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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة على سيدنا حممد وأهل بيته الطاهرين ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
طبيعة الطغيان ومصائر الطغاة
والموقف :المواجهة السلمية الشاملة
() 8
ِ
ِ
داءسأده أم رِددله أم بِالأبَديااددا ِ َومددا نددا وا لِيد أ ِماددوا
قاال اهلل العظاايم َ ولََقد أد ه أَللَ أناَددا الأقدرو َن مد أدن قَ د أدبلن أم لَ َمددا وَلَمددوا َوجد َ
ف فِي أاأل أَر ِ
ف سَد أع َملو َن.)5(
ض ِم أن بَد أع ِد ِل أم لِاَد أاظ َر َن أي َ
مين * ث َم َج َعلأاان أم َخالئِ َ
َنذلِ َ
ك َ أج ِزي الأ َق أوَم الأم أج ِر َ
حقااائ كثااتة بطااتهطنها هاباااا اريتاااا الررمتاااا وبصااائر نوعااة و عمقااة نتااانها وبفص ا عنهااا ،وساانلقي اليااو
الاااول علااى بع ا الهصااائر يف مجلااة َ ومددا نددا وا لِيد أ ِماددوا فااها هااله ا ملااة بتااامن بصااائر كال يااة ،ساايرولو ية
وسياسية ،ولنطتعرض هله الهصائر الثالثة بشيل ن اإليااح

 -5نالمياًِ :اَة اإللالك فيما إذا هغلق الااس جميع األبواب
البصيرة النالمية :اا قوله بعاىل َ وما نا وا لِيد أ ِماوا اللي اال باديالك كال يااك عمقااك عان القاول باانو ا ناوا
أو نومل يؤ ن اوا يرش ا إىل اوار العديااد اان اريااار الررمااة األخاار املناااظرة ،القناااع عاان املعاةلااة اإلايااة ال ا ناادة
صاات اإلنط اااا واأل اام وبش اات إىل اح ااد احلاادوة العلي ااا اان األلط ااا اإلاي اة هباالا اإلنطاااا الظلااو ا هااول ،وه االه
املعاةلااة هااي اا اهلل بعاااىل ال يعاالب بعاالاب االستمصااال واإلهااال  ،األ اام والشااعوب الظاملااة كمااا ال يهل ا األف اراة
واألشااصاا الطةاااة ،إال بعااد إقااالع العهااد م احلاااكم م األ ااة ،كافااة أباواب الصااالح واإلحااالح والتوبااة إىل اهلل بعاااىل،
وبعهارة أخر اا اهلل بعاىل ال يهل شصصاك أو أ ة إال بعد استنفاةها كافة الفرا املتراثرة ال منحهاا اهلل بعااىل لاه
يف طيار عشرار م ألو املواقع أو األحايني.
وذلك بالاهط هو واحد ن أهم ا يشارل الفاوارع باني املاواا العرفياة وباني اوىل املاواا ورب األربااب ،ذلا اا
أحاادنا إذا وظ ا شصص ااك كااص ني للصااندوع أو كطاارربت أو طاااعد أو سااائ أو خاااة  ،فطاارع اان الشااركة أو اان
املنزل ،فاا الرثت نا يطرةه فوراك ،مث إذا باب ال يعيده إىل وقعاه ،ولران القليال ناا قاد يارع لاه فيعياده إىل وظيفتاه إذا
نااد وباااب ،لرنااه إذا ساارع للماارة الثانيااة فاننااا ال نقهاال لااه عاالراك حينما هال وسااتةد األكثريااة شااهه املطهقااة بطاارةه إىل قاات
ر ع ااة ،ولر اان ق ااد يهق ااى الن اااةر اان إذا رأ بوبت ااه يط ااتهقيه أو ير ع ااه إىل وظيفت ااه بع ااد ط اارةه ..لرن ااه إذا س اارع للم اارة
الثالثة ..أو الرابعة ..أو حىت اخلا طة فهل جتد أحداك يطاتهقيه أو يعياده إىل وظيفتاه بعاد ذلا  ،ولاو دةناا عادة سارقابه
كلمااا عاااة إىل الطاةسااة فالطااابعة فالعاشاارة ..فانااه يطااتحيل اا جتااد شصص ااك يطااتهقيه بعااد اا ساارقه عشاار اارار أو
ن 1سورة يونس اريتاا .11-11
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عشرين أو ثالثاني أو أربعاني ارة ..وكالل لاو ضارب هالا املوظا رئايس الشاركة أو املصانع فطارةه مث بااب فصعااةه إىل
العماال فااربه اارة أخاار  ،فطاارةه مث أعاااةه لرنااه عاااة ليا اربه اان ديااد ..فهاال باار اان يطااتهقيه بعااد املاارة الثالثااة أو
الرابعة أو ،قاية األ ر ،العاشرة كال ..مث ..كال.

