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بصطط: أتمث سئث الععاب*

وبثاخئ  إجقطغئ،  المسّماة  الترضات  طظ  ضبغر  تاسابص 

اإلجقم  سظ  الاثطغ  سطى  التضط،  إلى  وخطئ  الاغ  تطك 

وأتضاطه، وخار واضتا طثى طسارساعا إلى إرضاء الثول 

الشربغئ الضاشرة طخرتئ باثطغعا سظ "اإلجقم السغاجغ" 

وتمسضعا بالثغمصراذغئ الضاشرة، وذلك شغ وصئ غارضج 

سظثطا  باإلجقم..  لطتضط  المسطمغظ  تعجه  شأضبر  أضبر 

ََذَر  ِ ابُّ  اَكَن  ا  ﴿مَّ تسالى:  اهللا  صعل  ظاثضر  ذلك  ظحاعث 
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   الَشْرُف طظ بتر  ...٢
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بصطط: افجااذ سئث الرؤوف الساطري - تعظج

ضعبطر: الةغح الطغئغ الةثغث 
جغمبض ضض الحسإ 

صال المئسعث الثولغ إلى لغئغا طارتظ ضعبطر إن الةغح 
الطغئغ الةثغث جغمبض ضض شؤات المةامع، شغ تغظ دسا 
رئغج المةطج افسطى لطثولئ شغ لغئغا سئث الرتمظ 
السعغتطغ المةامع الثولغ لقغفاء باسعثاته لطحسإ 
الطغئغ. وصال ضعبطر شغ طآتمر ختفغ سصثه بالساخمئ 
ذرابطج سصإ لصائه طع السعغتطغ إن الةغح الطغئغ 
الةثغث جغمبض ضض المةامع جعاء شغ الحرق أو الشرب 
أو الةظعب. ودسا ضعبطر الطغئغغظ إلى "العتثة شغ طتاربئ 
تضعطئ  رئغج  صغادة  تتئ  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط 
العشاق شاغج السراج"، وصال إن العتثات الظزاطغئ جغرشع 
سظعا التزر سطى السقح، وافطط الماتثة جاثسط ذلك. 
الثولغ  المةامع  سطى  إن  السعغتطغ  صال  جعاه،  طظ 
اإلغفاء باسعثاته تةاه الحسإ الطغئغ وتصثغط المساسثة 
المططعبئ شغ طا غاسطص بالترب سطى اإلرعاب. بثورعا، 
دسئ تضعطئ العشاق شغ بغان ظحر شغ خفتاعا سطى 
طسآولغاته  تتمض  إلى  الثولغ  "المةامع  شغسئعك 
بالمساسثة  صطسعا  الاغ  العسعد  باةسغث  والاسةغض 
ورشع تزر السقح المفروض سطى لغئغا". (الةجغرة ظئ)

: إن تخرغتات المئسعث الثولغ طارتظ ضعبطر 
ع

الاابع  أي  الةثغث،  الطغئغ  الةغح  بثسط  الماسطصئ 
تحغر  السراج،  شاغج  غرأجه  الثي  الرئاجغ  لطمةطج 
إلى أن خطعة المةطج الرئاجغ بإظحاء جغح جثغث 
بثسط  جرت  إظما  الرئاجغ"  "الترس  طسمى  تتئ 
أوروبغ شغ وجه صائث الةغح شغ ذئرق خطغفئ تفار 
سمغض أطرغضا والثي غطصى دسما واضتا طظ الرئغج 
المخري سئث الفااح السغسغ الثي عع اآلخر سمغض 
فطرغضا. وصث ضان ذلك واضتا سظثطا رد تفار سطى 
صرار المةطج الرئاجغ المثضعر وأغدا سظثطا اظاصث 
اقتفاق  أظةج  الثي  ضعبطر،  الثولغ  المئسعث  بحثة 
سطى تضعطئ العشاق بثسط أوروبغ واضح وبثاخئ طظ 
برغطاظغا. شصث صال خطغفئ تفار: "إن صرارات المةطج 
الرئاجغ لتضعطئ العشاق العذظغ "تئر سطى ورق وق 
تثخظغ"، وأضاف تفار شغ تثغث لصظاة "لغئغا التثث" 
ظصض طعصع بعابئ العجط طصاطفات طظعا: "لط أجمع 
باأجغج تضعطئ شغ ظض اإلرعاب، ولظ تفطح عثه 
التضعطئ"، وأضث رشده اقجاماع طةثًدا طع المئسعث 
افطمغ طارتظ ضعبطر الثي الاصاه طرة واتثة، قشًاا 
إلى "أن عثا الطصاء لط غسفر سظ أي تشغغر شغ طعاصفه 
أو صراراته، وبالاالغ ق وصئ لثغظا لضغ ظدغسه شغ 
شغ  تفار  وأسطظ  سطغه".  ظسعل  وق  ضعثه،  لصاءات 
طصابطئ طع طتطئ «آي تغطغ» اإلخئارغئ الاطفجغعظغئ 
تط ببعا غعم الةمسئ الماضغ: "إن صعاته ق غمضظ 
«سطى اإلذقق» أن تظدط إلى تضعطئ العشاق العذظغ 
المثسعطئ طظ افطط الماتثة صئض تض «المغطغحغات» 
شإن  المصابطئ  الةعئ  وشغ  طسعا".  الماتالفئ 
لغئغا  شغ  لطثولئ  افسطى  المةطج  رئغج  تخرغتات 
سئث الرتمظ السعغتطغ، وأغدا طا تمطه بغان تضعطئ 
العشاق غحغران إلى اجاةثاء تثخض الثول الشربغئ 
ذلك  غساائع  وطا  دسمعا  وذطإ  الطغئغ،  الحأن  شغ 
طظ خدعع لعا وطظ تظفغث لمحارغسعا، وعغ الثول 
ظفسعا المسآولئ سما آلئ إلغه افطعر شغ لغئغا جعاء 
شغ سعث الصثاشغ أو شغ سعث طا بسث الصثاشغ.. إظه 
لمظ المتجن شسق أن تاخارع أذراف الظجاع شغ لغئغا 
خثطئ لمحارغع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، شغةسطعا 
وبقدعط  ودطائعط  وأسراضعط  المسطمغظ  طظ 
وبرواتعط وصعدا شغ خراع غثور بغظ الثول الضئرى 
شغ لغئغا. شماى جغظافخ المسطمعن شغ لغئغا لفخث 

سطى أغثي السمقء؟؟!!

ضحش ظعر الثغظ الئتغري شغ تعار سطى "رادغع طاد" 
طآتمر  شسالغات  لمعاضئئ  طثسع  غغر  الاترغر  تجب  أن 
بصغط  وق  بالثجاعر  غآطظ  ق  تجبا  باسائاره  الظعدئ 
الةمععرغئ، طحغرا إلى أظه تّط تعجغه الثسعات لضض 
افتجاب الاعظسغئ المثظغئ. وأسطظ ظعر الثغظ الئتغري 
أظه تّط تعجغه الثسعة لطصغادة الطغئغئ التالغئ والمسارف 

بعا دولغا أي تضعطئ السّراج.
وصال راحث الشظعحغ، طآجج ورئغج ترضئ الظعدئ 
الثمغج  الفرظسغئ  لعطعظث  جرغثة  ظحرته  تعار  شغ 
دغمصراذغ  جغاجغ،  تجب  الظعدئ  أن  ظآضث  "ظتظ 
وتثابغئ  ُطْسطمئ  تدارغئ  صغط  طرجسغئ  له  وطثظغ، 
(...). ظتظ ظاةه ظتع تجب غثاص شصط شغ افظحطئ 
السغاجغ  اإلجقم  طظ  "ظثرج  وأضاف:  السغاجغئ". 
طسطمعن  ظتظ  الُمْسطمئ.  الثغمصراذغئ  شغ  لظثخض 
طظ)  (ججء  أظظا  سطى  أظفسظا  ظسّرف  وق  دغمصراذغعن، 

اإلجقم السغاجغ".
لثفاغا  الماائع  وق  المظخش،  المقتر  غساشرب  ق 
عثا  طبض  غخثر  أن  تعظج  شغ  السغاجغئ  التغاة 
الاخرغح سظ أتث صادة الظعدئ باجابظاء تجب الاترغر 
طظ دون ضاشئ الطغش السغاجغ الاعظسغ، طظ دسعته 
إلى طآتمرعط، وإن ضان الصخث باإلسقن سظ ذلك شغ 

عثا الاعصغئ صث غثفى سظ الئسخ.
السئسغظات  أواجط  شغ  ظحأت  الاغ  الظعدئ  شترضئ 
طظ الصرن الماضغ سطى ضعاعض حئاب طسطط تثشسه 
الشغرة سطى دغظعط، أطام الاعثغط المظعةغ لقجقم 
الثي ضان غسطضه بعرصغئئ تثسمه تفظئ طظ المبصفغظ 
الطغئرالغغظ السطماظغغظ والغسارغغظ، ضاظئ تفاصث إلى 
وضعح الفضرة وطظعةغئ الطرغصئ بط تسغرعا صغادات 
تغظ  واجعاعا  الاغ  السصئات  شغ  وجثت  واسغئ،  غغر 
اخطثاطعا بآلئ الصمع الاغ اجاسمطعا بعرصغئئ بط بظ 
سطغ أو بالعةعم سطى اإلجقم تغظ اتخالعط بالسفارات 
وجثت  ساطئ،  الثولغئ  وبالمظزمات  خاخئ  الشربغئ 
عثه الصغادات شغ ضض ذلك المئررات الضاشغئ لادطض 
أتئاسعا وطظاسئغعا سظ اقظتراشات سظ طئثأ اإلجقم 
الئارزة  السمئ  غثت  تاى  والاثرج  العاصسغئ  بتةئ 
لفوجاط  الصاذسئ  الئراعغظ  تصثغط  الظعدئ  لصادة 
السغاجغئ شغ الثاخض والصعى اقجاسمارغئ الضاشرة شغ 
الثارج أن ق سقصئ لترضئ الظعدئ باإلجقم بعخفه 
طئثأ غظزط التغاة شغ ظض دولئ طظ ذراز خاص وشغ 
(طفارصئ...  شغ  غدسه  طما  طامغج،  إجقطغ  طةامع 
خراع... سثاوة...) طع طئثئغئ تجب الاترغر "تغظ تثد 
غاغاه بالسمض شغ افطئ وطسعا بط صغادتعا قجاؤظاف 
التغاة اإلجقطغئ وتمض الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط. 
وعثه الشاغئ تسظغ إسادة المسطمغظ إلى السغح سغحًا 
شغ دار إجقم، وشغ طةامع إجقطغ، بتغث  إجقطغاً 
تضعن جمغع حآون التغاة شغه طسغرة وشص افتضام 
الحرسغئ، وتضعن وجعئ الظزر شغه عغ التقل والترام 
شغ ظض دولئ إجقطغئ، عغ دولئ الثـقشئ الاغ غظخإ 
المسطمعن شغعا خطغفئ، غئاغسعظه سطى السمع والطاسئ 
سطى التضط بضااب اهللا وجظئ رجعله، وسطى أن غتمض 

اإلجقم رجالئ إلى السالط بالثسعة والةعاد".
أن  جاز  إن  طحروسغظ  بغظ  خراع  عع  الصدغئ  أخض 
ظصعل أن لطماسطمظغظ طظ أبظاء افطئ طحروسا، ششاغئ 
رضا  التغاة  سظ  اإلجقم  شخض  أظخار  إلغه  غسسى  طا 
الشرب سظعط بط تتصغصعط بسخ المضاجإ المادغئ، 
وبغظ طحروع تجب غعثف إلى إظعاض افطئ الظعدئ 
غسغثعا  أن  إلى  وغسسى  المساظغر،  بالفضر  الختغتئ، 
إلى جابص سّجعا وطةثعا، بتغث تظاجع زطام المئادرة 
الثولئ  وتسعد  افخرى،  والحسعب  وافطط  الثول  طظ 
افولى شغ السالط، ضما ضاظئ شغ السابص، تسعجه وشص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طظث طثة والمعاجعات تساسر بغظ شخائض المسارضئ 
وشغطص  جعئ؛  طظ  اإلجقم  جغح  بغظ  الشعذئ  شغ 
الرتمظ وجغح الفسطاط طظ جعئ أخرى، وضض ذرف 
غطصغ بالطعم سطى الطرف أو افذراف افخرى، وصث جصط 
وطظ  الفخائض  طظ  الصاطى  طؤات  اقصااال  عثا  ظاغةئ 
افعالغ  تروغع  طظ  اقصااال  عثا  زاد  ضما  المثظغغظ، 
واضتا  بات  وصث  لعط...  الحام  ذاغغئ  تروغع  شعق 
البعرة  إلضساف  افطرغضغئ  الثطئ  طظ  طعما  ججءا  أن 
والصداء سطغعا عع جسض الصاال بغظ الفخائض ظفسعا. 
لطظزام  تابسئ  طخادر  أسطظئ   ٢٠١٦/٠٥/٢٢ افتث  وغعم 
والمسارضئ جغطرة صعات الظزام سطى سحر بطثات شغ 
الشعذئ الحرصغئ برغش دطحص بغظعا دغر السخاشغر الاغ 
تحضض خسارة اجاراتغةغئ، وذلك إبر اظحشال شخائض 

المسارضئ باقصااال شغ طا بغظعا.
لصث سمطئ أطرغضا، طظث أن اتثثت بعرة الحام المظتى 
السسضري، سطى زج الفخائض شغ اصااال شغما بغظعا، وق 
عع  الحرصغئ  الشعذئ  شغ  اآلن  التاخض  اقصااال  غسث 
افول طظ ظعسه سطى الرغط طظ أظه افخطر؛ بض جئصه 
طثاطفئ  وبأجماء  سثة  شخائض  بغظ  اصااال  ذلك  إلى 
عثا  طبض  وجعد  سطى  جاسث  وصث  طثاطفئ،  وتعجعات 

اقصااال بغظ الفخائض سعاطض سثة ضان طظ أعمعا:
- ربط بسخ صادة الفخائض بالثسط السسضري والامعغض 
طما أشصثعا السغادة سطى صرارعا وجسطعا رعغظئ الصرار 
إلى  غاتعلعن  الفخائض  صادة  بسخ  وجسض  الثارجغ؛ 

أطراء ترب لظغض أضئر صسط طمضظ طظ الثسط.

