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ُقُد وَحَزَكُخ َفْرْح   َّْ ُ  واَم  .اْمَظ

أبو رحمه دمحم قاروط
1
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تدقٌق لغوي: أ. دمحم عدنان، بإشراف المكتب الحركً 
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ٌُِنُّالماُّهوٌَُِّمٌنُّتََدب ٍر،ُّهُّلٌسُِّبٌمٌِنُِّعٌَاٍن،ُّإنُِّّن ُّ،ُّإالُّأََُّشٌنُّوٌَمٌنٌُُّّْلَظن ُّا" ٌَم ِعٌاِنُّفالُّفأماُّ

"ٌُمالُّفٌهُّإاّلُِّعْلمٌُّ
2
.ُُّّ

َُّعّزَُّوَجّل:ُّ–لَْوِلِهُُّّاَُّكاَنُّبَمْعَنىُّالّشِنُّفَنَْحوَُّفأّماُّإذ

ُِّ َوْعدَُّ إِن ُّ لٌِلَُّ )َوإَِذا ٌْبَُّ اَلُّ َوالس اَعةُُّ َحك ُّ ّللا   الس اَعةُُّ َما نَْدِري َما لُْلتُمُّْ فٌَِها َر

ِمنٌَِن. َظنًّا إاِل ُّ نَُظن ُّ إِنُّْ  ٌْ ُّ.الجاثٌة(٢٣ُّاآلٌة، َوَماَُّنْحُنُّبُِمْستَ

ٌْبًاُّاْلَحكُُِِّّّمنٌَُُُّّْغنًُِّاَلُُّّالظ ن ُُّّإِن َُُُّّّظنًّاُّإاِل ُُّّأَْكثَُرُهمٌَُُّّْت بِعَُُُّّوَما) بَِماَُُّّعِلٌمٌُُّّّللا َُُّّإِن َُُّّش

،سورةٌُّونس(.٢٣اآلٌة،ٌَُُّّْفعَلُونَُّ
3
ُّ

َُّعّزَُّوَجّل:ُّ–فأّماُّإذاَُّكاَنُّبَمْعَنىُّاْلٌَِمٌِنُّفَنَْحُوُّلَْوِلِهُّ

ٌِْهَُّراِجعُونَُّ َربِِّهمُّْ ُماَللُو أَن ُهمُّْ ٌَُظن ونَُّ )ال ِذٌنَُّ ُّسورةُّالبمرة(.٦٣ُّ.ُّأآلٌةُّ َوأَن ُهْمُّإِلَ

ٌَْطاُنُِّذْكَرَُّربِِّهُّفَلَبَِثُّفُِّ ُِّمْنُهَماُّاْذُكْرِنًُِّعْنَدَُّربَِّنُّفَأَْنَساهُُّالش  ُّأَن هُُّنَاجٍ ًُّ)َولَاَلُِّلل ِذيَُّظن 

ْجِنُّبِْضَعُِّسنٌِنَُّ  ٌوسف(.،ُّسورة24ُّ.ُّاآلٌةُّالّسِ

 

 
                                                           

1
ٌةُّفتحُّالفكرٌةُّاكادٌمدارةُّإوعضوُّمجلسُُّّ،لٌاديُّفًُّفتحُّ،متمرسُّومدربُّبورحمهُّكاتبُّومؤلفألاروطُّدمحمُُّّ

 .عضوُّالمجلسُّاالستشاريُّلحركةُّفتحُّ،رٌةكوعضوُّالتعببةُّالف
 724\71لسانُّالعرب2ُُّّ
أوردُّأبًُّعمروُّعثمانُّبنُّسعٌدُّالدانًُّفًُّكتابُّالفرقُّبٌنُّالضادُّوالظاءُّفًُّكتابُّهللاُّعزُّوجلُّوف3ًُُّّ