هبواب العودة إلى اهلل مفتّحة دائماً ..ولنن..
ولران اهلل بعااىل ،كماا بشاهد بااه ارياار وبنها علياه إحااد طاائل علام الراال  ،ال يةلا بااب التوباة بو اه عهااده
أبداك ..فلو طةى وجترب وعصى وفعل ا فعل رة ..ربني ..عشر رار ..مخطني رة ..ائة رة ..أل رة ..مث باب
باب اهلل بعاىل عليه ولاو بلاذ ذلا عشارار األلاو ان املارار طاوال سانني حياباه فاناه بعااىل ال يةلا عناه بااب التوباة
س ِ
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ك آَْةً َوإِ َن َنثيراً ِم َن الا ِ
َاس َص أن آْاسِاا لَغافِلو َنن. 2
ك لِتَنو َن لِ َم أن َخ أل َف َ
يك بِبَ َد ِ َ
داَ اج َ
وارية الشريفة – يف حدر املهحث بشت إىل هله القاعدة الرال ية والقانوا اإلاي فاا اهلل بعاىل ال يهل القاروا
جاءسأده أم رِله أم بِالأبَديااا ِ ن 1بال وال يهلرهام حينالا
مبةرة ظلمهم لآلخرين ،بل بعد إمتا احلةة عليهم أيااك َ و َ
بل إمنا يهلرهم بعد اا يةلقوا على أنفطهم كافاة أباواب العاوةة إىل الارب الرارم َ ومدا ندا وا لِيد أ ِمادوا فاهذا علام اهلل
ه
فحينمل نل هبم قارعة هلرة ن قوارعه ل امسه.
بعاىل نهم اهنم ال يؤ نوا أبداك وال يقلعوا عن ظلمهم وعدواهنم
متى هللك اهلل قوم وح؟

ولنذا رر سنَّة اهلل يف اخلليقة وستهقى أبد الدهر كلل
فالرفار يف د ن النيب نوح  ،مل يهلرهم اهلل بعاىل إال بعد
أ -اس ااتنفاةهم كاف ااة الف اارا ..وإح ا ارارهم عل ااى ق اايهم وعن اااةهم وقطعه اام كاف ااة خط ااو الر ع ااة إىل اهلل بع اااىل
وه ِ
ِ
دك بِأَ أصياِادا
وح َي إِلى ٍ
اْداَ ِع الأف أل َ
وح هََه لَ أن ْد أ ِم َن ِم أن قَد أوِم َ
س بِما نا وا َْد أف َعلدو َن * َو أ
ك إِالَ َم أن قَ أد َ
َ
آم َن فَال سَد أبتَ أ
ِ ِ َ
ِ
دك َونلَمدا َمد َر َصلَأي ِده َم َدأ ِم أدن قَد أوِم ِده َِ ِدخروا ِم أاده
صداَع الأف أل َ
ذْن وَلَموا إَِده أدم مغأ َرقدو َن * َوَْ أ
َوَو أحياا َوال سخاط أباي في ال َ
ن سَد أعلَمددو َن َمد أدن َْأأسيد ِده َصددذاب ْ أخزْد ِده َوَْ ِح د عل َصلَأيد ِده
دخرو َن * فَ َسد أدو َ
دخر ِم د أان أم َنمددا سَ أسد َ
دخروا ِماَددا فَِن َددا َ أسد َ
قددا َ إِ أن سَ أسد َ
دك إِالَ َم أدن َِدبَ َق َصلَأي ِده
اح ِم أل فيهدا ِم أدن ند َل َْأو َج أدي ِن اثأداَد أدي ِن َوه أَللَ َ
فار التَداعور قدلأاَا أ
جاء ه أَمر ا َو َ
َصذاب مقيم * َحتَى إِذا َ
آم َن َم َعه إِالَ قَليلن. 1
آم َن َوما َ
الأ َق أو َوَم أن َ
ن 1سورة القيا ة اريار .13-22
ن 2سورة يونس اريتاا .12-11
ن 1سورة يونس ارية .11
ن 1سورة هوة اريار .13-12
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والغرْد د يف قا ااية ق ااو ن ااوح  ،ول اايس بةريا ا ب اال اهن ااا سا انَّة اهلل بع اااىل اخلال اادة ان ااه مل يهلره اام إال أ -بع ااد
اسااتنفاةهم كافااة الفاارا وعناااةهم و ااا هم مليااث مل يها هنااا احتمااال واحااد باااألل باال حااىت واحااد باااملليوا ،ألا
يربدعوا ويتوبوا.
ب -وبعد إنقاذ كافة املاؤ نني ،علاى اد املطاتقهل الهعياد ا هاول ،الالين يرقادوا يف أحاالهبم ،مبعاا اناه لاو كااا
يف علاام اهلل بع اااىل اا أح ااد أحف اااة أح اادهم أو أح ااد أحف اااة أحف اااةه أو أحفاااة أحفاااة األحف اااة ..حااىت يااو القيا ااة،
ساايروا ؤ ن ااك خياارن اان حاال هاالا الر اال ملااا أهلرااه اهلل بعاااىل ،باال إمنااا أهلرهاام بعااد اا خاارن كافااة املااؤ نني اان
ب ال سَد َذ أر
أحالهبم إىل هاله الادنيا ومل يها ان الرفاار إال ان ال يلاد إال كاافراك فاا راك وقاد قاال بعااىل َ وقدا َ دوح َر ا
ِ ِ
صلَى أاألَر ِ ِ
ِ
باد َك وال ْلِدوا إِالَ ِ
فاجراً َن َفاراًن. 1
ْن َدَْاراً * إَِ َ
َ
أ
ك إِ أن سَ َذ أرل أم ْضلعوا ص َ َ َ
ض م َن الأنافر َ
ولماذا لم ِْثد أر اإلمام صلي  بالسيف؟
وذلددك يعااد اان أسارار عااد جتنا اإل ااا علااي  - القيااا بالطااي يف و ااه القااو  ..حيااث اعا ض بعا