- تصسغط الفخائض بغظ جغح تر وإجقطغغظ رجثاه 
وجائض اإلسقم، طاظاجغظ أظظا جمغسظا طسطمعن وغتاربظا 

الشرب دون تمغغج.
ظدعجعا  صئض  البمار  صطش  الفخائض  بسخ  طتاولئ   -
شسارسئ لفرض جغطرتعا سطى بسخ المظاذص، طما 

جسطعا شغ طعاجعئ طئاحرة طع الفخائض افخرى.
اصااال  أطام  الطرغص  طعثت  وغغرعا  السعاطض  عثه 
أجطه  طظ  خرجعا  طا  طاظاجغظ  بغظعا؛  شغما  الفخائض 
وعع إجصاط الظزام بضاشئ أحضاله ورطعزه، طاةاعطغظ 
افتضام الحرسغئ الماسطصئ بترطئ جفك دم المسطط، 
ا  ً ِ ًدا َفَجزَاُؤهُ َجَهنَُّم َخا صال تسالى: ﴿َوَمْن َفْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
ُ َعَذابًا َعِظيًما﴾. وصال  َ َعدَّ 

َ
ُ َعلَْيِه َولََعَنُه وَأ فِيَها وََغِضَب ابَّ

ُ َوَال َيَنازَُعوا َفَتْفَشلُوا  َ َ َوَرُسو ِطيُعوا ابَّ
َ
جض شغ سقه: ﴿وَأ

وسظ  ابِِريَن﴾.  الصَّ َمَع   َ ابَّ إِنَّ  وا  وَاْصرِبُ رِحيُُكْم  َوتَْذَهَب 
افتظش بظ صغج صال ذعئئ فظخر عثا الرجض شطصغظغ 
أبع بضرة شصال أغظ ترغث؟ صطئ أظخر عثا الرجض، صال: 
;ÌŒi’\ ;\Çb? غصعل:    اهللا  رجعل  جمسئ  شإظغ  ارجع، 
شصطئ   .>Ñ]fi’\ ;∫ ;ÿÊiŒ∏\Â ;◊h]Œ’]… ;]⁄‚ËËâd ;‡]⁄÷â∏\
;„›b? :غا رجعل اهللا عثا الصاتض شما بال المصاعل؟ صال
ضما  الئثاري.  رواه   G>„et]ê ;◊iÕ ;Ì÷¡ ;]ëÁÖt ;‡]—
;]Ÿ;„fiÁÄ;flŸ;Ïuâ…;∫;flŸı∏\;ÿ\áÁ;ˆ? : صال رجعل اهللا
تةئ  شغ    وصال  الئثاري،  رواه   .>]Ÿ\Öt;]ŸÄ;fëÁ;%
;g]ÕÑ;€“ï¬d;gÖïÁ;\Ñ]—;ÍÅ¬d;\Ê¬pÖh;ˆ? :العداع
ó¬d<. رواه الئثاري، شعثه الظخعص وغغرعا تةسض 
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صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا غعم افتث الماضغ إن زغارته لعغروحغما أول طثغظئ تسرضئ لطصخش بصظئطئ 
ذرغئ تعثف لطاأضغث سطى السقصات العدغئ بغظ السثوغظ السابصغظ وأضث طةثدا أظه لظ غساثر سظ العةعم المثطر. 
وجغخئح أوباطا أول رئغج أطرغضغ غجور طعصع تفةغر أول صظئطئ ظعوغئ شغ السالط غعم الةمسئ المصئض وجغراشصه 
رئغج العزراء الغاباظغ حغظجو آبغ. وصال أوباطا شغ تثغث طع عغؤئ اإلذاسئ والاطفجغعن الغاباظغئ العذظغئ أن الجسماء 
سادة طا غةئرون سطى اتثاذ صرارات خسئئ شغ أوصات الخراسات ولظ تادمظ الضطمئ المصادئئ الاغ جغطصغعا شغ 
المثغظئ العاصسئ شغ غرب الغابان أي اساثار سظ العةعم. وأضاف "لضظظغ أسطط باسائاري حثخا جطج شغ عثا المعصع 
سطى طثى جئع جظعات وظخش طدئ أن ضض زسغط غاثث صرارات شغ غاغئ الخسعبئ خاخئ شغ وصئ الترب". وصاطئ 
الصظئطئ الاغ أجصطئ سطى عغروحغما شغ السادس طظ أغسطج آب ١٩٤٥ اآلقف سطى الفعر وظتع ١٤٠ ألش 
بتطعل ظعاغئ السام. وضربئ ظاجازاضغ بصظئطئ ظعوغئ غعم الااجع طظ أغسطج آب واجاسطمئ الغابان بسث جائ 
أغام. وتابع أوباطا "وعثا لغج شصط طظ حآون الماضغ. عثا غتثث الغعم شغ السثغث طظ أظتاء السالط". (روغارز)

: عضثا عغ سصطغئ الثول الشربغئ اقجاسمارغئ، شعط غسائرون أن لعط التص شغ شسض طا غحاؤون 
ممم

ولغج طظ تص أتث طتاجئاعط، شطماذا شغ ظزرعط تصثغط اقساثار؟؟ وظفج افطر ظراه طع صادة شرظسا 
الثي غرشدعن تصثغط اقساثار لطةجائر ولشغرعا طظ دول شغ أشرغصغا سظ اجاسمارعط لعا وسما شسطعه شغعا 
طظ طةازر وظعإ لطبروات والثغرات، طع السطط أن ذلك طسامر ولط غظاِه بسث. وطع أن الصدغئ ق تظتخر 
باصثغط اساثار سما اصارشاه تطك الثول طظ جرائط، ولضظ ذلك غرغظا طثى شصثان تطك الثول لطصغط الرشغسئ 
خطعرة  طثى  غآضث  عثا  إن  الئتائ..  المادغئ  الظاتغئ  أجاس  سطى  السقصات  تصغط  إظعا  إذ  السقصات،  شغ 
التدارة الشربغئ الاغ تصعم الثولئ الشربغئ اقجاسمارغئ سطى أجاجعا، شاطك التدارة جئئئ الحصاء لطسالط 
وافزطات والظضئات والتروب وظعإ بروات طسزط بقده وق تجال. وذلك لظ غظاعغ إق بالصداء سطى تطك 

التدارة لاثطغص السالط طظ شسادعا وحرورعا.

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أوباطا لظ غساثر لطغابان سظ العةعم الظعوي سطغعا خقل زغارته إلغعا
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اخاامئ صمئ روجغا – آجغان غعم الةمسئ ٢٠١٦/٥/٢٠ 
خااطغ  بغان  باساماد  الروجغئ  جعتحغ  طثغظئ  شغ 
طحارك تتئ سظعان "سطى طسار الحراضئ اقجاراتغةغئ 
سمض  خطئ  وإصــرار  المائادلئ"  المظفسئ  سطى  الصائمئ 
سثة  طظ  الئغان  وغاضعن  الاساون.  لاسجغج  حاططئ 
و"الاساون  التعار"  حراضئ  "تسجغج  بغظعا  طظ  أصسام، 
اقصاخادي"  و"الاساون  وافطظ"  السغاجئ  طةال  شغ 
و"الافاسض اقجاماسغ البصاشغ" شدق سظ صسط طضرس 

آللغات تطئغص طصررات العبغصئ.
وضاظئ طةمعسئ آجغان صث أظحؤئ سام ١٩٦٧ بمئادرة 
أخرى  دول  تئساعا  بط  وإظثوظغسغا  طالغجغا  طظ 
وضمئعدغا  وبروظاي  وتاغقظث  وجظشاشعرة  ضالفطئغظ 
وقوس وبعرطا وشغاظام. وضاظئ برغطاظغا وراء إظحاء 
المةمعسئ، بط سمطئ أطرغضا سطى ضط دول تابسئ لعا 
صمئ  أن  بالثضر  وجثغر  وشغاظام.  وضمئعدغا  ضالفطئغظ 
شغ  آجغان  وطةمعسئ  أطرغضا  بغظ  سصثت  صث  ضاظئ 

حعر حئاط ٢٠١٦ (راجع السثد ٦٥ الراغئ).
روجغا-آجغان  وصمئ  أطرغضا-آجغان  صمئ  بغظ  والفرق 
عع أن افولى ضاظئ تعثف أطرغضا طظ ورائعا إلى التث 
طظ ظفعذ الخغظ وتتةغط دورعا شغ المتغط العادي، 
أطا صمئ روجغا-آجغان شاعثف روجغا طظ ورائعا إلى 
اصاخادعا  بعا  تثسط  اصاخادغئ  طظفسئ  سظ  الئتث 
المارظح طظ خقل بظاء أجعاق جثغثة وجطإ اجابمارات 
طالغئ طظ طةمعسئ غخض طةمعع دخطعا الصعطغ أضبر 
طظ ٢,٥ ترلغعن دوقر وتحضض تةارتعا طا غسادل ٣٪ 
أن  سطى  الئغان  ظص  وصث  السالمغ.  الاةارة  تةط  طظ 
آجغان  رابطئ  شغ  افسداء  والثول  الروجغ  اقتتاد 
أجاس  سطى  بغظعا  التعار  حراضئ  تسجغج  "جاعاخض 
والمسآولغئ  المائادلئ  والمظفسئ  المساواة  طئادئ 
المحارضئ طظ أجض تتصغص السطط واقجاصرار وافطظ 
المساثاطئ  والاظمغئ  اقصاخادي  والظمع  والــرشــاه 
والاصثم اقجاماسغ شغ طظطصئ آجغا والمتغط العادئ 

بشغئ المدغ صثطا ظتع الحراضئ اقجاراتغةغئ".
أطا شغما غاسطص بمسألئ (طضاشتئ اإلرعاب) شصث جاءت 
الصمئ طظسةمئ طع اجاراتغةغئ أطرغضا الاغ اظاعةاعا 
الثااطغ  الئغان  شغ  جاء  تغث  باإلرعاب،  غاسطص  شغما 
سطى  اتفصعا  الصمئ  شغ  المحارضغظ  الــثول  صادة  أن 
تطعغر الاساون شغ طةال اإلرعاب "سطى أجاس صرارات 
الماتثة  افطط  واجاراتغةغئ  الثولغ  افطظ  طةطج 
أحضاله،  بةمغع  الثولغ  اإلرعــاب  لمتاربئ  الحاططئ 
وضثلك الاحثد السظغش والاطرف، والسمض سطى تحةغع 
أن  غثفى  وق  الاطرف".  لمضاشتئ  ضعجغطئ  اقساثال 
افطط  وعغؤئ  افطظ  طةطج  تسغر  الاغ  عغ  أطرغضا 

الماتثة شغما غاسطص بمسألئ (اإلرعاب).
حاططئ  سمض  خطئ  أصرت  صث  الصمئ  أن  طظ  وبالرغط 
الصرارات  غالئغئ  أن  إق  أذراشعا،  بغظ  الاساون  لاسجغج 
المحارضغظ  ظغئ  سظ  تاتثث  طئعمئ  بخغس  جاءت  صث 
شغ  ورد  المبال  جئغض  شسطى  لطاساون.  وتعجععط 
طصثطئ الئغان الثااطغ طا ظخه "تعاخض تسجغج حراضئ 
أجض  طظ  بالحراضئ  جاسامر  الثول  أن  أي  التعار"، 
الحاططئ:  الثطئ  شغ  جاء  طا  وضثلك  المسامر.  التعار 
و"جاسمض  المسطعطات..."  تئادل  افذــراف  "تظعي 
طعجضع سطى الاظسغص" وغغرعا طظ اإلحارات المئعمئ. 