وماُّبعدها،ُّوالذيُّحممهُّأ.دُّغانمُّلدوريُّالحمدُّعدداُّآخرُّمنُّاآلٌاتُّالتًُّتفٌدُّالظن42ُُّّالمشهورُّمنُّالكالمُّص
ُّ.4001ُّوزٌع،ُّعمانُّاألردن.ُّطُّاألولىُّبمعنىُّالشن.ُّالكتابُّإصدار،ُّدارُّعمارُّللنشرُّوالت
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ُّ.4"ُّههُّومحاسنَ،ُّأظهرُّعٌوبَُُّّهردٌبَُُّّ:ُّبٌ نُّحسنَهُّوُّالّشًءَُّ دنمَُّ"ُّ: الْنْقد  أماُّ

ُّتمٌٌزُّجٌِّدُّالكالمُّمنُّردٌبُِّ الن ْمدُُّ "و "ههُّمنُّفاسدُِّ،ُّوصحٌحُُِّّهفن 
5
.ُّ

ًُّفرُُّصَُّتَُُّّد ُّمُّْنُّّالُُّّْونُُّكٌَُُُُّّّنَُّذلُِّبُِّ ُّاألْفرادُُِّّفُِّرُُّصَُّتَُُِّّمنُُّّْاٌُُِِّّسُّْالُّْوَُُّّدٌُُِِّّجَُّالُُّّْإْظهارَُُِّّمْنهُُُّّدُُّالُِّن ُّالُُّّْفُُّدُِّهٌَُُُّّّْا

اتُِّسَُّؤسَُّمُُّالُّْوَُّ
6

ًُّأٌُُّّْنُُّمُّّضَُّتَُّ،ٌَُُّّ  ها.بُُِّّاٌُُِِّّسَُّالُّْوَُُّّدٌُُِِّّجَُّالُُِِّّْلْظهارُِّ،ُُّّألْشٌاءُِّاُّدَُّمُّْنَُّضا

 

ما  ،رب  دَ تَ  ٌن  ق  لى ٌَ عَ  م  ائ  قَ  َعَمل   ون  د  ب  ، ف  رْ ب  دَ تَ  ٌن  ق  ٌَ  َعَمل  لى عَ  ان  ٌَ ع   ٌن  ق  ٌَ  َعَمل   اْلنَْقد  

  .ه  دَ ق  نْ ٌَ ل   ان  ٌَ ع   ٌن  ق  ٌَ  د  اق  لنَ لْ  انَ كَ 

 

 ثَ دَ ذا حَ إ  فَ ، رْ ب  دَ تَ  ن  ظ   ،وَ ه   ل  ب  قْ تَ سْ م   ثَ د  حْ ٌَ  نْ أَ  ل  جَ أ نْ م   ل  مَ عْ نَ ، وَ ل  بَ قْ تَ سْ م   ه  عَ قَ وَ تَ ا نَ مَ 

 .د  قْ لن  ل   ل  ب  قَا ٌان  ع   ٌن  ق  ٌَ ُّح  ب  صْ ٌ  ، ل  عْ ف  

 

 د  حَ أ ٌح  ج  رْ تَ ل، وَ بَ قْ تَ سْ م  الْ  الحتماالت   اء  رَ قْ ت  لة اسْ اوَ حَ ، م  رْ ب  دَ تَ الْ  ٌن  ظ ن  ٌَق  ة: لصَ لخ  ا

ل وص  م  الْ  ار  سَ مَ ً الْ ا ف  هَ ٌق  ق  حْ ى تَ لَ ل عَ مَ عَ الْ ا، وَ هَ لَ  ة  مَ ز  ل  الْ  ط  ط  خ  الْ  ع  ضْ وَ وَ ُّ،االحتماالت

 ف. دَ هَ لْ ل  

 

ُّنُُّ)ظ ُُّّة،دَُّاعُِّىُّلَُّلَُّعَُُّّرُُّكُِّفَُّتًُُُّّ ُّهٌُّْنًُّ)فتح(ُّوَُّطُِّسُّْلُِّفُِّالًُُّّْنَطَُّوَُّالٌُُّّْرُِّرُِّحُّْتَُّالُُّّْةَُّكَُّرَُّحَُُّّةُِّلَُّاَلُّطُِّانُُّّْذُُّنُّْمُُّ