اان

جيهل املعاةلة اإلاية الرال ية الطابقة ..انه كي مل يثر علي  ومل يق بو اه القاو ويقاوة ثاورة طالحة وهاو بلا
القمة الشاخمة يف الةتة واحلمية والشةاعة واألنفة إذا كاا القو حقاك قد ضربوا الهاعة الطاهرة أو عصروها بني الهااب
وا دار فري إذا كانوا قد اسقطوا نها ا نني!
والطه يف ذلا يعاوة فيماا يعاوة إىل بلا املعاةلاة اإلاياة الرلياة العا اة ..وذلا ألا اإل اا  لاو ثاار بالطاي
لقاى عليهم وقتل الرثتين نهم ،كي ال وهو قالع باب خيرب.
داب الد د د د د ددذي صد د د د د د د ددن ل د د د د د د ِزِ
ْد د د د د ددا قال د د د د د د د د َدع البد د د د د د ِ
َصج د د د د د د د د د د د َدز هند د د د د د د د د ددف هربعد د د د د د د د د د د د ددو َن وهربد د د د د د د د د ددع
َ
َ
ِ
دال َر ِ ال َأع َدرب َصلَدى قِتَدالِي لَ َمدا َولَأيدت َص أاد َهدان .. 2ولران املعاةلاة اإلاياة الطاابقة مل
كما انه القائال َ واللَده لَ أدو سَظَ َ
براان بطاام باالل أبااداك ..إذ كاااا يف أحاالب القااو ر ااال ؤ نااوا ونطااال ؤ نااار ولااو قتاال اإل ااا أولما القااو ملااا
ولدر بل الوةائع اإلاية وقد رر حرمة اهلل بعاىل على اا يولدوا يف هله احلياة الدنيا ..وللل الطاه نفطاه مل
يصذا اهلل بالطوفااا إال بعاد بطاعمائة ومخطاني سانة ،وأ ار نوحااك واملاؤ نني بالصارب طاوال هاله الطانني ونمال شاىت ألاواا
العلاب واإليلال كي يزيل املؤ نوا ن أحالب الرافرين ..وحينلا فقط إذا اهلل بعاىل بههال الرافرين.
سفسير لَ أو سَد َزَْدلوا بالتازْل

وذلك هو ا بفص عنه الرواية التالية بصبلذ بياا ..كما ورةر يف بفطت القمي والصايف وقتمها.
ِِ
َ
ي َم أعنوفداً حمهوسااا هَ أن َْد أبدلد َ
دذْن َن َفددروا َو َ
ْد عدون أم َصد ِن ال َأم أسددجد ال َ
قااال يف الصااايف ن لددم الد َ
أحدر ِام َوال َأهد أد َ
ن 1سورة نوح اريتاا .22-22
ن 2هنج الهالقة الرتاب .14
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َم ِحلَدده اااادي ااا يهااد إىل رااة وحملااه رانااه الاالي راال فيااه ااره َ ولَد أدو ال ِرجددا م أ ِماددو َن َوِسدداء م أ ِماددا 

القمااي يع ا مبرااة لَد أدم سَد أعلَم ددول أم مل بعرفااوهم بصعياااهنم الخااتالطهم باملشااركني هَ أن سَطَ د دول أم أا بواقع اوا هباام
وبهتدؤهم فَدتصيبَن أم ِم أاده أم ن هتهم َ م َع َرة رروه كو اوب الدياة والرفاارة بقاتلهم والتصسا علايهم وبعيات
الرفار بلل واالمث بالتقصت يف الهحث عنهم بِغَأي ِر ِصل ٍأم أي بطموهم قت عاملني هبم و واب لوال حملو لداللة
الرال عليه واملعا لوال كراهة أا هتلروا ناسا ؤ نني بني أظهار الراافرين ااهلني هبام فيصايهرم باههالكهم راروه ملاا
كا ا أي ااديرم ع اانهم ن 1ويف بفط اات الص ااايف نالقم ااي أخ اارب اهلل ع ااز و اال نهي ااه أا عل ااة الص اال إمن ااا ك اااا للم ااؤ نني
واملؤ نار اللين كانوا مبرة ولو مل يرن حل وكانت احلرب لقتلاوا فلماا كااا الصال ناوا وأظهاروا االساال ويقاال إا
ذل الصل كاا أعظام فتحاا علاى املطالمني ان قلاههم لِيد أد ِخ َل اللَده فدي َر أح َمتِ ِده علاة ملاا ةل علياه كا األيادي
ن أهل رة حونا ملن فيها ن املؤ نني أي كاا ذل ليدخل اهلل يف بوفيقه لزياةة اخلت واالسال َ م أدن َْشداء ان
َ
دذْن َن َفدروا ِمد أاده أم َصدذاباً هَليمداً
ؤ نيهم أو شاركيهم لَ أو سَد َزَْدلدوا لاو بفرقاوا ومتياز بعااهم ان بعا لَ َعد َذبأداَا ال َ
بالقتاال والطاايب ،القمااي يعا هااؤالل الاالين كااانوا مبرااة اان املااؤ نني واملؤ نااار لااو دالاوا عاانهم وخر اوا اان بياانهم لعاالبنا
اللين كفروا نهم ن 2فهلا كله عن التنزيل ،وأ ا التصويل
سفسير لَ أو سَد َزَْدلوا بالتأوْل