طا غحغر إلى أن روجغا تحص ذرغصعا بخسعبئ إلتراز 
طضاجإ ططمعجئ. وطع طرور ٢٠ ساطا سطى السقصئ طا 
الاةاري  الائادل  شإن  آجغان  وطةمعسئ  روجغا  بغظ 
بغظ الطرشغظ لط غاةاوز ٢٢ ططغار دوقر، تسإ تصرغر 
طةمعسئ  أسثته  الثي  وآجغان"  روجغا  بغظ  "التعار 
آجغان. وحارضئ روجغا شغ طةال الاساون الجراسغ بما 
ق غجغث سطى ١,٥ ططغعن دوقر جظعغا، وبطس سثد السغاح 
الروس إلى طةمعسئ آجغان أصض طظ ٢,٥ ططغعن جائح 
سام ٢٠١٤. ولسض أضبر طآحر سطى خسعبئ طسار السقصئ 
اقجابمار  طساعى  اظثفاض  عع  وآجغان  روجغا  بغظ 
الروجغ شغ دول المةمعسئ طظ ٥٤٠ ططغعن دوقر سام 
٢٠١٣ إلى ٣٠ ططغعن دوقر سام ٢٠١٤، وطظ المرجح أن 
غضعن عئعط جسر الظفط طظث سام ٢٠١٤ صث أدى إلى 

تراجع اقجابمار الروجغ.
أطرغضا  بغظ  الاةاري  الائادل  تةط  شإن  المصابض  وشغ 
وآجغان غجغث سطى ٢٢٠ ططغار دوقر، وتئطس اجابمارات 
أطرغضا شغ آجغان أضبر طظ ٤٠٠ ططغار دوقر، واجابمارات 
آجغان شغ أطرغضا أضبر طظ ٢٠ ططغار دوقر. طا غحغر إلى 
طع  السقصئ  سطى  ساطا   ٢٠ طرور  طظ  بالرغط  روجغا  أن 
آجغان ق تجال تتاول وتظعي وتسمض سطى بظاء حراضئ 
طساشربا  لغج  وعثا  طائادلئ!!  طظفسئ  ذات  تساوظغئ 
أو  طئاحر  بحضض  تثدع  آجغان  طةمعسئ  دول  إن  إذ 
اخاراق  شإن  وبالاالغ  افطرغضغئ،  لطعغمظئ  طئاحر  غغر 
روجغا لعثه المةمعسئ أو بظاء سقصات طعمئ لاتسغظ 
أطرغضا  بمخالح  غخطثم  أن  بث  ق  روجغا  اصاخاد 
أعمغئ  وتثرك  جغثا،  ذلك  تثرك  وروجغا  وعغمظاعا. 
طظ  والثروج  اصاخادعا  لاتسغظ  المةمعسئ  عثه 
عئعط  بسئإ  اصاخادعا  تعثد  الاغ  المالغئ  افزطات 
لخالح  السالمغئ  افجــعاق  وإغــقق  أوق  الظفط  جسر 
روجغا  شإن  وبالاالغ  افطرغضغ.  المال  رأس  حرضات 
تةارتعا  لاسجغج  المسامرة  طتاوقتعا  طظ  وبالرغط 
طع عثه المةمعسئ ق تةث طفرا طظ السمض والاظسغص 
عثا  شغ  غثضر  تصثم  أي  تتصغص  أجض  طظ  أطرغضا  طع 
المةال، شروجغا طع طةمعسئ آجغان تظتئ شغ خثر 
غةغإ  عثا  ولسض  بتر.  طظ  تشرف  ضمظ  أطرغضا  بغظما 
سطى تساؤقت ضبغرة تاسطص بسمض روجغا شغ طظاذص 
التال  عع  ضما  أطرغضا  لمخطتئ  السالط  طظ  طثاطفئ 
سقصئ  اسائار  غخسإ  شإظه  وبالاالغ  طبق.  جعرغا  شغ 
روجغا طع آجغان عغ طتاولئ لروجغا لطسعدة لطمسرح 
الثولغ، بصثر طا عغ طتاولئ لرأب اصاخادعا وتتسغظ 

أوضاسعا المالغئ.
وخااطا ق بث طظ اإلحارة إلى أن التةط افضئر لثول 
طةمعسئ آجغان طظ الظاتغئ السضاظغئ والاةارغئ غامبض 
شغ بقد إجقطغئ ضإظثوظغسغا وطالغجغا وبروظاي. وأن 
أو  السزمى  الثول  أظزار  طتط  تجال  ق  الثول  عثه 
تثدع لعغمظاعا. وافخض أن تضعن أطعال عثه الثول 
أطعال طسطمغظ غةإ التفاظ سطغعا وتماغاعا، وبثق 
طظ أن تضعن طتض أذماع أطرغضا وبرغطاظغا وروجغا، 
ضان غةإ أن تضعن صعة داسمئ لطمسطمغظ وصداغاعط 
السزمى جعاء طا ضان طاسطصا بمتاربئ الفصر، أو إصاطئ 
اصاخاد  بظاء  أو  اإلجقم،  وظحر  افرض  شغ  اهللا  تضط 
وأظزارعط  إلغه  تععي  الظاس  أشؤثة  غةسض  ظمعذجغ 

 ترظع لسثالاه

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

اظتسار طعجئ الظزط الغسارغئ اقحرتاضغئ 
يف دول أطرغضا القتغظغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
دول  شغ  اقحاراضغ  الغساري  المث  طعجئ  اظتسرت 
أطرغضا القتغظغئ شغ السظئ افخغرة بحضض ضئغر، شائّثلئ 
الغمغظغئ  الُظَثإ  وسادت  ُدولعا،  أبرز  شغ  افظزمئ 
الرأجمالغئ المعالغئ فطرغضا إلى ُجّثة التضط، وتقحئ 
السغاجات التمائغئ اقحاراضغئ الاغ َوَجَمئ اصاخادغات 
تطك الثول شغ التصئئ افخغرة، واخافئ طسزط براطب 
الطئصات  وعغ   - الدسغفئ  لططئصات  اإلظساظغئ  الثسط 
طةاقت  شغ   - الثول  تطك  شغ  افغطئغئ  ُتحّضض  الاغ 
الترضات  وشصثت  وغغرعا،  والاسطغط  واإلجضان  الختئ 
الاحاشغجغئ  والئعلغفارغئ  الئغروظغئ  القتغظغئ  الغسارغئ 
برغصعا، وتتّطمئ آطالعا شغ الاشغغر سطى خثرة الاثععر 
الائسغئ  طظ  اقظسااق  شغ  افطض  وشصثت  اقصاخادي، 
افطرغضغئ اقصاخادغئ، وتفّحئ تالئ الرضعد المجطظئ، 
الماتثة  العقغات  ضث  الاارغثغ  السثاء  ِتّثة  وُضِسرت 
طةامسات  جاَدت  والاغ  السام،  الرأي  لثى  افطرغضغئ 

أطرغضا القتغظغئ شغ الثمج سحرة جظئ افخغرة.
والعجائط  اآلن،  وتاى   ٢٠١٥ السام  أواخر  وطظث  إّظه 
تاعالى تارى سطى افظزمئ اقحاراضغئ الغسارغئ لخالح 
الغمغظ الرأجمالغ شغ دول الصارة افطرغضغئ الةظعبغئ، 
شصث ُطِظغئ تطك افظزمئ بظضسات طائاغظئ شغ ضٍض طظ 

افرجظاغظ وشظجوغق وضعبا وضعلعطئغا والئرازغض.
طاضري  شاز الرئغج الغمغظغ طعرغسغع  افرجظاغظ  شفغ 
سطى  المعغمظغظ  المتطغغظ  الرأجمالغغظ  طع  الماتالش 
طع  لطاساون  بحثة  والمآغث  افسمال،  صطاع  غالئغئ 
افطرغضغغظ شغ اقظاثابات الرئاجغئ، والاغ أْجرغئ شغ 
أواخر حعر تحرغظ الباظغ (ظعشمئر) طظ السام ٢٠١٥، شاز 
طاضري سطى داظغال جغعلغ طرحح الغسار المثسعم طظ 
الرئغسئ الئغروظغئ المظاعغئ وقغاعا ضرغساغظا ضغرحظر، 
وذلك بسث اطاثاد تضط الغسار شغ افرجظاغظ لمثة ١٢ ساطاً.
شغ  التاضط  اقحاراضغ  التجب  ُعِجم  شظجوغق  وشغ 
طظ  السادس  شغ  أْجرغئ  الاغ  الاحرغسغئ  اقظاثابات 
ضاظعن افول (دغسمئر) طظ السام ٢٠١٥ سطى غث ائاقف 
واسارف  أطرغضا،  طظ  المثسعطئ  الثغمصراذغئ  العتثة 
بعثه  طادورو  ظغضعقس  الغساري  الفظجوغطغ  الرئغج 
ُظصّر  والُمبض  افخقق  بضض  عظا  "ظتظ  وصال:  العجغمئ 
بعثه الظاائب السطئغئ"، وبسث ظععر عثه الظاائب بثأت 
شغ  اجافااء  إلجراء  الرئغج  سطى  المسارضئ  تدشط 
اظاثابات  إجراء  سطى  لطاخعغئ  السام ٢٠١٦  عثا  خغش 
طئضرة، واإلذاتئ بمادورو صئض إضمال شارة تضمه الاغ 

تظاعغ شغ السام ٢٠١٩.
وشغ ضعبا سادت السقصات الثبطعطاجغئ طع أطرغضا شغ 
أواخر السام ٢٠١٥، وُشاتئ السفارات بغظعما بسث صطغسٍئ 
داطئ أضبر طظ ظخش صرن، وصام الرئغج افطرغضغ أوباطا 
ظفسه بجغارة رجمغئ لضعبا، وسادت تالئ الاطئغع لاسعد 
ضربًئ  وتطصى  الغسار،  وتراجع  الثولاغظ،  بغظ  السقصات 

صاجغئ بعثه الثطعة شغ سصر داره.
المعالغئ  الضعلعطئغئ  التضعطئ  َوّصسئ  ضعلعطئغا  وشغ 
فطرغضا اتفاصغئ جقم حاططئ طع طظزمئ شارك المارضسغئ 
الترب  اظثقع  طظ  صرن  الظخش  صرابئ  بسث  الغسارغئ 
افعطغئ بغظ الطرشغظ، والاغ راح ضتغاعا صرابئ الـ ٢٢٠ 
ألش صاغض و ٦ طقغغظ ظازح، واظاعى بثلك الاعصغع تأبغر 

الغسار اقحاراضغ الصعي سطى المةامع الضعلعطئغ.
بالرئغسئ  الماضغ  افجئعع  اإلذاتئ  تّط  الئرازغض  وشغ 
الغسارغئ دغطما روجغش واجائثل بعا ظائئعا طغحغض تاطر 
الغمغظغ الرأجمالغ المصرب طظ افطرغضان، وواشص الئرلمان 
سطى إجراء الاتصغص طسعا باعط الفساد، وطظ غغر الماعصع 

سعدتعا إلى التضط بسث اظاعاء الاتصغص طسعا.
لصث تمّضظ ععجع تحاشغج الرئغج الفظجوغطغ الراتض شغ 
ظعاغئ شارة تضمه - والثي ضان غمطك صثرات خطابغئ 
سطى  أسطى  طالغئ  ظسإ  شرض  طظ   - جّثابئ  وضارغجطا 
الحرضات افطرغضغئ الساططئ شغ شظجوغق، واتثث جغاجات 
سثائغئ فطرغضا شغ حّاى المةاقت، وتمّضظ طظ إظحاء 
تتالش غساري احاراضغ (بعلغفاري) - ظسئئ إلى بعلغفار 
وعع صائث قتغظغ وصش ضث افذماع افطرغضغئ شغ الصرن 
شغ  الغسارغئ  الثول  جمغع  جمع  واجاطاع   - الماضغ 
أطرغضا القتغظغئ شغ تةمع ُجّمغ (ألئا) لمظاعدئ المخالح 
افطرغضغئ  الصارة  دول  شغ  اقجاسمارغئ  افطرغضغئ 

الةظعبغئ.
وطظ جعاه جسى الرئغج الئرازغطغ افجئص لعق دي جطفا 
إلى إظحاء سقصات تساون (جظعب – جظعب) بغظ أطرغضا 
الةظعبغئ وأشرغصغا والثول السربغئ واآلجغعغئ بسغثًا سظ 
وحارك  اقجاسمارغئ،  الضئرى  والثول  أطرغضا  تثخقت 
طظ  المآلفئ  الئرغضج  دول  طةمعسئ  تأجغج  شغ 
روجغا والخغظ والعظث والئرازغض وجظعب أشرغصغا لضسر 
العغمظئ افطرغضغئ سطى اقصاخاد السالمغ، طساشقً خسعد 
اقصاخاد الئرازغطغ وضثاطاه، والثي ُخظش بأّظه السابع 
اقصاخادغات  بسث  طئاحرًة  ترتغئه  غأتغ  والثي  سالمغاً، 
والغابان  والخغظ  أطرغضا  تدط  والاغ  السائ،  الضئرى 

وألماظغا وبرغطاظغا وإغطالغا.
تخرشات  طظ  الحثغث  باقطاساض  أطرغضا  حسرت  وصث 
عآقء التضام الغسارغغظ شغ أطرغضا القتغظغئ، وعغ الاغ 
تسائرعا بمبابئ تثغصاعا الثطفغئ، شصاطئ بمعاجعئ عثه 
الاخرشات بأسمال اصاخادغئ وجغاجغئ، وباطعغص عثه 

الثول باتالفات اصاخادغئ جثغثة طع الثول اآلجغعغئ، 
الثول  طحارضئ  سظ  وإبسادعا  طسعا،  رباذعا  وتعبغص 
القتغظغئ باضاقت طظفخطئ سظعا، وصاطئ بمتاولئ سجلعا 
اصاخادغاً سطى ضض الةئعات، ووضسئ الصغعد والسراصغض 
اقصاخادغئ أطاطعا لطتغطعلئ دون جسطعا تسافغث طظ 

