
صاطئ صعات طظ حرذئ طثغظئ افبغخ، حمال ضردشان، باصاغاد افجااذ/ ظاخر رضا – رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، طظ أطام المسةث الضئغر، 
وتسطغمه إلى جعاز افطظ والمثابرات، وذلك سصإ أدائه لمتاضرة، سظ ذضرى عثم الثقشئ شغ رجإ، صئض بمان وتسسغظ جظئ، بّغظ شغعا طا أخاب افطئ بسث عثم الثقشئ، 
طظ ذل وخشار طظ الضفار المساسمرغظ، وتفاغئ لطئقد وظعإ لطبروات، بمساوظئ أذظابعط طظ تضام المسطمغظ، داسغاً المخطغظ شغ المتاضرة الاغ ألصاعا سصإ خقة الزعر 
غعم البقباء ٢٠١٩/٠٣/١٩م، إلى السمض طظ أجض إسادتعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، تاى غسج اإلجقم والمسطمعن. ضما اجاثسى جعاز افطظ افجااذ/ الظثغر طتمث 
تسغظ – سدع تجب الاترغر. وتسصغئا سطى عثه الةرغمئ الظضراء صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان: "إن طا صاطئ به صعات الحرذئ وافطظ بمثغظئ افبغخ، 
عع السمض الصئغح ظفسه، الثي غثالش اإلجقم، والثي غسّث خثًا سظ جئغض اهللا، وطمافة لطئاذض، الثي شسطعه شغ ذضرى عثم الثقشئ شغ السام الماضغ، سظثطا تط اساصال الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، وخمسئ سحر حاباً طظ حئاب تجب الاترغر، وشاتعا ضثعط بقغات ضغثغئ، اظاعئ بائرئاعط، وحطإ الئقغ ضثعط، وعا عط 
غضررون السغظارغع ظفسه، شغ طتاولئ غائسئ طظعط لمظع التجب طظ إغخال التص لفطئ، الاغ وخطئ إلى صظاسئ بئطقن عثه افظزمئ وشسادعا وظطمعا، وخرجئ طظ ضض بصاع 
السعدان، تطالإ بإجصاط عثا الظزام الساصط أخقً، والثي غسادي أعض التص، وغضره الظخح والظاختغظ، بض وغتارب اإلجقم ذمساً شغ رضا الضفار الشربغغظ، وبثاخئ أطرغضا، 
رغط سطمعط بأن تجب الاترغر ق تثغش حئابه السةعن، وق المساصقت، فظعط إظما غسسعن لرضا الرتمظ، وغسائرون طا غخغئعط طظ أذى شغ جئغض ذلك، صربى غاصربعن بعا 
إلى اهللا جئتاظه وتسالى". واخااط الئغان بالصعل: "وطعما شسض الزالمعن، ووضسعا الماارغج أطام دسعة التص، شإن شةر الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، صث قح شغ 

ْبُح بَِقِريٍب﴾". لَيَْس الصُّ
َ
ْبُح أ افشص، طآذظاً بثعاب أظزمئ الةعر، ودوغقت الدرار الضرتعظغئ العجغطئ. ﴿إِنَّ َموِْعَدُهُم الصُّ

سصعد  طثى  سطى  جرباط  صث  إظضط  المسطمعن:  أغعا 
وسصعد أضاذغإ وأقسغإ أظزماضط، الاغ أزضط شسادعا 
افظعف وأخئح تثغث الخشغر والضئغر، أشما آن لضط أن 
ربضط  غرضغ  الثي  المعصش  افظزمئ  عثه  طظ  تصفعا 
لطتضام  واضتئ  رجالئ  وغرجض  دغظضط،  لضط  وغتفر 
بأظعط إن ضاظعا جائرغظ شغ جثط اهللا لغرضعا سظعط 
تسثطعا  لظ  فظضط  وتثعط،  شطغسغروا  الضاشر،  الشرب 
اهللا برضا أتث طظ خطصه. إظه ق ظةاة لضط إقّ باإلجقم، 
ولظ ُغرشع الزطُط سظضط إق باطئغص حرع اهللا، شصث جرباط 
وتال  والعذظغئ،  والصعطغئ  والرأجمالغئ  اقحاراضغئ 
أسقم  شاظئثوا  التغاة،  ظعاتغ  بضض  تصعصر  شغ  الظاس 
جاغضج بغضع، وارشسعا راغئ رجعل اهللا ، واسمطعا طع 
تجب الاترغر إلصاطئ حرع اهللا سظ ذرغص دولئ الثـقشئ 
واهللا  خقخضط،  شغعا  وتثعا  الاغ  الراحثة  اإلجقطغئ 
إْن  آَمنوا  يَن  ّ ا كيُّها  ﴿يا  أسمالضط،  غارضط  ولظ  طسضط 