ف انعاان الصاااةع نعليااه الطاال إنااه ساامل أمل يراان علاي نعليااه الطااال قويااا يف بدناه قويااا يف أ اار اهلل فقااال بلااى!
قيال فماا نعاه أا يادفع أو متناع قاال ساصلت فاافهم ا اواب ،ناع علياا نعلياه الطاال ان ذلا ياة ان كتاااب اهلل

بعاىل ،فقيل وأي ية فقرأ لَ أو سَد َزَْدلوا ارية إنه كاا هلل بعاىل وةائع ؤ نوا يف أحالب قو كافرين و ناافقني فلام
يراان علااي  ليقتاال اربااال حااىت ااارن الوةائااع فلمااا خر اات ظهاار علااى اان ظهاار وقتلااه ،وكاالل قائمنااا أهاال الهياات
نعليهم الطال ال يظهر أبدا حىت ارن وةائع اهلل فهذا خر ت يظهر على ن يظهر فيقتله.
ويف االكمال عنه  ا يف عناه بصسانيد تعدةة نها قال يف هله ارية لو أخرن اهلل ا يف أحالب املؤ نني ن
الرافرين و ا يف أحالب الرافرين ن املؤ نني لعلبنا اللين كفروا ن. 1
ن 1الفاي

الراشاا  ،التفطات الصاايف ،رتهاة الصادر ا طهاراا ن 4ا  ،11بفطات القماي ،علاي بان إباراهيم القماي ،ةار الرتااب ا

قم ن 2ا. 112
ن 2الفاي الراشاا  ،التفطات الصاايف ،رتهاة الصادر ا طهاراا ن 4ا  ،11بفطات القماي ،علاي بان إباراهيم القماي ،ةار الرتااب ا
قم ن 2ا.112-112
ن 1الفاي الراشاا  ،التفطات الصاايف ،رتهاة الصادر ا طهاراا ن 4ا  ،11بفطات القماي ،علاي بان إباراهيم القماي ،ةار الرتااب ا
قم ن 2ا ،112-112الشيخ الصدوع ،كمال الدين ،ةار الرت اإلسال ية ا قم ن 2ا.212
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وهلا نص ا ال يف كتاب كمال الدين عن يونس بن عهد الرمحن عان نصاور بان حااد عان أيب عهاد اهلل 
َِ
ْن َن َفدروا ِمد أاده أم َصدذاباً هَلِيمداً لاو أخارن اهلل عاز و ال اا يف أحاالب
يف قول اهلل عز و ل لَ أدو سَد َزَْدلدوا لَ َعد َذبأداَا الدذ َ
ن1
املؤ نني ن الرافرين و ا يف أحالب الرافرين ن املؤ نني لعلب اللين كفروا
وقد ظهر بلل اا اإل ا املهدي  ال يظهر إال بعد بزيل املؤ نني ن الرافرين نوبزيلوا يع متيازوا ودال هاؤالل
عان هاؤالل أي انفصالوا عانهم وال يراوا ذلا إال بااا اارن اان أحاالب ارباال كافاة نطا املاؤ نني الالين كااا قاادراك
ام اا يولدوا ن بل األحالب ،على ا تداة األ يال.
ِ -2ينولوجيا :شانلة الطغاة

وهما ِينولوجياً :فاا هله ا ملة ن ارية الررمة بفص عن شاكلة الطةاة النفطية واهنم َ وما نا وا لِيد أ ِماوا

أبااداك واا طهيعااتهم مل براان لتتةاات أبااداك واهناام كااانوا ساايهقوا همااا بقاوا علااى ااا كااانوا عليااه اان الظلاام والعاادواا والتةاارب
والطةياا ،وقد أشارر يار عديدة إىل طهائع الطةاة واملطتةنني ونظائرهم ،قال بعاىل َ نالَ إِ َن أِ
اإل أسا َن لَيَطأغدى *

اِتَدغأاىن 2والةا ال خيتص بالةا املاا ،إطالقاك أو الكاك ،إذ قد يطتة عن الةت مباله ،أو بقدربه أو حاىت
هَ أن َرآ أ
بعلمه فاا االستةنال برل حوره ثار الطةياا.
ِ
ِ ِ
ك مدا هَسَدى الَ ِ
ِِ
دل ل أدم
وقال بعاىل َ نذلِ َ
دذْن م أدن قَد أدبل ِه أم مد أن َرِدوٍ إِالَ قدالوا ِداحر ه أَو َم أجادون * هَ سَ َ
َ
واْ أدوا بده بَ أ
قَد أوم طاغو َنن 1فهي طهيعة الطةياا ال بقتاي االستعالل وبرلي الرسل وكيل التهم ام بدل االنقياة إليهم.