ُّوَُّب ُّدَُّتَُّالٌُُّّْنُُّمٌَُُِّّ ُّفٌُُِّّمهُِّمُِّحُّْتَُُّّلُِّجُّْأُّنُّْمُُِّّلُُّمَُّعُّْتَُّر(، يُّذُِّفُّالُّْدَُّهٌَُّكُّالُّْمُِّحُّْتَُُّّسارًُُِّّمَُّ)فًُّالمستمبل(

 ه.لُِّجُّْأُّنُّْمُُِّّتُّْمَُّلَُّطَُّانُّْ

 

ُِّمٌَُُِّّالُُّّْنُِّّظَُّالُُّّْةُِّدَُّاعُِّلَُُّّكَُّفُّْوُُِّّلُُّمَُّعَُّلُّْاُّ ًّ ُّوَُّادُِّبَُّمُُُّّلٌُّعُّْفُِّوَُُّّادٌُّهَُّتُِّجُّْإُّ،ُّّيُِّرُِّب ُّدَُّتَُّالٌُُّّْن ة،ُّفَُّازَُّجَُّمٌُُُّّهُِّفُِّر،

ُّالُُّّْنُّْعَُُّّجُِّاتُِّنَالُُّّْلُِّعُّْفُِّالُُّّْةٌَُُِّّؤولُِّسُّْمَُُّّلُِّمُُّحَُّتَُّوَُّ
ُّ.يُِّرُِّب ُّدَُّتَُّالًٌُُُِّّّْنُِّمٌَُُِّّالُُّّْنُِّظ 

  ار.غَُِّصُّالُُّّْةُُّادَُّمَُّالُّْة،ُّوَُّادَُّمَُّالُُّّْلُُّعُّْفُُِّّهُُّإن ُُّّ

 

                                                           
ُّمعجمُّالمعانًُّالجامع،ُّعربًُّعربً.4ُُّّ
 لسانُّالعرب.5ُّ
ٌُّشملُّذلنُّالعمابدُّوالمبادئُّوالمٌمُّواِلستراتٌجٌاتُّوالوسابلُّواألسالٌب.6ُُّّ
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 ع.اب  تَ  ل  عْ ف   د  قْ الن  ر، وَ باد  م   ل  عْ ف  وَ  ،اد  هَ ت  جْ إ ، ي   ر  ب  دَ تَ الْ  ً   ٌن  ق  ٌَ الْ  ن   ظ  الْ  ة  دَ اع  لى قَ عَ  ل  مَ لعَ ا

"عٌُّابُِّتَُُّّعَُّابُِّتَُّالُّْ"ُّن ُّأِلُّوَُّ
7

ُّفُِّ ُّالُِّنَالُُّّْطَُّمَُّسَُُّّودُُّنمُُّمُّْالُُّّْطَُّمَُّسَُُّّنُّْإ، ُّتَْصوٌُبُّد. ُّالنالِِد ُّهدُف ُّكاَن فَإذا

ُّ ُُّّلُِّجُّْأَُُّّنُّْمُُِّّودُِّمُُّنُّْمَُّالََُّمَساِر ُّكاَن ُّوأخطاء، ُّخسابٍر ُّبألَِل ُّالَسلٌِم ُّالَطرٌِك ُّهَوُُّمواَصلِة هذا

ُّاشتكُُّ ُّالذي ُّالبناء ُُّّالنمُد َُّجسدٌٍة ُّالِهَمم، ُُّعلُو ُّهَو َُّهنا ُّوالعلُو ُّوالعلْو، ُّالبناِء أوُِّمن

ُّ.لُّْبَُّمُّْتَُّسُّْمُُّالُُُُّّّّْمعنوٌة،ُّهذاُّهوُّالنَمُدُّالذيٌُّهدُفُّإلىُّبِناِءُّ

َُّطَُّالخَُُّّبٌنٌَُُُُّّّأنُّالدُُّالنَُّعمدَُّتَُُّّإذاأماُّ ًُّلَُُّّهُُّجعلَُّوٌَُُّّأ ُّوجعلَُُّّ،ممالهُُِّّتثبٌطوُُّّجرٌحُِّالتَُُّّهدفُِّبَُُّّبٌحا