ُكْم َويُثَبِّْت أْقداَمُكْم﴾. َيْنرُصوا اَهللا َفْنرُصْ
أغعا المسطمعن: لصث أخئح واضتاً أن الظزط السطماظغئ 
لط تتصص ولظ تتصص لضط أطظضط ولظ تسطغضط تصعصضط 
افجاجغئ، جعاء طظعا الثغمصراذغات الشربغئ أو افظزمئ 
الثضااتعرغئ السمغطئ لطشرب شغ السالط اإلجقطغ. غةإ 
أن تثرضعا أن الثي غدمظ تصعصضط وأطظضط عع ظزام 
سادل طئثئغ، طرجض طظ سظث خالصضط عع ظزام اإلجقم 
الثي غامبض بثولئ الثقشئ. إن تجب الاترغر غظاحثضط 
 
ُ
أغعا المسطمعن أن تصفعا وصفئ تص، غرضى سظعا اهللا

ورجعلُه، وتضعظعا خفاً واتثًا طظغسا شغ طعاجعئ ضاشئ 
والعادشئ  سطغضط  ُتماَرس  الاغ  والدشعط  الاتثغات 
إلى اظاعاك تصعصضط افجاجغئ، والاغ غئرز شغعا طثى 
الضره السمغص والسثاء لقجقم والمسطمغظ. وغثسعضط 
اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  الساططغظ  طع  لطسمض  أغدا 
تدمظ  المسطمغظ،  بقد  شغ  راحثة  خقشئ  دولِئ  شغ 
لضط تصعصضط، وترساضط وترسى أطظضط، وتصعدضط إلى 
 ِ ِبَّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  واآلخرة.  الثظغا  سّج 

َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم﴾.
لغسئ  طسؤعلغاضط  إن  والمظسئ:  الُصعِة  أختاَب  وغا 
تماغئ التضعطات، الاغ تسمض سطى طساظثة اقجاسمار 
شغ اجاسئاده لحسعبضط وبقدضط، بض إن واجئضط عع 
تماغئ اإلجقم وبقد المسطمغظ، وضمان أن ق ظزام 
جعى اإلجقم غضعن تاضما لطمسطمغظ. إظظا ظطالئضط 
بإسطاء تجب الاترغر الظخرة ضغ ظتضط باإلجقم وق 
الفعز  عع  وعثا  الثقشئ،  دولئ  ذرغص  سظ  غغره  حغء 
ْموَالَُهم 

َ
نُفَسُهْم وَأ

َ
السزغط. ﴿إِنَّ ابَّ اْشرَتَى ِمَن الُْمْؤِمننَِي أ

نَّ لَُهُم اجَلنََّة ُفَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل ابِّ َفَيْقُتلُوَن َويُْقَتلُوَن 
َ
بِأ

 َ ْو
َ
أ َوَمْن  وَالُْقْرآِن  وَاِإلجِنيِل  احكَّْورَاةِ  يِف  َحّقاً  َعلَْيِه  وَْعداً 