و اان هنااا ،فاااا التعوياال علااى وعااوة الطةاااة ،خطااص فاااح  ،ذلا اا الطةاااة ااىت ضااعفوا فاااهنم يطلقااوا الوعااوة إثاار
الوع ااوة خل ااداع الط االن والهط ااطال ،ف ااهذا اس ااتعاةوا ق ااوهتم ،ع اااةوا إىل س ااول س ااتهتم ..فه االه س اايرولو يتهم وش اااكلتهم
ِ
ِِ
ِ
ب
دار َ
أحد َذ َر ند َل ال َ
وطهيعااتهم ،وقااد قااال اإل ااا علااي َ  ولَند ِن ال َ
أحد َذ ِر مد أدن َصددد او َك بَد أعد َد ْدلأحه فَدِن َن ال َأعددد َو ربَ َمددا قَد َ
لِيتدغ َفل فَخ أذ بِال ِ
ك ح أس َن الظَ انن 1وكلل احلاكم املطتهد إذا وعد فهمنا يعد ليتةفل
أح أزم َواسَ ِه أم فِي ذَلِ َ
َ
ََ َ َ
فهذا كاا الطةاة هم كما قال بعااىل َ وما ندا وا لِيد أ ِمادوا وإذا كانات طهيعاة االساتهداة هاي االساتمثار واالساتعالل
واملراار واالحتيااال للهقااال يف الطاالطة وا تصاااا ثااروار الشااع بااصل طريقااة وطريقااة ،فاااا اس ا ابيةية التعاااطي عهاام
جي اا بتةت ..وذل هو ا ينقلنا إىل احملور الثالث وهو احملور الطياسي
سعولوا صلى وصود الحنوما
ِ -3ياِياً :ال ّ
ن 1الشيخ الصدوع ،كمال الدين ،ةار الرت اإلسال ية ا قم ن 2ا.212
ن 2سورة العل اريتاا .2-2
ن 1سورة اللاريار اريتاا .41-42
ن 1هنج الهالقة الرتاب .41
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وهمددا ِياِددياً :فاااا املوقا الطياسااي للعلمااال وأسااابلة ا ا عااار واملثقفااني واألطهااال واملهندسااني واحملااا ني وقااتهم

وكلل األحزاب والنقابار واالناةار وكافة ؤسطار ا تمع املد  ،ان احلرو اار الظاملاة ،جيا اا يتحادة علاى
ضول احلقيقتني الرال ية والنفطية الطابقتني ،فهنه إذا كانات شااكلة القاو ا ار ني هاي َ ومدا ندا وا لِيد أ ِمادوا وكانات
طهيعااة الظلاام والعاادواا فاايهم تصحاالة و ااا ال ينفرااوا عنااه وال يطيقااوا بركااه أو فارقتااه ،فاااا االسا ابيةية جتاااه احلرااا
ا ائرين جي اا بهت على هلا األسا نعد التعويل على وعوةهم ،أو على ةعاو حالحهم وإحالحهم أبداك.
واِتثمروا في الشعوب

وجي بهعاك للل بو يه االس ابيةية باجتاه االستثمار يف النا  ،عا ة النا  ،عرب رفدهم بالفرر والثقافة و نحهم
احلص ااانة اان اا يرون ا اوا طي ااة للظ اااملني وا ااائرين والطة اااة واملط ااتهدين و اان اا بنطل ااي عل اايهم أكاذي ا ا املط ااؤولني
والطااالطني الاالين اااالوا نالراالب أفااال اس ا ابيةية ااام حااىت ن اوا بصكاالب مث أكاالب مث أكاالب حااىت يصاادق
النااا  ،و اان املعاارو اا نبوبااة الاالئ املااور أي انااه ال يعقاال أا يتااوب إال إذا ااار حقااك!! ..وكاالل الاادكتابور ال
يعقل اا يتوب أبداك.
إضااافة إىل ذل ا فاااا االسا ابيةية الصااحيحة هااي ةفااع الشااع باجتاااه برثاات ،براريس وبطااوير ؤسطااار ا تمااع
املد احلاضنة حلقوع النا .
والتزموا بالمعارضة السلمية الشاملة

وأياااك بو يااه الشااع لرااي يوا ااه الظاااملني بالرلمااة الناقاادة علااى طااول اخلااط وعلااى خمتلا املطااتويار وبااملوق
الصري واملعارضة الطلمية عرب اإلضرابار الشاا لة واملظااهرار العا اة الطالمية ..فااا هالا هاو الطريا الوحياد للتةلا
على استهداة احلرو ار ا ائرة يف بالةنا وال بطلحت بطالح االستقوال بالقو االستعمارية واإلبرال عليها.
سأنيدداً :املعارضاة الطالمية وال قات ..ذلا اا العنا يولااد العنا املاااة حاىت بتطلطال حلقاباه إىل اا ال هنايااة..