السعق السالمغئ الاغ ُتعغمظ سطغعا أطرغضا.
شاظضفأت عثه الثول سطى ظفسعا، ولط تةث لعا حرضاء 
اصاخادغغظ تصغصغغظ تاضاطض طسعط اصاخادغاً بسئإ 
عثه العغمظئ افطرغضغئ سطى اقصاخاد السالمغ، وشحطئ 
ضثلك طةمعسئ الئرغضج شغ تتصغص أعثاشعا بسئإ 
ارتئاط الخغظ وعغ الثولئ الرئغسغئ شغعا باقصاخاد 

افطرغضغ.
وأخغرًا سمطئ أطرغضا طظ خقل السسعدغئ وطظزمئ افوبك 
ضرب  إلى  أّدى  طّما  طظثفدئ  الظفط  أجسار  إبصاء  سطى 
اقصاخاد الفظجوغطغ الثي غسامث ضطغاً سطى الظفط، وعع 
طا تسّئإ شغ خطثطئ العضع السغاجغ شغعا، وشصثاظعا 

بالاالغ الصثرة سطى الاأبغر شغ جائر الثول القتغظغئ.
لصث تثععر اقصاخاد الفظجوغطغ بحضض خطغر، شافاصمئ 
المحاضض اقصاخادغئ شغ شظجوغق بثرجئ غغر طسئعصئ، 
وبطشئ ظسئئ الادثط شغعا إلى تثود الـ ٢٠٠ ٪ وتراجع 
الظاتب المتطغ الفظجوغطغ بظسئئ ٥,٧ ٪ لساطغظ طااالغغظ، 
واظثفدئ صغمئ السمطئ إلى أصض طظ ١٠٪، وظصخئ المعاد 
الشثائغئ وافدوغئ شغ افجعاق، واظصطع الاغار الضعربائغ 
الحشإ،  وأسمال  اقضطرابات  واظثلسئ  باجامرار، 
وخاتئاعا أسمال جطإ وظعإ، واضطر الرئغج الفظجوغطغ 
ظغضعقس طادورو إلى إسقن تالئ الطعارئ لمثة جاغظ 
غعطاً، وظجلئ الصعات السسضرغئ إلى الحعارع لصمع تزاعرات 
الساخطغظ الثغظ تصعدعط المسارضئ المسغطرة سطى 
الئرلمان، واّتعط طادورو واحظطظ بعصعشعا وراء افتثاث 
شصال: "إّن واحظطظ تفسض اإلجراءات بظاء سطى ذطإ الغمغظ 
الفاحغ الفظجوغطغ الثي حّةسه اقظصقب الثي تخض شغ 
الئرازغض"، وصام الةغح الفظجوغطغ بمظاورات سسضرغئ خعشًا 
طظ اظصقب سسضري تصعم به المسارضئ إلجصاط طادورو 

طظ التضط بمساسثة أطرغضا.
وصال طسآولعن أطرغضغعن شغ المثابرات افطرغضغئ: "إّن 
العقغات الماتثة تحسر بصطص طاجاغث طظ اتامال تثوث 
اظعغار اصاخادي وحغك شغ شظجوغق، وغثشع لثلك طثاوف 
طظ الاثطش سظ جثاد الثغعن وزغادة اقتاةاجات شغ 

الحعارع والاثععر شغ صطاع الظفط التغعي شغ الئقد".
إّن أطرغضا تسمض بضض السئض لمظع دول أطرغضا القتغظغئ 
طظ ظغض اقجاصقل السغاجغ واقصاخادي الضاطض، شعغ 
تسائرعا ججءًا ق غاةجأ طظ طظزعطاعا الةغعجغاجغئ، وعغ 
طظث طئثأ طعظرو الثي أخثرته سام ١٨٢٥م تاساطض طع 
أطرغضا القتغظغئ بعخفعا تثغصاعا الثطفغئ الاغ ق تسمح 
سطى  دائماً  تسمض  أّظعا  ضما  جعاعا،  بعا  بالسئث  فتث 

إبصائعا تتئ جظاتعا بضاشئ افجالغإ.
السسضر  سطى  تسامث  الماضغ  شغ  أطرغضا  ضاظئ  لصث 
ظفعذعا،  سطى  التفاظ  شغ  الئعلغسغئ  افظزمئ  وسطى 
دول  شغ  وصسئ  الاغ  اقظصقبات  جمغع  أّن  بئئ  وصث 
وضالئ  طظ  باثبغر  ضاظئ  السابص  شغ  القتغظغئ  أطرغضا 

المثابرات المرضجغئ افطرغضغئ.
لضّظعا الغعم غّغرت أجالغئعا شغ الاساطض طع دول أطرغضا 
القتغظغئ، وأخئتئ تسامث سطى السغاجات اقصاخادغئ، 
الاساطض طع  والسمقء السغاجغغظ، فّظه لط غسث طصئعقً 
الثول شغ الصرن التادي والسحرغظ المغقدي بأجالغإ 
الصرن السحربظ، وصث رّد الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا 
سطى اتعاطات الساجئ القتغظغغظ فطرغضا بأّظعا تسسى 
لاثبغر اقظصقبات شغ الصارة افطرغضغئ بالصعل: "إّن بقده 
بأّن  وذمأظعط  الماضغ"،  أخطاء  طظ  الثرس  تسطّمئ 
بقده لط تسث الثولئ ظفسعا الاغ دّبرت اظصقبات بالةمطئ 

شغ دول طثاطفئ بالصارة افطرغضغئ الةظعبغئ.
إّن أعط أجئاب اقظتسار الغساري اقحاراضغ شغ دول 
أطرغضا القتغظغئ ق غسعد إلى صعة أطرغضا، وق إلى ختئ 
المئثأ الرأجمالغ الثي تظاعةه، وإّظما غسعد إلى شحض 
المثاعإ اقحاراضغئ شغ أن تضعن بثغقً سظ الظمعذج 
إّظما  المثاعإ  شعثه  السالط،  شغ  الماشّعل  الرأجمالغ 
جاءت شغ افخض ضارصغسات لطسغعب الرأجمالغئ الضبغرة، 
الحرائح  تاجات  تطئغئ  شغ  صخعرعا  سطى  ولطاشطغئ 
الدسغفئ شغ المةامسات، شعثا الظعع طظ اقحاراضغئ ق 
غمطك شضرة ضطغئ غساظث إلغعا، فّظه خطغط طعّةظ طظ 
الرأجمالغئ واقحاراضغئ، وق تضفغ السعاذش والتماجئ 
طظث  المعغمظ  السالمغ  الرأجمالغ  الظزام  إجصاط  شغ 
صرون سطى اقصاخاد السالمغ، وبما أّن الحغعسغئ ظفسعا 
صث شحطئ شغ طعاجعئ الرأجمالغئ، شمظ باٍب أولى أْن 
تفحض شضرة احاراضغئ الثولئ الاغ تاولئ دول أطرغضا 
القتغظغئ تطئغصعا، فّن عثه الفضرة شغ افخض خرجئ 
طظ رتط الرأجمالغئ لمعاجعئ الحغعسغئ، شعغ لغسئ 
شضرة طساصطئ صائمئ بثاتعا، وق شضرة طئثئغئ تظئبص سظ 
سصغثة ضطغئ، لثلك ضان شحطعا شغ طعاجعئ الرأجمالغئ 

الماعتحئ طسألًئ طتسعطئ.
إّن الفضرة اإلجقطغئ عغ العتغثة الصادرة سطى عجغمئ 
الفضرة الرأجمالغئ وإزالاعا طظ العجعد، وصادرة بالاالغ 

 سطى إزالئ جمغع آبارعا وطدارعا وطزالمعا

الئاجغ السئسغ: غسرب سظ جسادته بالاطعر الثي حعثته ترضئ الظعدئ

الرئغج الاعظسغ الَسطماظغ "غحعث" لترضئ الظعدئ تطعرعا 
 بسث إسقظعا شخض اإلجقم سظ السمض السغاجغ

أسرب الرئغج الاعظسغ الئاجغ صائث السئسغ سظ جسادته «بالاطعر 
الثي حعثته ترضئ الظعدئ والثي تةّطى شغ اإلصرار بدرورة السمض سطى 
الاتعل إلى تجب جغاجغ وذظغ وطثظغ غصطع طع الحمعلغئ السصائثغئ 
واتاضار الظطص باجط الثغظ وعع طحاع بغظ ضض الاعظسغغظ». ودسا 
السئسغ، الثي اجاصئطاه الةماعغر الظعدعغئ بالعااشات المآغثة سطى 
غغر سادة، الترضئ إلى «الاأضغث سطى أن الظعدئ أخئتئ تجباً طثظغًا 

تعظسغاً صطئاً وصالئاً، وقؤه لاعظج وتثعا»، طسائرًا أن الساتئ السغاجغئ الاعظسغئ تاسع لضض الاغارات السغاجغئ 
اإلجقطغئ  لترضئ «الظعدئ»  الساحر  المآتمر  أسمال  خقل  الاعظسغ  الرئغج  تخرغتات  جاءت  وصث  والفضرغئ. 

الاعظسغئ بسث اشاااته غعم الةمسئ الماضغ بإحراشه حثخغاً. (جرغثة التغاة)

جغئ
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 السثد ٧٩    ٣افربساء ١٨ طظ حسئان ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٥ أغار/ طاغع ٢٠١٦  طــ

أتضام اإلجقم.
شثسعة تجب الاترغر إلى طآتمر الظعدئ، طع تشظغعط 
بحسار "تعظج تسع ضض أبظائعا" غربضعط أطام "المسآول 
الضئغر" الثي تتثث سظه الئاجغ صائث السئسغ ولعثا 
اخااروا عثا الاعصغئ، وعثا المعصش، لقسقن سظ الصطع 
الظعائغ طع اإلجقم السغاجغ بط الغأس الظعائغ طظ 
خاخئ  طئثئه  سظ  التغث  إلى  الاترغر  تجب  جر  إطضان 
وأن ظعر الثغظ الئتغري خئر طئثئغئ التجب غعم ضان 
ضمظ العشث الثي زار طصر طضائه اإلسقطغ بالساخمئ 
لطاعاشص  جسغه  شغ  افخغرة  الرئاجغئ  اقظاثابات  صئض 

تعل حثص الرئغج المجطع اظاثابه.
وصغادة الظعدئ وطع اظتراشعا سظ طئثأ اإلجقم الماةطغ 
وق  المئثئغ  الخعت  غآذغعا  زسمائعا  تخرغتات  شغ 
راحث  الترضئ  زسغط  شعثا  تعظج.  شغ  جماسه  ترغث 
الشظعحغ غآضث أن ترضاه "تثرج طظ اإلجقم السغاجغ 
إلى الثغمصراذغئ المسطمئ" شغ تدطغض طفدعح إذ عع 
شغ التصغصئ غصخغ اإلجقم سظ التغاة، أي سظ الثولئ 
تضغط  لثن  طظ  وطسالةات  أتضاطا  بعخفه  والمةامع 

غةسض  الثي  الثغمصراذغ  الظزام  به  وغسائثل  خئغر، 
ظائإ  وعثا  وجئابرتعط.  الئحر  لسااة  والظعغ  افطر 
طعارب:  غغر  غصعلعا  طعرو  الفااح  سئث  الترضئ  رئغج 
"صررظا أن ظاةثد وظةابه سخرظا وظفثر بأظظا سطى الثوام 
طاةثدون وظرغث أن تاترر تعظسظا طظ ضض طا غحثعا 
إلى العراء"، وطا غحثعا إلى العراء بجسمه عع اإلجقم 
إذ عع لط غصخث بصعله عثا الفغظغصغئ وق الئربرغئ وق 
سخر الروطان، طدغفا أن سطى الاعظسغغظ أن غضعظعا 

غثا واتثة ق تصسمعط آراء وق أشضار وق اظاماءات.
شأي ظاائب جغامثخ سظعا عثا المآتمر وأي طثرجات 
أتضام  آذتعط  الثغظ  الظاس  جمععر  إلى  بعا  جغطصغ 
طظ  اقظسااق  إلى  شسسعا  التغاة  سظ  اإلجقم  شخض 

ربصاعا شأبى الزالمعن إق الشثر بعط؟
وسقَم ضان جغعظؤضط تجب الاترغر لع تدر طآتمرضط 

وسطى أي حغء جغتمث تدعره بغظضط؟
ُبوا يِف  َشدُّ ِمْنُهم َنْطًشا َفَنقَّ

َ
ْهلَْكَنا َقْبلَُهم مِّن َقْرٍن ُهْم أ

َ
﴿َكْم أ

ْو 
َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرى لَِمن اَكَن  َ ِيٍص * إِنَّ يِف َذلَِك  اْكِالِد َهْل ِمن حمَّ