سمىُّماٌُُُُّّّهوَُّ،ُّوَُُّّعولُّهدملىُّمُِّإُّناءٍُّبُُِّّعولُِّمُُِّّنُّْمُُِّّنمدُُّالَُُّّتحولَُّ،ُُّّلاتمةُّداوٌةًُّسوُّالصورةُِّ

ُّ. دامالهَُُّّمدُِّالنَبُِّ

ُّأَْجِلُّ ُِّمْن َُّهْدِمِه ٌَْس َُّولَ ُّاْلُمْستَْمبَْل، ُّأَْجِل ُِّمْن ُّالََمْنمُوِد َُّمَساِر ُّتَْصوٌُب ُّاْلنالِِد فَُمِهَمِة

ٌَْجعَُلُّاْلنِالَِدُّبِالُُّمْستَْمَبلاْلُمْستَمبَل،ُّأِلَنَُّهْدَمُّاْلَمْنمُوِدُِّمْنُّأْجِلُّاْلُمْستَمُّْ  ،ُّأِلَنهُّتَابِع.ُُُّّّبَلُّ

ُّ

ُّبِاْلُحْكمُِّ" ٌُُّفَرُد ُّاَل "الت ابُِع
8

ُّأِلُّ ُّفَُّعٌُّابُِّتَُُّّدَُّالُِّن ُّالُُّّْنَُّ، ُّبممتضاهُّدُِّمَُّنُّْالُُّّْةَُّاءَُّرَُّلُُِّّحُُِّصٌَُُُّّّاَلُّ، ُّ)والحكم

لىُّإُِّتُّادًَُُّّلَُّتُِّالُُّّْروفُِّظُُّالُّْوَُُّّانُِّمَُّزَُّالُّْوَُُّّانُِّكَُّمَُّالُّْبُُِّّةٌٍُّمَُّمُِّعٌَُُّّةٍُّادٌَُُِّّحُُِّّةٍُّفَُّرُِّعُّْمَُُّّدونُِّ(ُّبُِّعلىُّالمنمود

ٌُِّنُِّمٌَُُِّّالُُّّْنُِّّلظ ُّأُّكَُّفُّْوُُِّّلُِّمَُّعَُّالُّْ نمدصولُّالُّْأُُُّّةُِّفَُّرُِّعُّْمَُّ،ُّوَُُّّّيُِّرُِّب ُّدَُّتَُّالًُُّّّْ
9
.ُّ

 

ٌَُُّّعَُُّّإالُّحُُِّصٌَُُُّّّالَُُّّدُُّمُّْنَالُُّّْانَُّكَُُّّإذا ُّفٌََُُّّعُُِّّمٌنُِّلى ُّمُِّفُُِّّدَُّالُِّنُِّالُُّّْن ُّإان، ُّةُِّرُِّادَُّبَُّمُُّالُُّّْنُّْمُُِّّنٍُّمَُّأًُّْ

 .الًُّعُّْفُُِّّثَُّدَُّفٌماُّحَُُّّرٍُّظَُّنَُّةَُّهَُّجُّْوُُِّّكونُُّتَُّسُُِّّاهَُّنَُّأِلَُُّّ،ُّةٌُّّؤولُِّسُّْمُِّلُّالُّْمُُّحَُّتَُّوَُُّّةُِّفَُّجازَُّالمُُّوَُّ

 

اُّنَلُُّغَُّشٌَُُُّّّْالَُُّّنُّْأَُُّّبجٌَُُِّّ،ُّفَُُّّةًُّعُّْمُّْاُّشَُّنَلُّْعَُّشُّْألُّوَُّزُِّنُّْمًَُُّّالُّْفُُِّّالًٌُُّّْاءُّلَُّبَُّرُُّهُّْكَُّالُُّّْتُّْعَُّطَُّمَُّاُّانُّْ:ُّإذَُُّّةُُّعَُّمُّْش ُّلُّْا