ذلا انااه إذا باادأر رحلااة الطااقو يف ةوا ااة العنا فانااه ساايروا أشااهه باحملااال إيقافهااا إال بعااد ة ااار الااهالة بصكملهااا،
ورمبا ال يتيطر ذل إال بعد عشارار الطانني ،ولنعتارب بطاوريا كمثاال وليهياا كمثاال خار والايمن كمثاال ثالاث ،علاى اا
بينها ن فوارع يف األسهاب والظرو والهواعث واخللفيار.
روا دا :قتل الرئيس ..واال تقام المضاد

وْنفددي اا نلقااي نظاارة س اريعة علااى األحااداا الرهيهااة ال ا اارر يف رواناادا عااا  1111فاااا قهائاال ااوبااو ،وهاام
األكثرياة ،ارساوا أنواعااك اان الظلام ملا األقلياة اان قهيلاة نالتوبطااي  ..و ان هنااا انهثقات فراارة وا هاة العنا بااالعن
والقتاال بالقتاال يف أذهاااا أ نحااة اان األقليااة ..وبالفعاال بطاالحت املعارضااة ..وبطااورر ..حااىت بوحاالت إىل ضاارورة اا
بو ااه ضاربة دويااة للحرو ااة ..وبعااد اطاايط ةقيا ااتقن وباادري عااال وجتطااس تطااور اسااتطاعوا اا يرتشاافوا بعا
6

دروس في التفسير والتدبر ( ..................................................................... )305األربعاء  50ذو القعدة 5113 /ه

نركااار رئاايس احلرو ااة ..و ااالهتم الفرح ااة اللههيااة عنااد ا اكتشاافوا بوقياات و طااار حركتااه بالطااائرة ..وهراالا مت اات
االستعداةار إلسقا طاائرة الارئيس ن وفيناال هابيارماناا أثناال ههوطهاا يف العاحامة الرواندياة نكيفااا يف  2نيطااا
 ...1111وكلل كاا...

ثما مائة هلف جرْمة قتل واغتصاب!!
ومددن الواضا اا املعارضااة أحطاات بنشااوة االنتصااار الرهاات املاالهل ..ولراان ،وكمااا سااه  ،فاااا العنا يولااد العنا
املااااة ويربااد فعولااه علااى أحااحابه ،إذ اا احلرو ااة الالحقااة وكاارة فعاال مهةااي انتقااا ي أحاادرر ق اراراك بهباااةة عا ااة
للتوبطيني ،وهرلا وخالل ائة يو فقط قتل ااوبو حواا مثامنائة أل ن التوبطيني ،بل واقتصهوا اتر األلاو ان
النطال ..كما وسرقوا كل بيت بيت متلره التوبطيني!..
وهنا لنفرر قليالك أي انتصار شرله إسقا طائرة الارئيس! اناه ا هال والتعصا وقصار النظار الالي يصاور العنا
والطالح هو احلل ،ع انه اسوأ احللول وأخطرها إا كاا حالك أحالك!
ولنقتااهس هنااا بعا ااا ذكربااه التقااارير نأعمااال عنا واسااعة النطاااع باادأر يف  2أبرياال واسااتمرر حااىت نتصا
يوليااو  ، 1111حيااث شاان القاااةة املتطرفااوا يف مجاعااة ااوبااو الا متثاال األقلهيااة يف رواناادا محلااة إباااةة ضااد األقليااة اان
قهيلة بوبطي.ن 1ن 2ن 1وخالل ف ة ال بتةاود  133يو  ،قتل ا يقارب  033.333شصص وبعرضات ماار ارال
ن النطال لالقتصاب .وقتل يف هله ا ادر ا يقدر ب %24ن التوبطيني يف رواندا .
و زيااد التفصاايل اا الصاراع باادأ عااا  1122بااني احلرو ااة الا يشاارل ااوبااو أقلهيتهااا الطاااحقة ،وا ههااة الوطنيااة
الروانديااة املؤلفااة اان الال مااني التوبطاايني الاالين هرباوا إىل أوقناادا بعااد ثااورة ااوبااو ضااد االسااتعمار عااا  .1141نولقااد
شاان ااوبااو سلطاالة اان ااةمااار العنيفااة علااى ا ههااة الوطنيااة الروانديااة والتوبطاايني عمو ااك عقا اسااتقالل رواناادا عااا
 .1122وأةر الاةوطار الدولياة علاى حرو اة ااوباو بقيااةة وفيناال هابيارماناا إىل وقا إطاالع الناار خاالل فا ة
ن ،POLISMedia ،The Media and the Rwanda Genocide"" 1ؤرشا

اان األحاال يف  21سااهتمرب

 ،2331اطلع عليه بتاريخ  13أقططس .2313
ن ،Rwanda: How the genocide happened 2يب يب سايMay 17, 2011, which gives an ،
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 killedنطاصة
ؤرشفة" ،ؤرش ن األحل يف  1سهتمرب  ،2312اطلع عليه بتاريخ  12ةيطمرب .2312
ن Caplan, Gerald (13 1اار Rwanda's Genocide: First the Deed, Then the " ، 2332
ن األحال ن PDFيف  24ينااير  ،2310اطلاع علياه بتااريخ 31

) ،The Globe & Mail ،Denial" (PDFؤرش
يونيو .2314
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احلاارب األهليااة عااا  ،1111ووضااعت خارطااة طري ا ه لتنفياال ابفاقيااة الطااال بااني احلرو ااة الروانديااة وا ههااة الوطنيااة،
حيث عرفت هله االبفاقية باسم ابفاقية أروشا أو .Arusha Accords
كاا ااد ن خارطة الطري بقاسم الطلطة باني ا ههاة الوطنياة الرواندياة وع ه
ادة ان شصصايار ااوباو احملافظاة،
مبن فيهم أعاال الا «أكادو» اللين عارضوا االبفاقية بوحفها بنادالك ملطال العدو.
أةر احلملة العطررية ال شنتها ا ههة الوطنية إىل بصكيد إيديولو ية شع ااوبو ،واللين يعتربوا أنفطهم شعهاك
تفوق ااك ،وياادعوا أا ا ههااة الوطنيااة قااوة خار يااة ةخيلااة .حيااث بصااور احلرو ااة يف الراةيااو ووسااائل اإلعااال شااع
ه
كصشصاا قت اؤ نني ،رااولوا اساتعاةة امللرياة التوبطاية واساتعهاة شاع ااوباو .باالطهع ،رفا عادة هائال
التوبطي
ن شع ااوبو بصدي هله االةعالار.