 [ق: ٣٦-٣٧] ﴾ْمَع َوُهَو َشِهيٌد لىَْق السَّ
َ
أ
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الثضرى   ،٢٠١٦ أغار/طاغع   ١٨ شغ  أغام،  سثة  صئض  طرت 
تزر  وصث  الصرم.  تاار  لارتغض  والسئسعن  الباظغئ 
غصام  ضان  الثي  الضئغر،  الاصطغثي  الاةمع  السام  عثا 
جغمفغروبض  طثغظئ  شغ  الصرم  تاار  صئض  طظ  جظعغا 
(أصمغسثجغئ) طظث بثاغئ الاسسغظات، سظثطا سادوا إلى 
الئقد بسث ظخش صرن طظ الارتغض، طبطما تزر أغدا 
بسث  طئاحرة  صئطه،  الثي  والسام  الماضغ،  السام  شغ 
ضط الروس حئَه ججغرة الصرم شغ سام ٢٠١٤. وسقوة 
سطى ذلك، شإن الظزام الروجغ عثا السام ضما لع ضان 
غسثر طظ طسطمغ الصرم: شصث صرر سصث الةطسئ افولى 
لمتاضمئ أربسئ طسطمغظ باعمئ المحارضئ شغ أظحطئ 
إرعابغئ،  ضمظزمئ  روجغا  شغ  المتزعر  الاترغر  تجب 
تاار  بسخ  صدى  لثلك،  أغار/طاغع.   ١٨ شغ  تتثغثا 
الصرم عثا الغعم بالصرب طظ طتضمئ الصرم السسضرغئ 
تغث ضان غسصث عظاك اقجاماع سظ بسث طظ المتضمئ 
الصداغا  (جمغع  الصعصاز  حمال  لمظطصئ  السسضرغئ 
الةظائغئ لتجب الاترغر شغ روجغا غاط الظزر إلغعا اآلن 

طظ صئض طتضماغظ سسضرغاغظ شصط).
غعم  خئاح  الصرم  تاار  حسإ  ترتغض  سمطغئ  بــثأت 
طظ  جظثي   ٣٢،٠٠٠ اصاتط  سظثطا   ،١٩٤٤ أغار/طاغع   ١٨
(افجعجة افطظغئ السعشغغاغئ) NKVD بغعت المسطمغظ 
وذالئععط بمشادرة طظازلعط شعرا، ولط غسمح لعط تاى 
بتجم أطاساعط الحثخغئ. وتمئ سمطغئ الارتغض بظاء 
سطى أطر وصسه جاالغظ صئض أجئعع طظ عثه افتثاث. 
لصث تط وضع الحسإ بأضمطه (أضبر طظ طائاغ ألش طسطط 
طظ تاار الصرم) لمثة بقبئ أغام داخض سربات بدائع 
تةرعا الماحغئ وأبسثوا طظ حئه الةجغرة. واجاشرصئ 
رتطئ الاعةغر ظتع حعر تعشغ خقلعا سثد ضئغر طظ 
اإلظساظغئ،  غغر  اقتاةاز  ظروف  بسئإ  المسطمغظ 
وإذقق وتعش السعشغغئ الظار سطى الدسفاء طظعط. 
وصام ضئاط افجعجة افطظغئ السعشغغاغئ بإلصاء الةبث 
طظ سربات الصطار وترضععط سطى افرض، ولط غسمتعا 
افضئر  الةجء  ترتغض  تط  لصث  بثشظعط.  لطمسطمغظ 
السعشغغاغئ  أوزبغضساان  جمععرغئ  إلى  الحسإ  طظ 
الظاس  طظ  خشغرة  طةمعسات  وأرجطئ  اقحاراضغئ، 
اقحاراضغئ  السعشغغاغئ  الضازاخغئ  الةمععرغئ  بغظ 
لروجغا  والعجطى  افورال  وطظاذص  التضط،  ذاتغئ 
اقتتادغئ اقحاراضغئ السعشغغاغئ. ولثى وخعلعط إلى 
أطاضظ ترتغطعط لصغ تاار الصرم المرّتطغظ وضسا طعغظا 
شغ المساعذظات الثاخئ، وبسث الرسإ الثي طروا به 
داخض سربات الئدائع تسرضعا لطةعع، الثي أودى أغدا 
بتغاة سثد ضئغر طظ المسطمغظ. وظاغةئ لثلك، تعشغ 
أبظاء سمطغئ الارتغض والسظئ الاالغئ لعا، طا غخض إلى 
ظخش حسإ تاار الصرم، طا غةسض صدغاعط صدغئ غغر 
طسئعصئ شغ الاارغت، وجرغمئ ضئرى جائصى إلى افبث 

لطثـئ جعداء سطى جئغظ روجغا.
وسقوة سطى ذلك، لط غضظ تاار الصرم الحسإ المسطط 
العتغث الثي تسرض لارتغض جاالغظ: شصث تّض طخغر 
وإغظشعحغا  والحغحان  ضاراتحغج  طسطمغ  طمابض 
والئطصار و"المغسضغئ افتراك" ق غاسع المصام لطتثغث 

سظ طآجغعط عظا.  
شغ  الصرم  ججغرة  حئه  إلى  الصرم  تاار  سعدة  بثأت 
تسسغظات  شغ  السعدة  طظ  أخغرا  وتمضظعا  البماظغظات، 
الصرن الماضغ شصط. ولط تضظ السططات السعشغغاغئ 
تسمح لطسائثغظ افوائض طظ دخعل حئه الةجغرة الصرم، 
وطظ ضان غثخطعا طظعط ضاظئ السططات تصعم بطرده 
تصرغئا  ضطه  الحسإ  تمضظ  سظثطا  وتاى  أخرى.  طرة 
طظ السعدة إلى بقدعط وجرت سمطغئ إسادة الاأعغض 
أراضغعط،  اجاسادة  طظ  عآقء  غامضظ  لط   - رجمغا 
وق طظازلعط، الاغ ضاظئ طتاطئ طظ صئض المساعذظغظ 
الروس، الثغظ تط جطئعط خخعخا لحئه ججغرة الصرم 
بسث سمطغئ ترتغض جضاظعا طظعا شغ ١٩٤٤. وعضثا، ضان 
سطى الحسإ بأضمطه بثء تغاتعط طةثدا طظ الخفر - 

والثي تثث بالفسض لطمرة الباظغئ شغ ظخش صرن.
واآلن، وبسث جئسئ سصعد طظ الارتغض، ضمئ روجغا 
حئه ججغرة الصرم إلغعا شغ سام ٢٠١٤ وأسادت حسإ 
افسعام  شغ  ضاظئ  الاغ  لطتالئ  أخرى  طرة  الصرم  تاار 
وضان  تصا.  الاارغثغئ  الرواغات  طظ  الماضغئ  الصطغطئ 
"ترتغإ" روجغا لمسطمغ الصرم، ضما عع التال دائما: 

لط تاعصش لمثة ساطغظ سمطغات المثاعمات الحاططئ 
شغ طظازل تاار الصرم، وتط اخاطاف سثد طظ المسطمغظ 
وصاطعط، وألصغ الصئخ سطى ١٤ طسطما باعمئ اقظاماء 
إلى تجب الاترغر، ضما اساصض سثد طظ الظاحطغظ طظ 
طةطج حسإ "تاار الصرم"، واسائرت العغؤئ الامبغطغئ 
إن  وطتزعرة.  طاطرشئ  ضمظزمئ  ظفسعا  الصرم  لااار 
بصعة،  تاةثد  تظفك  ق  الروجغئ  الطشغان  آلئ  سةطئ 
شغ  وأضبر  أضبر  ذلك  إلى  تحغر  الاارغثغئ  والمصارظات 

ضبغر طظ افتغان.
عغ  الصرم  طسطمغ  طساظاة  أن  إلى  ــارة  اإلح تةثر 
اإلجقطغئ  بافطئ  تطئ  الاغ  الضعارث  سطى  تغ  طبال 
تتّض  العغقت  بثأت  وصث  الثقشئ.  واظعغار  ضسش  طع 
سطى تاار الصرم صئض شارة ذعغطئ طظ اإلبساد شغ سام 
 ٢٣٣ طرور  وعغ  أخرى؛  ذضرى  السام  عثا  عظاك   .١٩٤٤
ساطا سطى الدط افول لحئه ججغرة الصرم إلى روجغا 
السبماظغئ  الثقشئ  سظ  الصرم  وقغئ  وشخض  الصغخرغئ 
شغ سام ١٧٨٣م، بط تمضظ اإلطئراذعرغئ الروجغئ تتئ 
الثقشئ  ضسش  طظ  طسافغثة  الباظغئ،  ضاترغظ  صغادة 
بطرغصئ  الصرم  ججغرة  حئه  اتاقل  طظ  السبماظغئ، 
ضث  العتحغئ  المةازر  بسثعا  وبثأت  وغادرة،  جئاظئ 
المسطمغظ شغ حئه ججغرة الصرم. وضاظئ سعاصإ عثه 
طظ  اآلقف  سحرات  إبادة  شغ  تمبطئ  رعغئئ  افتثاث 
إلى  الفرار  سطى  اآلقف  طؤات  وإجئار  الصرم،  طسطمغ 
دولئ الثقشئ السبماظغئ. إن اقضطعاد الثي ساظى طظه 
المسطمعن شغ افراضغ المتاطئ طظ روجغا الصغخرغئ 
(لط غضظ شصط حئه ججغرة الصرم، بض طظطصئ الفعلشا 
وافورال وجغئغرغا والصعصاز وآجغا العجطى) طسروف، 
إن  الحسعب.  عثه  ذاضــرة  شغ  افبــث  إلى  وجغئصى 
طمجوجئ  جغض،  إلى  جغض  طظ  تظاصض  روجغا  ضراعغئ 
بقد  شغ  الحسئغ  الفظ  شغ  طدّمظئ  افطعات،  بتطغإ 
المسطمغظ، وُغسّئر سظعا شغ الصخائث وافغاظغ وافطبال 
الحغعسغ  الظزام  اجائثال  تط  وسظثطا  وافصـــعال. 
بالظزام الصغخري، واجه المسطمعن طتاوقت طظ صئض 
تماطا؛  دغظعط  لاثطغر  المطتثة  السعشغغاغئ  السططات 
شصث تسرض افئمئ والسطماء إلى صمع واجع، ودطرت 
جمغع المساجث تصرغئا. وصث تاول الظزام السعشغغاغ 
شضاظئ  تماطا،  لطمسطمغظ  اإلجقطغئ  الععغئ  طتع 
بممارجئ  غصعم  حثص  ضض  تقتص  الثاخئ  افجعجة 
تاى أرضان اإلجقم افجاجغئ. وطع ذلك، وسطى الرغط 
طظ ضض عثا، تاشر المسطمعن سطى إغماظعط وسطى 
وجط  اإلجقم  غتمطعن  السر،  شغ  والخقة  الخغام 

جطسطئ أخرى طظ اقباقءات.
الخثع  أخرى  طرة  غسغحعن  الغعم  الصرم  طسطمغ  إن 
الةغعجغاجغ شغ صطإ الخراع سطى حئه ججغرة الصرم 
أخرى  طرة  سادت  والاغ  اقجاراتغةغئ،  افعمغئ  ذات 
تتئ التضط الروجغ. وطرة أخرى ظرى الصمع الةماسغ، 
وطرة أخرى ظرى اقتعاطات شغ سثم العقء، وطرة أخرى 
سثابات  جطسطئ  بالمةرطغظ.  الحسإ  ضض  وجط  تط 
طسطمغ الصرم عثه لظ تظاعغ إق سظثطا تسعد لفطئ 
ضما  لطمآطظغظ،  درسا  جغضعن  الثي  وإطاطعا  دولاعا، 
جاء شغ التثغث الحرغش: «إظما اإلطام جظئ غصاتض طظ 

ورائه وغاصى به».
ظسط، وتثه وجعد الثطغفئ، وق حغء غغر ذلك، جغعصش 
المساظاة الاغ غساظغ طظعا المسطمعن الغعم طظ الظزام 
الروجغ الئشغخ شغ الحغحان وداغساان وتاارجاان 
وضراحاي-حرضغسغا  وضاباردغظع-بالضارغا،  وبحضغرغا، 
الاغ  المسطمغظ،  بــقد  وجائر  وأدغشغا  وإظشعحغا 
ظععر  طع  شصط  الحسعب».  «جةظ  روجغا؛  تتاطعا 
صئض  طظ  المساظاة  عثه  جااعصش  اإلجقطغئ  الثولئ 
دطى الحر الطشاة سطى المسطمغظ شغ آجغا العجطى 
وصرغغججاان،  وذاجغضساان،  أوزبغضساان،  شغ 
طا  جغاعصش  وضثلك  وترضماظساان،  وضازاخساان 
غساظغه إخعاظظا اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ طظ صئض 
المحرضغظ الخغظ، وشغ غغرعا طظ بقد المسطمغظ. 
عع  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  سعدة  شإن  ولثلك، 
المسطمعن  الغعم  فجطه  غسمض  الثي  السمض  بالدئط 
شغ جمغع أظتاء السالط طدّتغظ بتغاتعط وترغاعط شغ 
جئغض تتصغصه، ظسأل اهللا أن غصعغعط جمغسا وغآغثعط 