ُّوء.ضُُّالُُّّْنَُّلُِّاُّذَُّنَذَُّأخٌَُُُّّسَُُّّنٌَُُّّْأَُّلىُّإ،ُّوَُُّّهاالُِّعَُّشُّْإُّنُّْمُُِّّفُِّدَُّهَُّلُّْنُّااُّعَُّهَُّبُِّوىُّضُُّلَُّعٌَُُّّزُُّكُِّرُّْتَُّالُّْ

ُّ

                                                           
 (21مجلةُّاألحكامُّالعدلٌةُّالمادةُّ)7ُّ
ُّ(24مجلةُّاألحكامُّالعدلٌةُّالمادةُّ)8ُّ
نمدُّوالنمدُّالذاتً،ُّصخرُّحبشُّأبوُّنزار،ُّالطبعةُّالرابعة،ُّالناشرُّمكتبُّالللمزٌدُّعنُّأصولُّالنمدُّراجع:9ُُّّ

7994ُّالشؤونُّالفكرٌةُّوالدراسات،ُّغزةُّفلسطٌن،ُّ
ُّ
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ُّوُِّضَُّتَُّمُّْمُُّلُّبُِّمَُّعَُّالُّْوَُُّّّيُِّرُِّب ُّدَُّتَُّالٌُُّّْنُِّمٌَُُِّّالُُّّْن ُّظَُُّّ ٌٌُُُّّذُِّفُِّنُّْتَُّاه ًُّمُِّبَُّسُّْمُُُّّفَُّرُِّعُّْنَُّنُّْأَُُّّمُُّزُِّلُّْه، ُّنُّْمُِّ َف دَ َه مْ اُّا

ًُّانُِّثَُُِّّه ِي َع امْ  بُّامٌََُُّّمُِّالُّْوَُُّّ،الًُّوَُّأَُّذاُّةُّهَُّعَُّمُّْشُّّالُُّّْالُِّعَُّشُّْإُِّ  يِق حِق رَ َهب مِ ِى  َح بدَف رِ ْس اْل َو ُّ،ٌُّا

 دف.َه امْ 

ُّالُّْلُُّعُِّشٌُُُُّّّْمُّْلَُُّّذٌنَُّلُّّا ُّوَُّعَُّمُّْشَُّوا ٌَُُّّهُُّنَلكُِّة ٌَُُُّّّهاوبُِّنُّضُُّونُّمٌُِّدُُّفُِّتَُّسُّْم ُّال ُّاعُّْهُُّلَُُّّكُُّحُِّ، مُّهُِّنُِّظَُُّّبارَُّتُِّم

ُّهُُّرُّْب ُّدَُّتَُّالُُّّْن ُّ)ظَُّ ُّالُّْ( ٌُِّنُِّمٌَُُِّّالُُّّْن ُّظَُّو ُِّنٌُُِّّْعَُّالًُُّّّْ ُّلُِّعُِّشُّْلىُّمُُّيُّعَُّذُِّالًُُّّّْ ُّفُِّسٌَُُُِّّّنُّْأها ُّثٌُُّر ُّومونَُّمٌَُُُُّّّم ٌُّه

ُّ.هاالُِّعَُّشُّْإفُّدُِّنُّهَُّفُّعَُّرَُّحَُّانُُّّْهُُّنَأَُُّّعاءُِّدُِّإرُّبُِّادُِّبَُّلمُُّلُُِّّدُِّمُّْالنَبُِّ

ُّ

ُُّّدُُّمُّْوُّنَهُُُّّالًُّعُّْثُّفُِّدُُّحُّْمٌَُُّّاُّلَُّمَُُّّدُُّمُّْنَ ُّالَُُّّمادُِّنُُّالُُّّْضُُّعُّْ،ُّبَُّانٌَُُّّْعٌُُِّّنُِّمٌَُُُِّّّدُُّمُّْنَُّسٌَُُّّْلَُّوَُُّّرُِّب ُّدَُّتَُّالٌُُّّْنُِّمٌََُُِّّظّنِ