إِقاط طائرة رئيس الحنومة وحملة اإلبادة المضادة

هِقطت طائرة بقل رئيس احلرو ة وفينال هابيارمانا ورئيس حرو ة بوروندي سيربياا نتارياا تا أثناال ههوطهاا يف
ن1

العاحمة الرواندية كيةاا يف الطاة ن شهر نيطاا عا .1111
كانت الطائرة يف ا و أعلى نزل هابيارمانا ،وأهنى هلا االقتيال بدوره ابفاقية الطال .
باادأر املاالاب ا ماعيااة يف اليااو التاااا للحاةثااة الطااابقة .وشاارعت قاوار الشاارطة وامليليشاايار والقاوار العطااررية
ه
شصصيار رئيطية ن التوبطي ،والقااةة الطياسايني والعطارريني املعتادلني ان ااوباو ،بطاه ااوفهم ان قياا
بهعدا
هؤالل القاةة باالستيالل على الطلطة عق الفراغ الطياسي احلاحل.
أنشااص املطاالحوا نقااا بفتااي وح اوا ز لتفتااي مجيااع الطااراا الاالين رملااوا هويااة رونديااة .حيااث نااوي ااويااة
الرونديااة علو ا ه
اار عاان ااويااة العرقيااة ،وهااو بصااني أةر تااه احلرو ااة الهلةيريااة أثنااال ف ا ة االسااتعمار عااا .1111
ساعدر بطاقار ااوية قوار احلرو ة يف التعر على التوبطيني وقتلهم.
قا اات الق اوار احلرو يااة املطاالحة بتةنيااد املاادنيني ااوبااو وحااثهم علااى محاال الطااالح ،أي سااالح تااوفر كاملنا اال
سالح حاة .كما شةعت ااوبو على اقتصاب وقتل تاهنم التوبطي وبد ت أو سرع تلراهتم .
وااراوار أو أي ه
ولق ااد با اادأر محا ااالر القتا اال الواسا ااعة علا ااى األسا ااا العرق ااين 2بعا ااد سا ا ه
ااعار فقا ااط ا اان قتا اال رئا اايس احلرو ا ااة
ن M, Mark (03 1ينااير The Rwandan Genocide: Role of the Media, Local " ، 2331
 ،"Politics and the International Communityؤرش ن األحل يف  23أبريل .2311
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هابيارمانااان . 1اسااتولت نااة األد ااار بقياااةة بيونيطاات با وسااورا علااى الطاالطة يف الااهالة بعااد صاارع الارئيس الطااب ،
وكانت اللةنة املنط الرمسي املطؤول عن امللملة.
أحدر بيونيطت با وسورا أوا ر القتل هاشرة بعد اساتال ه الطالطة ،يف خطااب عااه لاه يف العاحامة كيةااا .كماا
أ ر راملار هابفية ع قاةة الواليار وودير الدفاع وقائد القوار املظلية ورئيس احلر الرئاسين. 2
كاااا احلاار الرئاسااي وفاارع النصهااة اان ا ااي املشاارفني الرئيطاايني علااى امللملااة يف العاحاامة كيةاااا ،باإلضااافة إىل
يليشاايار أخاار ساااعدر يف إقا ااة ح اوا ز الطرقااارن . 1كاناات امليليشااار بطال ا أي عاااب هر إظهااار بطاقااة بعريف ااه
الوطنيااة ،وهااي الهطاقااة ال ا نااوي علااى علو ا ه
اار عاان العاارع .لاالا كاناات الق اوار احلرو يااة بتعاار علااى التوبطاايني

وبلملهم فوراكن. 1
قا ت امليليشيار أيااك باقتحا نادل التوبطيني وبفتيشها وسارقة اا أ ران وذبا املاواطننين . 4ولعا رئايس إقلايم
كيةاااا فياال ،Tharcisse Renzaho ،ةوراك رئيطااياك يف املاالاب الا حصاالت .فراااا يطااو حاوا ز الطرقااار

ويش اار عل ااى أةال املط االحني ،ويط ااتصد نص ااهه الرفي ااع إلقص ااال املط ااؤولني ال اارمسيني إا الحا ا بقاعط ااهم ع اان قت اال
التوبطيني.
أ ا يف األرياا  ،فقاا املادنيوا باربرااب عظام ارائم القتال بلهياة ألوا ار القااةة احملليانين . 2عاا التوبطاي وااوباو
نه ااك إىل ن ا يف الط اااب  ،وك اااا ا مي ااع يع اار ارخ اار ،ل االا مل ير اان اس اتهدا التوبط ااي يف األري ااا ح ااعهاك عل ااى
ن0