 بظخر ساجض برتماه

بصطط: طتمث طظخعر

الاظازع بغظ الفخائض واقصااال شغما بغظعا جئئا لثعاب 
المظاذص  سطى  الحام  ذاغغئ  جغطرة  وبالاالغ  رغتعا 
الشعذئ  شغ  تخض  طا  سغظ  وعثا  شغعا،  المعجعدة 
الحرصغئ، شثطعرة اقصااال بغظ الفخائض لغسئ سطى 
المئارضئ؛  الحام  بعرة  سطى  وإظما  شتسإ؛  الفخائض 
عثا  إجصاط  أجض  طظ  والظفغج  الشالغ  صثطئ  الاغ 
أظصاضه،  سطى  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  المةرم  الظزام 
شغ  اهللا  غاصعا  أن  الفخائض  صادة  سطى  ضان  شطثلك 
غاصعا  وأن  أعطعط؛  شغ  اهللا  غاصعا  وأن  أوق؛  أظفسعط 
شأعض  الحام،  أعض  وتدتغات  الحعثاء  دطاء  شغ  اهللا 
الحام لط غثرجعا لصاال بسدعط بسدا. ضما غةإ سطى 
صادة الفخائض أن غسالةعا المحضطئ طظ أجاجعا ق أن 
غشرصعا شغ الافاخغض شغدع ضض صائث شخغض الطعم سطى 
الثارجغئ  بالصعى  اقرتئاط  شك  لجاطا  شضان  اآلخرغظ، 
الاغ تئغظ لطةمغع أن دطاء أعض الحام ق تسظغعا؛ وإظما 
اقجاسةال  سثم  غةإ  ضما  أجغادعا،  طخالح  تسظغعا 
شغ صطش البمار صئض ظدعجعا؛ والسمض جمغسا (جغح 
سطغظا  أوجئه  بما  طسطمغظ  بعخفظا  وإجقطغغظ)  تر 
سصر  شغ  الحام  ذاغغئ  إلجصاط  وتسالى  جئتاظه  ربظا 
ذلك  غضعن  وق  أظصاضه،  سطى  اهللا  تضط  وإصاطئ  داره 
إق باقجاماع سطى بعابئ بعرة الحام المئارضئ والاغ 

والاترر  ورطعزه،  أحضاله  بضاشئ  الظزام  إجصاط  عغ 
سطى  الثقشئ  وإصاطئ  ظفعذعا،  وإظعاء  الضفر  دول  طظ 
أن  الفخائض؛  صادة  غثرك  أن  شغةإ  الظئعة،  طظعاج 
الفخائض  بغظ  اقصااال  لةسض  غسسى  الضاشر  الشرب 
إلظعاك  الثولئ  تظزغط  وبغظ  بغظعا  أو  بغظعا،  شغما 
جمغع الصعى الفاسطئ شغ البعرة؛ تمعغثا لاغؤغج أعض 
الحام طظ إطضاظغئ الاشغغر وطظ بط الثدعع لما تمطغه 
سطغعط، شغضعن بثلك صث أجعخ بعرة الحام المئارضئ 
وأعثر تدتغاتعا. وسطى أعطظا شغ الحام تصع طسآولغئ 
تصعغط المسعج طظ صادة الفخائض بالعصعف جثا طظغسا 
شغ وجعععط وطظسعط طظ خرق جفغظئ البعرة شالضض 
أن  شإطا  واتثة  جفغظئ  شغ  شضطظا  حرسا،  بثلك  طسظغ 

ظظةع جمغسا وإطا أن ظعطك جمغسا.
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* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا 

تامئ: اصااال الفخائض شغ الشعذئ ذسظ شغ ظعر البعرة وتظفغث لمآاطرات افسثاء

غخعت طعاذظع ذاجغضساان ذات الشالئغئ المسطمئ سطى تزر 
شغ  غساعط  أن  غاعصع  اجافااء  شغ  وذلك  الثغظغئ،  افتجاب 
تصعغئ طرضج الرئغج إطام سطغ رتمظ. وصث تضط رتمظ الئقد 
طظث سام ١٩٩٢، وتثططئ تضمه ترب أعطغئ اظاعئ بعجغمئ 
"المسارضئ اإلجقطغئ". وبثأت الثطعات باتةاه تزر افتجاب 
اإلجقطغئ شغ ذاجغضساان السام الماضغ. وطظ ضمظ الصداغا 
غةرى  الثي  اقجافااء  شغ  المعاذظعن  سطغعا  جغخعت  الاغ 
وُخفخ  الرئغج.  تضط  جظعات  سثد  سظ  الصغعد  رشع  الغعم 
التث افدظى لسظ الرئغج طظ ٣٥ إلى ٣٠ جظئ، وعغ خطعة 
تسمح طظ الظاتغئ الظزرغئ قبظ الرئغج التالغ، والئالس ٢٩ 

ساطا، لطارحح لقظاثابات الرئاجغئ شغ سام ٢٠٢٠. وتأتغ الئظعد البقبئ ضمظ طحروع صاظعن لاسثغض الثجاعر. 
وغادمظ اقجافااء جآاق واتثا عع: "عض تآغث الاسثغقت واإلضاشات سطى دجاعر الئطث؟". غثضر أن ذاجغضساان 
طظ أشصر دول المظطصئ، وتسامث بحضض ضئغر سطى روجغا، تغث تحضض تعاقت طعاذظغعا الساططغظ شغ الثارج، خاخئ 

شغ روجغا، تعالغ ظخش الظاتب المتطغ اإلجمالغ. (بغ بغ جغ سربغ)
: إن تاضط ذاجغضساان غاخرف بتصث تةاه اإلجقم والمسطمغظ. شصث أجئرت تضعطاه ١٣ ألش رجض 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

طسطط سطى تطص لتاعط خقل جظئ ٢٠١٥ وصاطئ بظجع خمار ١٧٠٠ اطرأة، ووخطئ افطعر إلى وضع صغعد سطى 
التب إلى طضئ. وتئرر ضثبا التضعطئ الطاجغضغئ عثه اإلجراءات بتمطاعا لـ"طتاربئ الاطرف" شغ الئقد. وفن طا 
غصخ طدةع تاضط ذاجغضساان عع وجعد أتجاب جغاجغئ صائمئ سطى أجاس اإلجقم تصعم بمتاجئاه شإظه 
غرغث أن غدمظ الثجاعر صاظعظا غمظع وجعد أتجاب جغاجغئ صائمئ سطى أجاس اإلجقم. وباإلضاشئ إلى ذلك 
شإظه غرغث أن غدمظ قبظه التضط طظ بسثه وغعغأ افطعر له، شصام بطرح صاظعن غثفخ التث افدظى لسظ 

الرئغج طظ ٣٥ إلى ٣٠ جظئ لغمعث الطرغص إلى التضط قبظه الئالس طظ السمر ٢٩ ساطا.  

اجافااء يف ذاجغضساان سطى تزر افتجاب الثغظغئ

صائث الصعات افطرغضغئ بالحرق افوجط غجور جراً حمالغ جعرغا

أطرغضا تعغأ افجعاء لاربغر تثخطعا يف جعرغا 
بثرغسئ طتاربئ تظزغط الثولئ

أظعى صائث الصعات افطرغضغئ شغ الحرق افوجط، الةظرال جعزغش شعتغض، زغارة جرغئ إلى حمالغ جعرغا، طساء 
طسآول  شعتغض أرشع  وغسث  جعرغا.  الثولئ شغ  تظزغط  بعثف الاتدغر لمسرضئ الرصئ، طسصض  الماضغ؛  السئئ 
أطرغضغ غدع أصثاطه شغ جعرغا طظث بثء البعرة السعرغئ، شغما غظثر بثخعل المسرضئ ضث تظزغط الثولئ طظتى 
جثغثًا. وتعثف زغارة الةظرال افطرغضغ الاغ اجاشرصئ ١١ جاسئ، إلى الاتدغر لحظ عةعم ضث تظزغط الثولئ 
سطى المتاشزئ. والاصى الةظرال شعتغض خئراء سسضرغغظ  شغ الرصئ، وشرض جغطرة الصعات المثسعطئ أطرغضغاً 
الثغمصراذغئ"  جعرغا  "صعات  ططغحغات  صادة  طع  اجامع  ضما  جعرغغظ،  سرب  طصاتطغظ  طع  غسمطعن  أطرغضغغظ 
المثسعطئ طظ واحظطظ، وشص طا أشادت شراظج برس. وأبطس صائث الصعات افطرغضغئ شغ الحرق افوجط شرغصًا 
طظ الختاشغغظ، راشصه شغ رتطاه الصخغرة، أن زغارته عثشئ لئظاء تتالفات تةمع السرب وافضراد شغ طعاجعئ 
تظزغط الثولئ. ورشدئ الصغادة المرضجغئ افطرغضغئ تصثغط تفاخغض سظ المضان الثي زاره شعتغض؛ لضظ الصعات 

الثاخئ افطرغضغئ الاغ زارعا طظاحرة شغ حمال حرصغ جعرغا. (الثطغب أوظقغظ)



افربساء ١٨ طظ حسئان ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٥ أغار/ طاغع  ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٧٩

التالغ  السام  طظ  ظغسان/أبرغض  حعر  طططع  شغ 
تصرغر  السعداظغئ  الةمارك  إدارة  أخثرت  ٢٠١٦م، 
افداء المالغ الاراضمغ الحعري سظ حعر آذار/طارس؛ 
والثي غسرشه اقصاخادغعن بافداء المالغ لطربع افول 
طظ السام المالغ ٢٠١٦م، وغحغر الاصرغر إلى تراجع 
 ٥٥٧ بـ  تظاصخئ  إذ  الخادر،  جطع  أغطإ  شغ  ضئغر 
ططغعن دوقر طصارظئ بظفج الفارة طظ السام الماضغ 
ولضظعا  دوقر  ططغار   ١,٦٦٣ ضاظئ  تغث  ٢٠١٥م 

تظاصخئ شغ السام التالغ إلى ١,١٠٦ ططغار دوقر.
ضما تراجسئ خادرات الثعإ سظ الفارة ظفسعا طظ 
وضثلك   .٪٤١ بطشئ  ظصخان  بظسئئ  السابص  السام 
تراجسئ خادرات المظاةات الجراسغئ بظسئئ ٣٥٪ طظ 
المغجان  جةض  ضما  السابص.  السام  طظ  الفارة  ظفج 
لطربع  دوقر  المطغار  وظخش  ططغارًا  بطس  سةجًا  الاةاري 
بظسئئ  افول شصط طظ السام ٢٠١٦م. طسطظا ظصخاظاً 

٥٠٪ طظ ظفج الفارة طظ السام السابص.
تعضح افرصام أسقه تالئ ضاربغئ، غعاجععا اقصاخاد 
٢٠١٥م  السابص  السام  ُجسض  تغث  الئقد،  عثه  شغ 
فعض  لطمصارظئ ضأظه ضان غصطر سسًق وغثر لئظاً  ساطاً 
عثه الئقد المضطعطئ، بض ضان عع ظفسه سام بآس 
وحصاء شغ طآحراته اقصاخادغئ، وتالاه اقصاخادغئ. 
سطى  تثل  وافرصام  المآحرات  عثه  أن  حك  وق 
لطعضع  طبغض  غسئصه  لط  اظعغار  بض  اصاخادي  تثععر 
اقصاخادي الثي تمر به الئقد، وطظ طزاعر اقظعغار 

اقصاخادي شغ السعدان:
١. الشقء الطاتظ الثي غضابثه الظاس شغ جمغع السطع 
وافدوغئ  ضالثئج  طظعا  الدرورغئ  وتاى  والثثطات 

وغاز الطعغ وغغرعا.
٢. الاثظغ المرغع شغ السمطئ المتطغئ طصابض السمقت 

افجظئغئ.
أبظاء  طظ  الضبغر  غخارسعا  الاغ  المصظسئ  الئطالئ   .٣

الئقد.
٤. الاثظغ شغ اإلظااج الخظاسغ والجراسغ بحصغه.

عثا اقظتثار الرعغإ، تعل تغاة الظاس إلى جتغط ق 
غطاق. 