بِِه  بَاَفْعُتم  ِي  َّ ا بِبَْيِعُكُم  واْ  َفاْسَتبْرِشُ ابِّ  ِمَن  بَِعْهِدهِ 
وََذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾. إظظا شغ تجب الاترغر ظثسعضط 
ظثسعضط  ربضط،  وذاسئ  وخقخضط  سجضط  شغه  لما 
لظئث أظزمئ الضفر ضّطعا ظئث الظعاة والسعدة لحرع اهللا 
جئتاظه بالسمض طع تجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة الاغ عغ وسث ربضط وبحرى ظئغضط 
الضرغط، وضغث سثوضط، وذرغصضط لظغض سج الثظغا وبعاب 
ِه َوآِمُنوا بِِه َفْغِفْر لَُكم  ِجيُبوا َدايِعَ اللَـّ

َ
اآلخرة. ﴿يَا َقْوَمَنا أ

ٍم * َوَمن الَّ جُيِْب  ِ
َ
ْن َعَذاٍب أ ِمّن ُذنُوبُِكْم َوجُيِْرُكم ِمّ

ِمن ُدونِِه   ُ َ ْرِض َولَيَْس 
َ ْ
ِه َفلَيَْس بُِمْعِجٍز يِف األ َدايِعَ اللَـّ
بنٍِي﴾. ولَـئَِك يِف َضَالٍل مُّ

ُ
َاُء أ ِ ْو

َ
أ
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بصطط: افجااذة غادة طتمث تمثي

الثظغا  صادت  الاغ  اإلجقطغئ  افطئ  ظرى  أن  المآلط  طظ  إظه 
لصرون، ظراعا واصسئ تتئ تسطط روغئدات التضام الطشاة الثغظ 
المساسمرغظ  لطضفار  طسرتاً  شةسطععا  رصابعا،  سطى  تسططعا 
وسمقئعط غظفثون شغه طآاطراتعط وطثططاتعط... لضظ الثي 
غثفش طظ عثا افلط عع عثه الختعة المآبرة الاغ ظحاعثعا 
شغ افطئ، شعغ تاترك الغعم بصعة، وتظحط بخقبئ... بط إن 
الثي غجغض عثا افلط إن حاء اهللا عع وجعد أولؤك الرجال تمطئ 
الثسعة افذعار الثغظ غخطعن الطغض بالظعار وعط غسمطعن شغ 
بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  اهللا  بإذن  تصغ  ظصغ  تجب 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وطظ بط تسعد افطئ بإذظه 
جئتاظه إلى طا ضاظئ سطغه طظ سج وجآدد، وتضعن بتص خغر أطئ 

أخرجئ لطظاس، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج. 
هُ َنْعَد ِحنٍي﴾.

َ
﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  إغران الثمغظغ وبعرته... وجصط صظاع المماظسئ لغفدح 

   طا ضان بافطج طساعرًا  ...٢

-  خقص السعدان شصط باإلجقم!!!  ...٢

- صرغغججاان أخئتئ طغثاظا لطاعتر السغاجغ الثولغ   ...٤

- عض دخض الخراع الثولغ شغ الغمظ طرتطئ جثغثة؟! ...٤
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ضطمئ السثد

جظئ اهللا سج وجض شغ افرض أن تسغح الئحرغئ شغ 
افوضاع  وتاشغر  تاصطإ  وجظغظ  وأغام  وسخعر  أزطان 
شغ  تسالى  صال  جئتاظه،  اهللا  تطصى  تاى  شغعا  وافطط 
جعرة اقظحصاق سظ تئثل افتعال وافطعر سطى الئحر 
َكنُبَّ َطَبقاً َعن  وخغرورتعط إلى اآلخرة بسث افولى: ﴿لرََتْ