اإلطالعن . 2ينط تارة برونت اش ا ااوبو يف ا رائم إىل زيج ن عدة عوا ل ايديولو يا األقلهية الدمقراطية
–أي اعترب ااوباو التوبطايني أعادالك وخطاراك علاى الدولاةن ، 1وطاعاة الطالطة العمياال ،وعا ال اإلكاراه –قتال أي ش ه
اصص
يرف إطاعة األوا ر وقتل التوبطيني ،واعتهاره تعاطفاك ع األعدال.
وقااد ادةاةر وبااتة القتاال واملاالاب علااى يااد احلاار الرئاسااي و يليشاايا الشااهاب –باادع هم اان الطااراا احملليااني –يف
ن1
ن2
ن1
ن1

 ،Melvern 2004حفحة .124
 ،Melvern 2004حفحار .112-112
 ،Melvern 2004حفحة .121
 ،Prunier 1999حفحار .214 211

ن ،Prunier 1999 4حفحة .212
ن ،Prunier 1999 2حفحة .211 212
ن ،Prunier 1999 2حفحة .211
ن ،Prunier 1999 0حفحة .221
ن ،Melvern 2004 1حفحة .231
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أواخاار شااهر نيطاااا وأول شااهر أيااار .يعتقااد باارونت أا عاادة القتلااى وحاال إىل  033ألا روناادي يف األسااابيع الطاات
األوىلن . 1وهااو عاادل أعلااى امااس ارار اان عاادل قتلااى ااولوكوساات يف أملانيااا الناديااة .اقتااات اخلطااة قتاال مجيااع
التوبطاايني الاالين يعيشااوا يف رواناادان ، 2ومل ملا هااؤالل أي قااوة باارةع لااة القتاال العنيفااة سااو ا ههااة الوطنيااة الرونديااة.
كماا قتاال عادة ال بااص باه اان ااوباو علااى ياد احلرو ااة نفطاها ألسااهاب تنوعاة ،كالتعاااط اع املعارضااة املعتدلااة ،أو
نقل األخهار والعمل كصحفي ،أو رة ا تال املرل ال شع التوبطي .
المعارضة السلمية الشاملة قاد الهاد إلى هصظم ا تصار صلى االِتعمار

وذل ددك عل ااى العر ااس متا ااك اان املوق ا الط االمي املطل ا ال االي اا االه قان اادي حي ااث رف ااع راي ااة الالعن ا
االسااتعمار الربيطااا  ..ورقاام كثاارة ارائم اإلنرليااز يف اانااد وبنااوع اعتاادالاهتم علااى امل اواطنني وعلااى املتظاااهرين إال اا
القياةة كانت حاد ة داك يف انتهان نهج املظاهرار واإلضرابار الطلمية متا اك ..حىت اا هنارو نرئايس الاودرال يف أول
قاب اال

حرو ة بعد التحرير قال كاا قاندي قد أ رنا باا ال نرة على العن باالعن أباداك ..وكناا ارن يف ظااهرار مباتر
األلااو وأكثاار ،وكاناات الشاارطة واالسااتصهارار وعاادةهم باااأللو فقااط ،ينهااالوا علينااا ض ارباك بااااروار ..ورقاام اهناام
كااانوا كلقمااة سااائةة يف ملاار املتظاااهرين ..ورقاام اننااا كنااا نطااتطيع اا نقاااي علاايهم متا ااك ،إال اا قاناادي كاااا قااد أ رنااا

بااالالعن املطل ا حااىت اننااا كنااا نشااه أياةينااا خل ا ظهورنااا كااي ال بنفلاات أعصااابنا فنااارب الشاارطي الاالي يا اربنا
هبروابه بقطوة!
وهرلا أ رن للشع ااندي بنال أكرب ةمقراطية طتقرة نل أكثر ن ساهعني سانة ،وال بازال بتطاور وبتطاور حاىت
اا بعا ا اخلا اربال االسا ا ابيةيني يف الة اارب ي ااروا اا اان ااد س ااتتحول إىل ث ااا أك اارب ق ااوة عظم ااى يف الع ااامل ،اقتص اااةياك

وعطررياك ،يف العا  ،2343اللي يق ب نا بطرعة!!

همددا بالةنااا الةارقااة يف االسااتهداة ..مث يف العن ا والعن ا املااااة فههن اا بنتقاال اان خ اراب إىل ة ااار و اان ة ااار إىل
هال  ،ال مس اهلل ،طةلة صداقاك خر ،ال مس اهلل ،لذننلار اإلاي اخلالد َ ولََق أد ه أَللَ أناَا الأقرو َن ِم أن قَد أبلِن أم لَ َمدا
دف فِددي
مين * ثد َم َج َع ألاددان أم َخالئِد َ
داءسأده أم رِددله أم بِالأبَديااددا ِ َومددا نددا وا لِيد أ ِماددوا َنددذلِ َ
ك َ أجد ِزي الأ َقد أدوَم الأم أجد ِر َ
وَلَمددوا َوجد َ
أاأل أَر ِ
ف سَد أع َملو َن ..فَد َه أل ِم أن م َدنِ ٍر
ض ِم أن بَد أع ِد ِل أم لِاَد أاظ َر َن أي َ
وآخر دصوا ا ان الحمد هلل رب العالمين وْلى اهلل صلى محمد واله الطيبين الطالرْن
مرن الحظة الدر والتقرير على املوقع التاىل m-alshirazi.com

ن ،Prunier 1999 1حفحة .211
ن ،Prunier 1999 2حفحة .212
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