكوساات يف أملانيااا الناديااة. اقتااات اخلطااة قتاال مجيااع  1ناألوىل

، ومل ملاا  هااؤالل أي قااوة باارةع  لااة القتاال العنيفااة سااو  ا ههااة الوطنيااة الرونديااة.   2نالتوبطاايني الاالين يعيشااوا يف رواناادا
رو ااة نفطاها ألسااهاب  تنوعاة، كالتعاااط   اع املعارضااة املعتدلااة، أو كماا قتاال عادة  ال بااص  باه  اان ااوباو علااى ياد احل

  .ا تال  املرل  ال   شع  التوبطي نقل األخهار والعمل كصحفي، أو  رة
 السلمية الشاملة قاد  الهاد إلى هصظم ا تصار صلى االِتعمارارضة المع
علاااى العراااس متا ااااك  ااان املوقااا  الطااالمي املطلااا  الااالي اااااله قانااادي حياااث رفاااع راياااة الالعنااا   قابااال  وذلدددك

ورقاام كثاارة  اارائم اإلنرليااز يف اانااد وبنااوع اعتاادالاهتم علااى املااواطنني وعلااى املتظاااهرين إال اا  االسااتعمار الربيطااا ..
نرئايس الاودرال يف أول  ار الطلمية متا اك.. حىت اا هناروالقياةة كانت حاد ة  داك يف انتهان  نهج املظاهرار واإلضراب
عن  باالعن  أباداك.. وكناا  ارن يف  ظااهرار مباتر العلى حرو ة بعد التحرير  قال  كاا قاندي قد أ رنا باا ال نرة 

ينهااالوا علينااا ضاارباك بااااروار.. ورقاام اهناام   ،األلااو  وأكثاار، وكاناات الشاارطة واالسااتصهارار وعاادةهم باااأللو  فقااط
إال اا قاناادي كاااا قااد أ رنااا  ،يف ملاار املتظاااهرين.. ورقاام اننااا كنااا نطااتطيع اا نقاااي علاايهم متا اااك سااائةة  كااانوا كلقمااة 
  أياةينااا خلاا  ظهورنااا كااي ال بنفلاات أعصااابنا فنااارب الشاارطي الاالي ياااربنا طلاا  حااىت اننااا كنااا نشااه  بااالالعن  امل

 هبروابه بقطوة!
رة  نل أكثر  ن ساهعني سانة، وال بازال بتطاور وبتطاور حاىت ق طتةمقراطية  أكربوهرلا أ رن للشع  ااندي بنال 

اا اانااااد سااااتتحول إىل ثااااا  أكاااارب قااااوة عظمااااى يف العااااامل، اقتصاااااةياك  اا بعاااا  اخلااااربال االساااا ابيةيني يف الةاااارب يااااروا
 ، اللي يق ب  نا بطرعة!!2343وعطررياك، يف العا  

ا بنتقااال  ااان خاااراب إىل ة اااار و ااان ة اااار إىل بالةناااا الةارقاااة يف االساااتهداة.. مث يف العنااا  والعنااا  املاااااة فههنااا همدددا
َاا الأق ر وَن ِمنأ قَدبأِلن مأ َلَمدا ، لذننلار اإلاي اخلالد لة  صداقاك  خر، ال مس  اهلل طة   ،ال مس  اهلل ،هال  َلنأ َوَلَقدأ َهلأ

ددرِميَن * ث ددَم َجعَ  َم الأم جأ ددِزي الأَقددوأ ِما ددوا َنددذِلَك َ جأ ددل ه مأ بِالأبَدياادداِ  َومددا نددا  وا ِليد  أ  ِ ددوا َوجدداَءسدأه مأ ر  لأاددان مأ َخالئِددَف ِفددي َوَلم 
َرأِض ِمنأ بَدعأِدِلمأ لِ    م دَِنرٍ  ِمنأ  فَدَهلأ  ..اَداأظ َر َنيأَف سَدعأَمل ونَ األأ

 

ن لى اهلل صلى محمد واله الطيبين الطالْر  وآخر دصوا ا ان الحمد هلل رب العالمين ْو
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