َطَبٍق﴾.
شطضض سخر طاضغه الثي غخئح ججءًا طظ تارغت الئحرغئ، 
وطساصئطه  بأظزماه  الئحر  غساغحه  الثي  وتاضره 
وغئصى  طتسعطئ  ظعاغئ  إلى  وتسغر  افغام  وتمدغ 
لقظسان طا سمض وطا ظفع به زطظه وصعطه، شاهللا تسالى لط 
غثطص اإلظسان جثًى بض عغأ له ُجئض العثاغئ بظعر العتغ 
شغ الصرآن الضرغط وجظئ رجعله سطغه الخقة والسقم. 
وغصرأ  غططع  أن  لطمسطط  بث  شق  اتسر  بمظ  والسئرة 
وغفعط اإلجقم طظ ضاإ البصاشئ اإلجقطغئ لغضاسإ 
العسغ المططعب لغفعط تصغصئ التصئئ الجطظغئ الاغ خطصه 
اهللا تسالى شغعا ولغفعط طسظى سغحه وطا غثور شغ السالط 
بالظسئئ لتاضر الئحرغئ وطاضغعا وضغش جغضعن حضض 
المساصئض تغث إن التصغصئ البابائ، وطظث أن خطص جغثظا 
آدم سطغه السقم، عغ جظئ ضعظغئ أخرى طظ جظظ رب 
السالمغظ ترتئط ارتئاذاً وبغصاً بتال الئحر؛ أق وعغ جظئ 
الخراع بغظ التص والئاذض، شصث جسض اهللا تسالى اإلظسان 
السقم  سطغه  آدم  لسغثظا  وجةث  افرض  شغ  خطغفاه 

المقئضُئ إق إبطغج الطسغظ الثي شسص سظ أطر ربه!
صال تسالى شغ جعرة الئصرة: ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة 
َْعُل فِيَها َمن ُفْفِسُد 

َ
جت

َ
ْرِض َخلِيَفًة � َقالُوا أ

َ ْ
ِّ َجاِعٌل يِف األ

ِ إ
لََك  ُس  َوُغَقدِّ حِبَْمِدَك  نَُسبُِّح  ُْن  َوحنَ َماَء  ِّ ا َويَْسِفُك  فِيَها 
ْسَماَء لُكََّها ُعمَّ 

َ ْ
ْعلَُم َما َال َيْعلَُموَن  وََعلََّم آَدَم األ

َ
ِّ أ

ِ َقاَل إ
إِن  ُؤَالءِ  َهٰ ْسَماءِ 

َ
بِأ نبُِئوىِي 

َ
أ َفَقاَل  الَْمَالئَِكِة  بَلَ  َعرََضُهْم 

ُكنُتْم َصادِقنَِي  َقالُوا ُسْبَحانََك َال ِعلَْم َجَا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا 
ْسَمائِِهْم 

َ
نبِْئُهم بِأ

َ
َِكيُم  َقاَل يَا آَدُم أ نَت الَْعلِيُم احلْ

َ
إِنََّك أ

ْعلَُم َلْيَب 
َ
ِّ أ

ِ قُل لَُّكْم إ
َ
لَْم أ

َ
ْسَمائِِهْم َقاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
نَبأ

َ
ا أ َفلَمَّ

ْعلَُم َما ُيْبُدوَن َوَما ُكنُتْم تَْكُتُموَن 
َ
ْرِض وَأ

َ ْ
َماوَاِت وَاأل السَّ

 َوإِْذ قُلَْنا لِلَْمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِبْلِيَس 
ىَبٰ وَاْسَتْكرَبَ َواَكَن ِمَن الْاَكفِرِيَن﴾.

َ
أ

وطظث بجوغ شةر اإلجقم أخئح عثا الخراع خراساً شضرغًا 
جعرة  شغ  تسالى  صال  الضفر،  وأعض  اإلجقم  أعض  بغظ 
ِيَن  َّ نَّ ا

َ
َبُعوا اْكَاِطَل وَأ ِيَن َكَفُروا ايَّ َّ نَّ ا

َ
لَِك بِأ

ٰ
طتمث: ﴿َذ

لِلنَّاِس   ُ ابَّ يرَْضُِب  لَِك 
ٰ
َكَذ بِِّهْم  رَّ ِمن  َقَّ  احلْ َبُعوا  ايَّ آَمُنوا 