لىُّعُُِّّهُِّبُُِّّذَُّخُّْاأْلُُّّبونَُّالُِّطٌَُُُّّوَُُّّ،رب ُّدَُّتَُُّّنمدُِّبُُِّّومونَُّمٌَُُُُّّّذلنَُّلُُِّّانٌَُّعُِّالُُّّْمدُِّنَرُّوَُّبُِّّدَُّتَُّالُُّّْمدُِّنَُّنٌَُُّّْبَُُّّونُُّزٌُُُِّّمٌَُُُّّ

ٌٍُّنُِّمٌَُُُِّّّانٌٍَُُّّعُُِّّمدُُّنَُّهُُّنَأَُُّّارُِّبَُّتُِّاعُّْ  .هُِّبُُِّّذَُّخُّْاأْلُُّّبَُّجَُّوًَُُّّّ

 

ْجت َهادَ "إن فَ ، اد هَ ت  ث اجْ دحْ م ٌَ ا لَ مَ  قد  نَ ، وَ ا  ادهَ ت  ر اجْ ب  دَ تَ الْ  ٌن  ق  ٌَ  انَ كَ  إذا اَل ٌ ْنقَض   اال 

ثْل ه   "ب م 
10
. 

 

ُّلىعَُُّّلابمٌُُّّ،ىُّاآلنتُّّحهاُّوُِّتُِّاللَُّطُِّانُُّّْذُُّنُّْمُُُّّحُّْتُّْفَُُّّةُِّكَُّرًَُُّّحَُّفًُُُُِّّّلُِّبَُّمُّْتَُّسُّْالمُُُّّرُُّب ُّدَُّالتَُّ

عيَي ْس نِ امِف  عجِ نَض مِ  امحقيق اميعبش ِع اِق ي امَى ِف  ِه ْق امَع  عيبِل إُّ

 ،ضبِرَ ْق ُي تِ  ِه َي َع امْ َو ، يمِ َو امدُ  ِع ْض امَى خ َو يَ الِى ْس وال ِخ يَ زتِ َع ىخ امْ األَو 

َ   يهِى َظ  سبر  ي َى ِف  اأُلخزي َى نْ ذِ  ِح رِ يثبدَ امُ  ىبِو سِ  ىسِك َو  َُ امِكفبِح واِم ضبِل ِى

األهداف امري اٍعنقز امحزكخ ىُ  يِق ِق حْ ى ذَ ر  حَ  مَك ذَ كَ  زُ ِي رَ ْس يَ َس ، َو 

  . ْجِنهبأ

،ُّوٌلٌُّأتونُّمتأخرٌنُّمسارهاُّالط ُُّّفتحُّعبرَُُّّحركةُُِّّالكثٌرونُّممنٌُّتأهبونُّدوماُّلنمدُِّ

ٌُّنتظرونُّ ٌُُّّكتملَُُّّأنُّْفهم ُّوتجرٌحا ُّنمدا ُّعلٌه ُّالهجوم ُّالعملُّلٌتم وٌحدثونُّمعاولُّ،

ُّالهدمُّبذلنُّ.

                                                           
ُّ(72مجلةُّاألحكامُّالعدلٌةُّالمادةُّ)10ُّ
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وهناٌُّأتًُّ،ُُّّامثعض أخذ يقدو ٍقدِ تَبء عنى ىب يعرقدِ سيكىٌُّإنحتىُّ

ً ُُّّالنمدُُّ ُّ. واضحُّوصرٌحُّأساسبالُُّّالمابمُُُّّالظن

ًُّالُِّغَُُّّالخَُُّّلٍُّعُّْفُُِّّنُّْمُُِّّتهُُّثَُّدَُّحُّْأاُّلىُّمَُّتحُّعَُّفَُّحركِةُُّّمدُُّنَ ماُُّّانُِّسَُّحُّْتُِّوُّاسُّْأ،ٌُُّّجابًإُّمدٍُّنَُّنُّْمُُِّّبا

 .هُِّبُُِّّتُّْلامَُّ

 ا. هَ و   د  عَ  الح  صَ ا ل  هَ نق  ع   ز  جَ  ٌد  ر  ٌ   اف  ٌ  سَ  لَ ثْ م   با  ال  غَ  تح  فَ َحَرَكة   د  قْ نَ  انَ كَ  