البروات والمعارد شغ السعدان
التصغصغ  العاصع  سطى  خاذفئ  ظزرة  ألصغظا  إذا  وأطا 
جظةث  السعدان،  بعا  تزغ  الاغ  والمعارد  لطبروات 
السةإ السةاب، والمفارصات الاغ تةسض الحثص غصش 
تائرًا أطام بطث زاخر بالثغرات، ططغء بالمعارد الطئغسغئ، 
وأعطه غظاطعن بةعارعا وغادعرون جعساً، غخارسعن 
َذلَِك  فِي  ﴿إِّنَ  خسئئ،  طسادلئ  طظ  لعا  غا  طثصساً!!  شصرًا 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾، شعغا  لَْقى الّسَ

َ
ْو أ

َ
لَِذْكَرى لَِمْن َكاَن لَُه َقلٌْب أ

ظاأطض شغ سةالئ جرغسئ أعط بروات الئقد.
ألش   (١٥٠) جظعبه  اظفخال  بسث  اآلن  السعدان  غظاب 
الئالس  المتطغ  قجاعقضه  تضفغ  غعطغاً،  ظفط  برطغض 
الاشغغر  (ختغفئ  وتجغث.  غعطغاً  برطغض  ألش   (١٠٠)
السثد/ ١٥٣ الخادرة باارغت ٦ آذار/طارس ٢٠١٤). 
أن  تعصسئ  والاغ  المسادن  وزارة  ظصطئ  طا  وتسإ 
 ٧٠ إلى  السام  شغ  الثعإ  طظ  السعدان  إظااج  غخض 
ذظاً. ضما غسائر السعدان واتثًا طظ أعط بطثان السالط 
الخالتئ  الجراسغئ  وافراضغ  المغاه  شغه  تاعاشر  الاغ 
الخالتئ  افراضغ  طساتئ  إجمالغ  إن  تغث  لطجراسئ، 
ظئ  (الةجغرة  شثان،  ططغعن   ٢٠٠ بـ  تصثر  لطجراسئ 
سالمغئ  غثاء"  "جطئ  غةسطه  طما  ٢٠١٤/٦/٢٦م.)، 
التغعاظغئ  البروة  طظ  صطاع  أضئر  وغماطك  طآضثة. 
وغسائر جادس أضئر بروة تغعاظغئ شغ السالط، والاغ 
تصثر بأضبر طظ ١٣٠ ططغعن رأس طظ افبصار وافغظام 
جعظا)،   -  ٢٠١٤ ظغسان/أبرغض   ١٧) واإلبض.  والماسج 
وضبغر طظ البروات الشابغئ والئحرغئ والمسثظغئ الاغ 

تجخر بعا عثه الئقد الطغئئ.
ورغط عثه البروات الطائطئ شإظظا ق ظةث لعا أي أبر شغ 
اصاخادظا وق شغ إظااجظا، بض ظاةرع افجى والترطان، 
وظسغح سعزا وشصرا طثصسًا، وبغظ أغثغظا عثه البروات 

السزغمئ.
بسخ المسالةات المطروتئ لسقج العضع اقصاخادي:

الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  طسالةات  أبرز  إن 
زغادة  تاسثى  ق  سام،  بحضض  اقصاخادغئ  لفزطات 
والثخثخئ،  والصروض،  اإلظفاق،  وتصطغض  الدرائإ، 
شغعا  ُتساثثم  خطط  وُتعضع  جغاجات  ُترجط  أو 
وتفسغض  واإلظااجغئ،  اإلظااج  زغادة  طبض  طخططتات، 
جغاجات ضثا، وتحةغع الظعدئ الجراسغئ، وتعجغه ضثا، 
العثف  لعضعح  وغفاصر  طتثد،  غغر  سام  ضقم  وعع 

وبغان المصخث، وذرغصئ الاظفغث.
العضع  قظاحال  المصثطئ  التطعل  أن  ظقتر  ولضظ 
طظه  ظئسئ  الثي  المظئع  ظفج  طظ  عغ  اقصاخادي، 
رأس  الرأجمالغ،  اقصاخادي  الظزام  وعع  أق  افزطئ، 
داره،  سصر  شغ  شحطه  أبئئ  والثي  الئقء،  وأس  الثاء 
طاضررة،  سالمغئ  اصاخادغئ  أزطات  سظه  وتمثدئ 
شطماذا غخر الظزام شغ السعدان سطى تئج التطعل 
والئاذطئ  واصسغاً  الفاحطئ  الاةربئ  تطك  تثود  ضمظ 

طئثئغا؟!.
تتمض  الاغ  الرأجمالغئ،  جعف  شغ  غضمظ  الثاء  إن 
اإلظسان  تاجات  بأن  تثسغ  فظعا  بظاغاعا،  شغ  تافعا 
غغر طتثودة، شغ طصابض السطع والثثطات المتثودة، 
ضما  طظه.  شضاك  ق  ذئغسغ  أطر  والفصر  التاجئ  أن  أي 
أن عثا الظزام ظض غطئص طظث أضبر طظ بقبئ صرون 
طحضطئ  سالب  شعض  افزطات،  وذأة  تتئ  غارظح  وعع 
الفصر؟ الئطالئ؟ افزطات الماضررة؟ الثغعن؟ رغط ظعئه 
لطبروات واطاخاخه لثطاء الئحرغئ. شطماذا تاحثصعن 
طحاضطظا  تض  تتاولعن  ولماذا  الفاجث؟  الظزام  بعثا 
تطعل  طظ  وسار  خال  وعع  ظسثه،  إسادة  ذرغص  سظ 
جثرغئ، بض التض غضمظ شغ اجابابه سظ وجه افرض.

اصاخادغات  أضئر  خاتئئ  الضئرى،  الثول  عغ  شعا 
السالط، ساججة سظ تض طحضقتعا اقصاخادغئ، وسطى 
جئغض المبال ق التخر، شإن اقصاخاد افطرغضغ غساوي 
ضسفغ باظغ اصاخاد سالمغ (الخغظ)، طعصع وغضغئغثغا 
التةط،  عثا  طع   (http://ar.wikipedia.org/wiki)
لط غاساَف طظ افزطئ الاغ ضرباه طظث السام ٢٠٠٨، 
الاشثغئ  برظاطب  سطى  غسامثون  الثغظ  سثد  أن  ضما 
أحثاص  بماظغئ  ضض  طظ  واتث  المضمطئ،  المساسثة 
 .(٢٠١٢/١١/٢٨ افطغرضغئ  تاغمج  ظغعغعرك  (ختغفئ 
الظاس  غةعع  أن  السفظئ،  الرأجمالغئ  بمرة  عغ  عثه 
بسعء رساغاعا لعط وجعء ظزاطعا اقصاخادي الصائط 

سطى اإلجتاف شغ تعزغع البروات بغظ الظاس.
إن عثه التطعل المطروتئ، بطرغصئ الظزام اقصاخادي 
تاسثى  ق  أبمرت  وإن  المحضطئ،  تتض  ق  الرأجمالغ، 

اآلتغ:
زغادة طسثقت ظمع الظاتب اإلجمالغ، والثي شغ تصغصاه 
لغج تًق وق طسغارًا غسضج التالئ اقصاخادغئ التصغصغئ 
لمةمعع  الضطغ  الثخض  زغادة  طةرد  عع  بض  لطئقد، 
الظاس، ولغج فشرادعط، وطظ الممضظ أن غجغث تفظئ 
صطغطئ طظ رجال افسمال شغزظَّ الظاس أن عظاك تالئ 
صث  أو  وجراب.  وْعٌط  العاصع  ولضظ  اصاخادي  اظاساش 
دون  سام  شغ  طآصااً  تًق  المعازظئ  سةج  طحضطئ  تتض 
آخر. أو صث تسالب الثغظ بثغظ أضئر وعثا ضالمساةغر 
شإظه  داخطغاً،  ضان  إن  الثغظ  فن  بالظار،  الرطداء  طظ 
خارجغاً،  ضان  وإن  المحضطئ،  وزغادة  الربا  شغ  غعصع 
الئقد  وغرعظ  الثاء،  شغجغث  أضئر،  والمخغئئ  شالضاربئ 
ُ لِلَْكافِِريَن َعلَى  والسئاد لطضاشر المساسمر ﴿َولَْن يَْجَعَل اّبَ

الُْمْؤِمنِيَن َسبِيًال﴾.
أطا زغادة اإلظااج الضطغ شإظعا ق تسظغ بالدرورة تض 
طحضطئ  تتض  وق  الاعزغع  سثالئ  وق  الفصر  طحضطئ 
الظاس  طظ  (س)  بروات  أن  تثث  والثي  اصاخادغئ، 

زادت شجاد اإلظااج الضطغ.
لسث  التضعطئ  ذرتاعا  الاغ  المسالةات  طظ  أن  ضما 
اقظفخال  بسئإ  تخطئ  الاغ  اقصاخاد  شغ  الفةعة 
وشصثان البروات الظفطغئ الاغ ذعئئ بثعاب الةظعب، 
طظ  اإلجساشغ البقبغ  غسمى بالئرظاطب  طا  أسثت  صث 
أعثاشه  أبرز  طظ  وضان  ٢٠١٤م،   –  ٢٠١٢ السام 
اجاسادة الاعازن شغ المغجان الثارجغ وتسعغخ السةج 
شغ خادر الئارول المفصعد، شإذا بسةج المغجان الاةاري 
الثي ضان شغ السام ٢٠١٢م ٣ ططغار دوقر أخئح بسث 
ظعاغئ الئرظاطب ٦ ططغار دوقر. وضثلك عثف الئرظاطب 
طظ  غصفج  به  شإذا  الساطئ  المعازظئ  سةج  طتاخرة  إلى 

٣,٥ ططغار جظغه إلى ١٢ ططغار جظغه.
جغاجئ  تفسغض  اإلجساشغ  الئرظاطب  أعثاف  أعط  وطظ 
اقضافاء الثاتغ طظ السطع الدرورغئ باعجغه الظعدئ 
الصمح،  سطى  بالارضغج  العاردات  وإتقل  الجراسغئ 
طما  السعدان،  غحعثعا  طاضررة  خئج  أزطات  والظاغةئ 
غثل دقلئ صطسغئ سطى شحض الئرظاطب اإلجساشغ الثي 
إذا  الفاحض،  الئرظاطب  عثا  تئر  غةش  أن  وصئض  رجط. 
بالتضعطئ تثرج لظا طظ جسئاعا شطسفئ جثغثة جماعا 
سظ  اإلشخاح  سظ  اطاظسئ  الثي  الثماجغ  الئرظاطب 
طقطح وأعثاف عثا الثماجغ، لماذا؟ تاى ق غظضحش 

سعاره، ضما شدح أخعه طظ صئض  ُغائع بإذن اهللا
* سدع طةطج العقغئ - تجب الاترغر / وقغئ السعدان

اقظعغار اقصاخادي يف السعدان 
الةثور والتطعل (١)

بصطط: جطغمان الثجغج*

ظزام الثقشئ شرضه اهللا 
ولغج طظ خظع الئحر غا وضغض افزعر  (٣)

بصطط: بائر جقطئ - ضظثا
الثقشئ،  بظزام  الظزام  تسمغئ  سطى  الظص  وأطا  ح. 
أو اإلطاطئ، شصث جاء شغ طتضط الضااب وشغ أتادغث 
آََمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿َوَعَد  تسالى:  صال  ختغتئ،  ضبغرة 
َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم 

 َ ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمْن َقْبلِِهْم َو َّ اْسَتْخلََف ا
يرُْشُِكوَن  َال  َفْعُبُدونيَِن  ْمًنا 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  ِمْن  َجَُّهْم  َُبدِّ َ َو لَُهْم 

ِ َشْيًئا﴾، واقجاثقف والامضغظ، وافطان وإشراد اهللا 
أجاس  سطى  السططان  إصاطئ  سطى  طارتئئ  بالسئادة، 
اإلجقم، شالثقشئ طآذظئ بالامضغظ لطثغظ ولاتصغص 
افطان وتسظ إصاطئ الحرع، وبثون خقشئ ق غضعن 
الثعف،  إق  المسطمعن  غسغح  وق  طامضظا  الثغظ 

تاثطفعط ذئاب الئحر.
هللا  والتضط  الحغء،  طصام  الحغء  صغام  عغ  والثقشئ 
 : بصعله  السمعم  سطى  لطثطص  اهللا  جسطه  وصث  تسالى، 
;]‚̨Ë Ž… ; ł€“̌̌ Ž÷ ł}į łâŸ̌ ; ˛

Ć
!\ ; Ć‡ŽbĄ̂ ; fiÎǪ̈ Žï|̨ ; fiÎĘ̂ ł÷ť ;]Ę̈ ł› ćÅ’\ ; Ć‡Žb?