ْمَثالَُهْم﴾.
َ
أ

 شالمسطمعن عط طظ تمطعا أطاظئ اهللا ورجعله وعط 
طظ صئطعا برجالئ رب السالمغظ وذئصعا حرسه وساحعا 
ططمؤظغظ تغظ ضان اإلجقم طرجسعط وضاظئ تغاتعط 
فطعر  وتظزغمعط  طسالةاتعط  وضاظئ  إجقطغئ  تغاة 
دظغاعط تسغر سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ وبظزام 
اإلجقم وسطى ذرغصئ وطظعب رجعل اهللا سطغه الخقة 
والسقم الثي أصام الثولئ اإلجقطغئ افولى شغ السالط 
شغ المثغظئ المظعرة، دولئ الثقشئ الراحثة، تاى ظعر 
التص وجاد السالط، وضان التضط باإلجقم جغث المعصش 
واتامى الظاس - طسطمعط وضاشرعط - بثولاه الصعغئ 
ذات السخر الثعئغ الثي تظسمئ شغه الئحرغئ وجطرت 
به أروع تارغت شغ السالط، شضان واصع الظاس وطاضغعط 
وتاضرعط وطساصئطعط جمغقً لطغفاً بسثل رب السالمغظ، 
عغ  السالط  تارغت  شغ  الجطظ  طظ  التصئئ  عثه  شضاظئ 
تصئئ سضسئ طسظى جظئ اقجاثقف التصغصغ لقظسان 
سطى افرض وظععر التص واظتثار الئاذض، والسئإ شغ 
ذلك أن ضفئ الخراع الفضري طالئ إلى التص تغظ جادت 
افشضار والمفاعغط اإلجقطغئ المةامسات وضاظئ أواطر 
اهللا تسالى وظعاعغه عغ الصعاظغظ والثجاتغر الظاشثة شغ 
الثولئ وأجعجتعا، وساش المسطمعن وغغر المسطمغظ، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

﴾ِ ِجيُبوا َدايِعَ ابَّ
َ
﴿يَا َقْوَمَنا أ اقتاةاجات الصعغئ 

يف الةجائر
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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وافخابع  افطعر  طةرغات  اجاسراض  غمضظ  الةعاب:   
الثولغئ وغغرعا لطعخعل إلى أجعبئ افجؤطئ وذلك سطى 

الظتع الاالغ:
١- غئثو أن اقتاةاجات ضاظئ ذئغسغئ وسفعغئ طظ الظاس 
بسئإ الزطط المثغط سطغعط وشساد السططئ والظزام 
والصائمغظ سطغه وظعئعط لفطعال الساطئ وترك الظاس 
غساظعن الفصر والفاصئ، شصث جاءت أوضاسعط المسغحغئ 
وتفاصمئ طحاضطعط شغ طثاطش الخسث، واجائث بعتفطغصئ 
شغ تضمه تاى صام وغّغر شغ الثجاعر سام ٢٠٠٨ وأزال 
حرط تتثغث وقغات الرئغج إلى وقغاغظ شصط، طما 
طضظه أن غاعلى السططئ أربع طرات سطى الاعالغ، وغئتث 
بسثطا  الختغئ،  تالاه  تثععر  رغط  خاطسئ  وقغئ  سظ 
أخغإ بةططئ دطاغغئ سام ٢٠١٣ أشصثته الصثرة الضاشغئ 
لطترضئ السادغئ والظطص السطغط، ورغط ذلك أسطظ شغ 
الغعم البالث طظ الحعر التالغ سظ تصثغط أوراق ترحته 
رجمغا... شاظفةر الظاس غاضئغظ وتخاسثت اقتاةاجات 

طظ طثاطش الصطاسات وبحضض جطمغ...
إلى  رجالئ  بعتفطغصئ  وجه  الظاس  خثاع  باب  وطظ   -٢
الحسإ غعم ٢٠١٩/٣/١١ أسطظ خقلعا الصرارات الاالغئ: "أوق: 
ق طتض لسعثة خاطسئ بض إظظغ لط أظع صط اإلصثام سطى 