ُّالًُّعُّْفُُِّّثَُّدَُّاُّحَُّمَُُّّثَُّدَُّاُّحَُّمَُّدَُّنُّْمُّعُِّهُُّسَُّفُُّنُّْأَُّواُّدُُّمَُّمُّنَنهُُّأُّ،ُّثُّْدُُّحٌَُُُّّّْمُّْماُّلَُُّّمدُِّنَُّابُِّحَُّصُّْأُّنُّْعُّمُِّمَُّسُّْنَُّمُّْلَُّ

 ُّ.مهُِّدُِّمُّْنَُُّّالفَُّخُِّ

،  ثبةِ ْس بألتِ  قَه امَع  ُه ِي ْع ب ذُ ٍَي إ ، لَدَ بمِي تِ  ُة زِ ْض ذَ  الَو  ، جيْ امَغ  زأُ ْق رح ال ذَ َف  

ََ  قثُه رَ ذَ ،  ُذصيجَو  ئُ خِع ذُ  ُه َي ْع ذَ  ، رُ ثبِد ذُ ِو  زُ تَ دَ رَ ذَ   ثَه ِى  ُِ يْ رَ بمَ ي امحَ ِف  قدَ ام

ٌُ ىب يَ َدَ ِع  ، بدايَ امَه  يَثثق ىُ خالمهب ، مه قبعدح  تَبء يب  ىضىِع َى  قدا  ٍَ  كى

 تيىضىعيخ.

 

ُّفةٍُّتكلُُّوَُُّّتٍُّولُّْوَُُّّهدٍُّجُُُّّلُِّلَُّأبُُِّّ،ُّدفالهَُُّّحمٌكُِّتىُّتَُّحَُُّّسارُِّالمَُُّّبطُِّضَُّلُّمرارٌُّتُِّواسَُُّّ،بطٌُّضَُُّّمدُُّالنَ

 .ُّاألهدافالحمٌمًُّهوُّاستمرارٌةُّالبناءُّحتىُّتحمٌكُّ،ُّالنمدُُّّإنسانٌةوَُُّّةٍُّشرٌَُّبَُّوَُُّّةٌٍَُُّّمادُِّ

 عال.فَ  ٌر  غَ  نه  ولك   مكن  م   )األهداف( األولوٌات تٌب  رْ ً تَ ف   ه  عَ مَ  ف  ختل  تَ  نْ مَ  سار  مَ  قد  نَ  

 

ُُّّعلىُّسبٌلُّالمثال ُّالعَربٌَِةُّهنانُّفبةٌُّ، ُّالِوحَدةَ ُّاِلْسالِمٌَِةُُّّتؤمنُّبِأن  ُّاألُمِة ُّوتَوحٌَد ،

ُّ َُّشْرطٌُّتَحَت ُّاِلسالمٌة ُّالِخالفِة ُّفِِلسطٌنُّراٌِة ُِّلتَحْرٌِر َُّمعَُهَمُُّّالِزٌم ُّاتَفَمنا َُّوإْن ُّفِإَننا ،

ٌَِةُّالَشرطٌِةُّ،ُّفَإن ُُّّتَحرٌِرُّفِلسطٌن،ُّوتوحٌدُّاألمةَُّعلىَُّهَدفُِّ ناُّالُّنُوافِمُُهمَُّعلىُّالت راتُِب

ُّ.التًٌُُّمَدمونَها

ُّ

ٌ  امعيَه ِىُ أجِه َذحزيِز ِفنسعيُ ُُ حزكخ َفرح أ ، َوذصفيِخ امَيضزوِع  ُذؤى

ي، ُىَقِدىٌخ ال ُتَد ِىَهب ِمرىحيِد األىخ ٍِ هيى  .امص 
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  ٌ َُ ذحزيِز ِفنسعيُ وحنً ذحقق امىحدح امعزتيخ ِىثُه امَعالقَخ تَ  وذزي أ  ي

ٌَ الصعبُع   ٌَ امَيزكُش أقىي، َكب ُصعبع  تؤرذه اميزكشيخ ِفنسعيُ، وُكنيب َكب

 أقىي وأجيَه وأٍقى.