﴿ُعمَّ  تسالى  لصعله  طخثاصا   >‡̨Ê÷̌⁄̨ ł¬h̨ ;Ą̀ łË—̨ ;Ö̌æ̌ łfiĘ̈…̨
َكْيَف  ِجَنُظَر  َنْعِدِهم  ِمن  ْرِض 

َ
األ يِف  َخالئَِف  َجَعلَْناُكْم 

شغما  اهللا  أتضام  تطئصعا  أن  أي  [غعظج]،  َيْعَملُوَن﴾ 
سطى  والثقشئ  حأن،  ضض  شغ  أظفسضط  وسطى  بغظضط 
بما  غتضط  التاضط  صئض  طظ  التضط،  شغ  الثخعص 
َخلِيَفًة﴾  ْرِض 

َ
األ يِف  َجاِعٌل   ِّ ﴿إ تسالى:  صال  اهللا،  أظجل 

َظْخإ  شغ  أخٌض  اآلغئ  عثه  اهللا:  رتمه  الصرذئغ  صال 
الضطمئ،  به  لاةامع  وغطاع؛  له  ُغْسَمع  وخطغفئ  إطاٍم 
وتظفث به أتضام الثطغفئ. وق خقف شغ وجعب ذلك 
بغظ افطئ وق بغظ افئمئ إق طا ُروي سظ افَخّط تغث 
، اظاعى، وذلك أن اهللا تسالى  ضان سظ الحرغسئ أَخطَّ
أصام السماوات وافرض سطى السثل، ضما شغ التثغث 
الصثجغ سظ أبغ ذٍر جظثب بظ جظادة، رضغ اهللا سظه، 
أظه  وتسالى  تئارك  اهللا  سظ  غروي  شغما    الظئغ  سظ 
;„i÷¬pÂ;Èâ›;Ì÷¡;€÷æ’\;jŸÖt;È›b;ÍÄ]e¡;]Á? :صال
Ê∏]æh;˜…;⁄]ŸÖ•;€“fiËd\<. شصث ترم اهللا الزطط سطى 
ظفسه، وترطه سطى السئاد وأظجل الحرع الثي غدمظ 
وافرض،  السماوات  ططضعت  شغ  الةعر  غثخض  ق  أن 
شةسض اإلظسان خطغفئ لغصغط الظزام الثي غصغط السثل، 
وغمظع الةعر، شةسض السططان لفطئ تظغإ سظعا تاضما 
غتضمعا بحرسئ ربعا، ضما اجاصر طظ اقجاظئاط طظ 
أخعل ظزام التضط شغ اإلجقم، شضان جسض الثطغفئ 
ْرِض 

َ
األ يِف  َجاِعٌل   ِّ ﴿إ تسالى:  صعله  طسظى  عع  التاضط 

َخلِيَفًة﴾ طما تثل سطغه اآلغئ ضما اجاظئطعا الصرذئغ، 
فِيَها  ُفْفِسُد  َمْن  فِيَها  َْعُل  جتَ

َ
﴿أ المقئضئ:  جألئ  لثلك 

 ْ ِّ ِ َماَء﴾ خطغفئ؟ شصال التص تسالى طةغئا: ﴿إ ِّ َويَْسِفُك ا
ْعلَُم َما ال َيْعلَُموَن﴾، ولغج طظ طسظى فن غضعن الثطغفئ 

َ
أ

ضظاغئ سظ اإلظسان غفسض طا غحاء، إق أن غضعن صائما 
بالتص وططئصا فتضام اهللا، تطك الاغ اصادئ أن غسطغ 
شغ  سظعط  غظعب  لطثطغفئ  التضط  شغ  السططان  الظاس 

تطئغصه.
ْرِض 

َ
األ يِف  َخلِيَفًة  َجَعلَْناَك  إِنَّا  َداُووُد  ﴿يَا  َتَساَلى:  وَصْعله 

َعن  َفُيِضلََّك  الَْهَوى  تَتَّبِِع  َوال  َقِّ  بِاحلْ اجَّاِس  َننْيَ  َفاْحُكم 
اهللا  ضعن  طع  تظاجئا  وذلك   ،[٢٦ [ص:   ﴾ِ ابَّ َسبِيِل 
﴿اَكَن  بالتص،  الظاس  بغظ  لاتضط  الضاإ  أظجل  تسالى 
َوُمنِذرِيَن  ِيَن 

ُمبرَشِّ اجَّبِيِّنَي   ُ ابَّ َفَبَعَث  َواِحَدةً  ًة  مَّ
ُ
أ اجَّاُس 

َْحُكَم َننْيَ اجَّاِس فِيَما اْخَتلَُفواْ  ِ َقِّ  نَزَل َمَعُهُم الِْكَتاَب بِاحلْ
َ
وَأ

فِيِه﴾ شاجاثقف داود سطغه السقم وتضمه بغظ الظاس 
بالتص ضاجاثقف طتمث  وتضمه بغظ الظاس بالتص 
ْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم 

َ
ُ َوالَ تَتَّبِْع أ نَزَل ابَّ

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

َ
﴿وَأ

َْك﴾ [المائثة: ٤٩]،  َ ِ ُ إ ابَّ نَزَل 
َ
َما أ ن َفْفتُِنوَك َعن َنْعِض 

َ
أ

فطاه،  خطاب  وعع    لطرجعل  خطاب  شغعا  وعثه 
شضان اقجاثقف صغاطا بأتضام اهللا تسالى شغ السئاد، 
ظجل  ضااب  وضض  رباظغ،  تحرغع  ضض  شغ  أخض  وعع 
إجرائغض  بظع  وضاظئ  لغتضط،  ظجل  إظما  اهللا  سظث  طظ 
تسعجعط افظئغاء باطك الضاإ والاحرغسات الرباظغئ، 
  الرجعل  بسث  الثطفاء  إلى  السظئ  عثه  اظاصطئ  بط 

ضما شغ تثغث الئثاري سظ أبغ تازم صال: صاسثُت أبا 
عرغرة خمج جظغظ شسمساه غتثث سظ الظئغ  صال: 
;8›;”÷·;]⁄÷—;Ô]Ëe›¯\;€‚àÊâh;◊Ë\Öàb;Êfid;j›]—?
;GÖm“i…;Ô]÷|;‡Ê“iàÂ;ÍÅ¬d;8›;ˆ;„›bÂ;G8›;„÷|
;€·ÊŞ¡^Â ;ÿÂ¯]… ;ÿÂ¯\ ;Ï¬Ëed ;\Ê… ;Uÿ]Õ ;Z]›ÖŸ_h ;]Ÿ ;\Ê’]Õ
طسطط  (رواه  ;>€·]¡2à\ ;]⁄¡ ;€‚÷]à ;!\ ;‡c… ;G€‚Œt
والئثاري وابظ تظئض وابظ طاجه)، شصث ظص سطى أن 
بسثه،  طظ  لطثطفاء  بط    لطظئغ  تضعن  افطئ  جغاجئ 
جسغث  أبغ  وسظ  بئغساعط،  والعشاء  بطاساعط  وأطر 
;ØiË÷£;√ÁÊd;\Çb? :أظه صال  الثثري سظ رجعل اهللا
…[fiŸ;Ö|˙\;\Ê÷iÕ‚⁄[<، شأطر بعتثة دولئ الثقشئ وجسض 
طسطط  روى  الثم،  تقل  المسطمغظ  جماسئ  غفرق  طظ 
  َِّشغ ضااب اإلطارة: َسْظ َسْرَشَةَئ َصاَل َجِمْسُئ َرُجعَل اهللا
;Å̌Á ŽÖÁ̌; žÅ Žt\Ą̂; ž◊p̌Ñ̨;Ì÷̨¡̨; fi√Ë Žμ̨; ł€—̌Ö̌ łŸ

˛
^Ą̂; ł€—̌]h̨

˛
;̂ łflŸ̨? :َغُصعُل

I>‰̌Ê÷̌ǐ łÕ]…̨; ł€“̌į¡̨] ˛μ̨;–̨ đǪ̈Á̌; łÂ
˛
^; ł€—̌]ę̈¡̨; Ćœç̌Ą́; ł‡

˛
^

الثي  الرباظغ  الظزام  عع  الثقشئ  ظزام  ضان  لثلك 
اهللا،  أتضام  لغصغمعا  افرض  شغ  الظاس  غساثطش  به 
وغثاارون خطغفئ غتضمعط بحرع اهللا، شضاظئ الاسمغئ 
طظ  ق  تسالى،  اهللا  طظ  شرضا  رباظغغظ  ظفسه  والظزام 

خظع الئحر.
  سظ السرباض بظ جارغئ، صال: خطى لظا رجعل اهللا
وجطئ  طعسزئ  شعسزظا  سطغظا  أصئض  بط  الخئح،  خقة 
طظعا الصطعب وذرشئ طظعا السغعن، شصطظا: غا رجعل اهللا 
;ÓÊŒid;€“ËêÂ^? :ضأظعا طعسزئ طعدع شأوخظا، صال
;GÈçet ;Åe¡ ;€“Ë÷¡ ;ÖŸ^ ;‡bÂ ;Ï¡]Ş’\Â ;√⁄â’\Â ;G!\
;€“Ë÷¬…;G\3m—;]…˜i|\;Ó3â…;€“fiŸ;é¬Á;flŸ;„›c…
;]‚Ë÷¡ ;\Êï¡ ;ØÁÅ‚∏\ ;flÁÅå\Ö’\ ;Ô]÷£\ ;ÏfiàÂ ;G9fiâd
;Ï¡Åd ;◊— ;‡c… ;GÑÊŸ¯\ ;k]lÅ•Â ;€—]ÁbÂ ;GÉp\Êfi’]d

.>Ï’˜î
;‡^;!\;Ô]å;]Ÿ;€“Ë…;ÎÊefi’\;‡Ê“h? : صال رجعل اهللا
;Ï…˜|;‡Ê“h;€l;G]‚¬…ÖÁ;‡^;Ô]å;\Çb;]‚¬…ÖÁ;€l;G‡Ê“h
;€l ;G‡Ê“h;‡^ ;!\;Ô]å;]Ÿ ;‡Ê“i…;GÎÊefi’\ ;s]‚fiŸ ;Ì÷¡
;G]î]¡;]“÷Ÿ;‡Ê“h;€l;G]‚¬…ÖÁ;‡^;!\;Ô]å;\Çb;]‚¬…ÖÁ
;‡^ ;Ô]å ;\Çb ;]‚¬…ÖÁ ;€l ;G‡Ê“Á ;‡^ ;!\ ;Ô]å ;]Ÿ ;‡Ê“Ë…
;‡ ;̂!\;Ô]å;]Ÿ;‡Ê“i…;GÏÁ1p;]“÷Ÿ;‡Ê“h;€l;G]‚¬…ÖÁ
;Ï…˜|;‡Ê“h;€l;G]‚¬…ÖÁ;‡^;Ô]å;\Çb;]‚¬…ÖÁ;€l;G‡Ê“h
¡÷I>j“à;€l;GÎÊefi’\;s]‚fiŸ;Ì رواه اإلطام أتمث شغ 

المسظث.
;flŸ;‰Ö—;flŸ? :صال  وسظ ابظ سئاس سظ رجعل اهللا
;sÖ|;ã]fi’\;flŸ;Åt^;äË’;„›c…;G„Ë÷¡;1ëË÷…;⁄]ÒËå;‰3Ÿ^
 .>ÏË÷·]p ;ÏiËŸ ;k]Ÿ ;ˆb ;„Ë÷¡ ;k]⁄… ;⁄\1å ;‡]Ş÷â’\ ;flŸ
جغطغ  بأظه  الرجعل  طظ  إخئار  شغعا  افتادغث  شعثه 
أي  ُجظئ  بأظه  لطثطغفئ  وخش  وشغعا  وقة،  المسطمغظ 
إخئار  عع  جظئ  اإلطام  بأن  الرجعل  شعخش  وصاغئ. 
طظ  اإلخئار  فن  ذطإ،  شعع  اإلطام  وجعد  شعائث  سظ 
ذطإ  شعع  الثم  غادمظ  ضان  إن  الرجعل  وطظ  اهللا 
ذطإ  شعع  المثح  غادمظ  ضان  وإن  ظعغ،  أي  ترك، 
شسطه  سطى  غارتإ  المططعب  الفسض  ضان  شإن  شسض، 
تدغغسه،  ترضه  سطى  غارتإ  أو  الحرسغ،  التضط  إصاطئ 
ضان ذلك الططإ جازطاً. وشغ عثه افتادغث أغداً أن 
غسظغ  وعع  الثطفاء،  عط  المسطمغظ  غسعجعن  الثغظ 
طظ  المسطط  غثرج  أن  تترغط  وشغعا  إصاطاعط،  ذطإ 
أي  جططاظاً،  المسطط  إصاطئ  أن  غسظغ  وعثا  السططان، 
بطاسئ  أطر    الرجعل  أن  سطى  واجإ.  أطر  له  تضماً 
وعثا  خقشاعط،  شغ  غظازسعط  طظ  وبصاال  الثطفاء، 
خقشاه  سطى  والمتاشزئ  خطغفئ،  بإصاطئ  أطرًا  غسظغ 
  الظئغ  أن  طسطط  روى  شصث  غظازسه.  طظ  ضض  بصاال 
;„e÷Õ ;Îوثمر ;‰ÅÁ ;ÏŒê ;‰]Ş¡_… ;⁄]Ÿ]Ÿb ;√Á]d ;flŸÂ? صال: 
;œfi¡;\ÊdÖî]…;„¡Ü]fiÁ;Ö|`;Ô]p;‡c…;Gƒ]Şià\;‡b;„¬ŞË÷…
\˙|Ö<. شافطر بطاسئ اإلطام أطر بإصاطاه، وافطر بصاال 
طظ غظازسه صرغظئ سطى الةجم شغ دوام إغةاده خطغفئ 

 واتثًا. والتمث هللا رب السالمغظ

لعبغ افجطتئ يف أطرغضا غآغث املرحح دوظالث تراطإ

يف طعصش غضحش طثى تأبري حرضات افجطتئ يف اقظاثابات افطرغضغئ:

لعبغ  طظزمات  أعط  لطئظادق،  العذظغئ  الةمسغئ  دسئ 
اقصاراع  إلى  الماتثة،  العقغات  شغ  الفردغئ  افجطتئ 
دوظالث تراطإ،  لمخطتئ المرحح الةمععري لطرئاجئ 
الةظاح  طثغر  وصال  الغمغظ.  سطى  جغطرته  غسجز  طا 
المآتمر  خقل  ضعضج  ضرغج  لطةمسغئ  السغاجغ 
ضظااضغ:  وقغئ  شغ  لعغجشغض  شغ  لطةمسغئ  السظعي 
العذظغغظ  آقف  وباجط  اآلن،  طظث  ظاةمع  أن  «غةإ 
سدع  طقغغظ  وخمسئ  الصاسئ  عثه  شغ  المعجعدغظ 
شغ الةمسغئ وسحرات طقغغظ المآغثغظ، أسطظ رجمغًا 
اقظاثابات  شغ  تراطإ  طسسضر  إلى  الةمسغئ  اظدمام 

الرئاجغئ». (جرغثة التغاة)