ذطئعا تغث إن تالاغ الختغئ وجظغ ق غاغتان لغ جعى 
أن أؤدي العاجإ افخغر تةاه الحسإ الةجائري أق وعع 
السمض سطى إرجاء جمععرغئ جثغثة تضعن بمبابئ إذار 
لطظزام الةجائري الثي ظخئع إلغه... باظغا لظ ُغْةَر اظاثاب 
رئاجغ غعم ١٨ طظ ظغسان/أبرغض المصئض والشرض عع 
اقجاةابئ لطططإ المطح الثي وجعامعه إلغ... بالبا صررت 
أن أجري تسثغقت جمئ سطى تحضغطئ التضعطئ شغ أصرب 
اآلجال... رابسا الظثوة العذظغئ الةاطسئ المساصطئ جاضعن 
وإسثاد  لاثارس  القزطئ  السططات  بضض  تاماع  عغؤئ 
واساماد ضض أظعاع اإلخقتات الاغ جاحضض أجج الظزام 
الةثغث وتسغغظ عغؤئ رئاجغئ تسثدغئ... تترص سطى أن 
جغظزط  خاطسا  سام ٢٠١٩...  ظعاغئ  طثتعا صئض  تظاعغ 
اقظاثاب الرئاجغ سصإ الظثوة العذظغئ الةاطسئ"... رادغع 
الةجائر ٢٠١٩/٣/١١). شعثه الرجالئ أبارت الظاس أضبر، إذ 
تاول أن غاعدد لطظاس وادسى أظه لط غظع صط الارحح 
طع أظه ترحح! وشعط الظاس أن بعتفطغصئ غرغث تمثغث 
لغرضج  اقظاثابات  ألشى  وأظه  بالثثاع...!  الرابسئ  وقغاه 

ظفعذ زطرته الفاجثة...
 ٣- وصث أسطظ بعتفطغصئ تتئ ضشط الحارع سظ إصالئ 

السآال: ظحرت جضاي ظغعز شغ ٢٠١٩/٣/١٧ تتئ سظعان (خقل أغام... اتاةاجات الةجائر تطال "السخإ المآلط" 
لطسططئ) طا غطغ: (صال رئغج أضئر اتتاد ظصابغ طساصض شغ الةجائر، إظه اتثث خطعات صاظعظغئ لاظفغث إضراب 
غعم  بعتفطغصئ  وضان  المصئطئ...)  الصطغطئ  افغام  خقل  والشاز،  الظفط  ذلك  شغ  بما  الطاصئ،  صطاسات  شغ  سام 
٢٠١٩/٣/١١ صث تراجع سظ ترحته، ولضظه ألشى طعسث اقظاثابات المصرر شغ ١٨ ظغسان الصادم وأسطظ سظ طحروع 
ظثوة لاتثغث طعسث اقظاثابات. ولضظ الظاس رشدعا ذلك واسائروه تمثغثا لسعثته الرابسئ التالغئ، وخرجعا 
بالمقغغظ الةمسئ ٢٠١٩/٣/١٥ وعع أضئر تحث طظث بثء اقتاةاجات شغ ٢٠١٩/٢/٢٢. والسآال أو افجؤطئ عغ: عض 
عثه اقتاةاجات الصعغئ، وخاخئ إذا تتصص إضراب الظفط، عض عغ طتطغئ الخظع أو أن عظاك أخابع دولغئ؟ 
بط عض غارتإ سطغعا تشغغر شغ المحعث السغاجغ شغ الةجائر؟ وعض بعتفطغصئ رغط عثه اقتاةاجات جغسامر 

تاضماً جظئ أخرى ضما شغ صراراته افخغرة؟



افربساء ٢٠ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٧ آذار/طارس ٢٠١٩ طـ٢     السثد ٢٢٧

شغ خاام تمطئ أذطصعا الصسط الظسائغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج بسظعان "ترائر تعظج غرشدظ جتغط العخاغئ 
وَغُاْصَظ لسثل اإلجقم"، سصث التجب طآتمرا بّغظ طظ خقله طا غطغ:

١. إن المرأة تسغح أجعأ أغاطعا تتئ وذأة الظزام الرأجمالغ طخثر ضض طا تساظغه المرأة شغ أغاطظا وسطى طثاطش 
افوجه شعع غسسى إلى الاساشغ سطى تساب حصائعا طادغا وطسظعغا.