 

ٌة  الت رات بٌة  لألهداف  بٌن فتح  باالعتباربَعض  الن قد  ال ٌأخذ    اختلف الش رط 

  .ونقادها

ٌ  فرح َمً ذدعي  ٍ   هب ووسبئنهب وأسبميثهب ُىقدسٌخ خيبراذَ  يىىب  أ هب ، وأ

َ   ىَشهٌخ  ٌ  امىسبئَه واألسبميَج عُ امخعأ وهذا ُىهً جدا، مك هب اعرثزد أ

َُ أوال، وأٌ ذكىٌ هذِ  ٌَ ىضزوظخ  ترحزيِز فنسعي ٌْ ذكى اميرثعخ يجج أ

 وجهرهب األومى.

حزكبد ذحزريخ مً ذحبول فرح خالل ىسيزذهب امَضبميخ وذقبظعهب ىع 

خ أخذد ىَحى يخرنف عَهب خالل هذِ اميسيزح، ومً ذقً يىىب تأي  

ىحبومخ  ِمعزقنِخ امىحدِح امعزتيِخ أو السالىيخ، عنى امعكس فبمكثيز 

ىيُ دأتىا عنى اٍرقبدهب كحزكخ كبٍىا غبمثب  ىب ُيحبومىٌ َعزقنَخ ىسيزذهب 

  امَضبميخ وذضىيه وجهرهب امىظَيخ تغيز حق وال يقيُ.

 

ُّبِاالعتبارُّاختالفُّتَراتبٌةُّاألهدافُّهوُّنمدُّهدُّّ  ُّالذيُّالٌُّأخذُ ٌوماٌُُّّرتكُُِّّمُّْامُّولالنّمُد

ُّ .لمستوىُّنمدُّالعلوُّوالبناء

ُِّ ًّ ،ُّتُحولهُُّإلىُّعمٍلُّلدُّتُصٌُبُّبهُّأوُّتُخطا،ُّوهوُّالتَدب رّيُُِّّالُخالصة:َُّظُنُّفتحُّالٌمٌن

ُّ.ممصوٌدُّبِذاته

ُّهوُّ ُِّمنُّعمٍل ُّنفذتهُ ُّفتحُّعلىُّما ُّلَمُّتُحوْلُّنمُد ُّأوُّجهاٍت َُّعٌنً،ُّمنُّأفراٍد ًٌ ٌَُّمٌن نمٌد

تتبنىُّحركةُُّفتحٍُّتدبرهاُّوتعمُلُُّّماُّأرادتُّهذهُّالجهاُتُّأنُّْتدب رهاُّإلىُّفعٍلُّأصالً،ُّوإنُّّ

ُّ.بممتضاه
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ُّلَْمُّنَْسَمعُِّمْنُّأْصَحاِبُّنَمِدُّماُّلَْمٌَُّْحُدْث،ُّأنُهمُّنَمَُدواُّأَْنفَُسُهمُِّعْنَدَماَُّحَدَثَُّماَُّحَدَثُّفِْعالًُّ

ُّ.ُّالتَِدب ِرّيُُِِّّخالَفَُّنْمِدِهم

ُّ

 

َُ ترجزتِخ  قُد امثَبء ُييِكََب ِىُ ُعثىِر امىاقع إمى اميسرقثِه ىرسنحي َّ ام

 اميبضي

بء امقبئً ىسرنهييُ امعزيق امقىيً ىُ ٍىر  اٍثثق ىُ ىضكبح امَقد امثَّ  

 . عنى اميقيُ

ٌِ ٍقد    يقبتنه عيه إتداعي حقيقي ىىضىعي،  ِتدو

 ُُ   .ٍقفُش ىُ ىعنىو  إمى ىجهىلَفَح

  .وامَقُد تبلجيبِل ىقصىٌد مغيزِ، وهى ذبتٌع وميَس أصيه

 

 

 وهللا ومي امرىفيق

 

 ىحيد قبروط أتى رحيه

ُّو.0202-فنسعيُ -أريحب

 

 