٢. إن لثسعى الامضغظ اقصاخادي لطمرأة شغ تعظج خطفغات وطصاخث خئغبئ، شعع ق غرظع إق قجاباث المرأة طظ 
اطاغازاتعا وأطعطاعا وجتإ الصعاطئ طظ الرجض لااماعى بالرجض ترجغثا لمفععم الةظثرغئ.

٣. إن غاغئ افجظثات المتطغئ المآتمرة بأواطر المساسمر والمرتعظئ لفجظئغ عغ ضرب المفاعغط وافتضام اإلجقطغئ 
داخض افجرة باجاعثاف المرأة وبّاعا سظعا وإلعائعا سظ دورعا التغعي وافجاجغ شغعا بثسعى الامضغظ اقصاخادي.

٤. إن الصسط الظسائغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج غسمض بخفئ دؤوبئ طظ أجض ضحش شساد وزغش الظزام 
وخططه وأجالغئه الاغ تةسض المرأة أداة، ُتساشض لطسمض شغ المحارغع الشربغئ باجط الترغئ والتثابئ والسطماظغئ 

والامضغظ اقصاخادي.

غعاجه الئحغر طظث ٢٠١٨/١٢/١٩م طعجئ اتاةاجات تسث 
افذعل وافصعى طظث تربسه سطى جثة التضط طظث ٣٠ 
ساطاً، بثأت شغ حضض غدإ سطى الاردي اقصاخادي 
عع  باظتغه  ططالئات  إلى  تتعلئ  طا  جرسان  لضظعا 
اقتاةاجات  زالئ  وطا  التضط،  جثة  سظ  وظزاطه 

تاعاخض عظا وعظاك شغ طثن السعدان.
لئسخ  ظاغةئ  خفئ،  صث  الازاعرات  تثة  أن  ختغح 
طع  واضتئ،  وغغر  شدفاضئ  شالحسارات  السعاطض، 
سثم وجعد عثف واتث غعتث المازاعرغظ، وطتاولئ 
بسث  الثغظ  شخض  تعل  التثغث  السطماظغغظ  بسخ 

جصعط الظزام.
إن الحسارات الفدفاضئ الاغ غرددعا الحئاب طبض (ترغئ، 
جقم، سثالئ) لغج لعا شعط طسغظ، شما عغ الترغئ الاغ 
غصخثون؟ وضغش تاتصص؟ وطا رأي اإلجقم شغ عثه الترغئ 
الاغ غظادون بعا، عض عغ ضث السئعدغئ؟ أم عغ ذات 
الترغئ الشربغئ طبض ترغئ السصغثة والردة وسثم تطئغص 
أم  والثسارة،  السعر  ترغئ  الحثخغئ  والترغئ  التثود، 
ترغئ الرأي وجإ الثغظ وجإ الثات اإللعغئ؟ لثلك ضان 
ق بث طظ ذرح حسارات تصغصغئ واضتئ بثقً طظ حسارات 
شدفاضئ تمالئ أوجه تاعاشص طع التطعل الاغ ق ترغث 
اإلجقم وق أتضاطه، شاإلجقم غظغ بضطمات وطخططتات 
لعا طساٍن حرسغئ تشظغ سظ الضطمات المعبعءة، إذ إن 
اإلجقم صث وضح ضض حغء وشخطه وبغظه ضما صال اهللا 
ْجَا َعلَْيَك الِْكَتاَب تِبَْياناً لِّلُكِّ  تسالى لظئغه الضرغط : ﴿َونَزَّ

ٍء وَُهًدى َورمَْحًَة َوبرُْشَى لِلُْمْسلِِمنَي﴾. ْ َ
عغ  سطغعا  والعسغ  إدراضعا  غةإ  الاغ  افطعر  طظ  لثا 
طتاولئ الئسخ ترف البعرة سظ طسارعا، وغزعر ذلك 
شغما ُأبغر سظ شخض الثغظ سظ التضط والسغاجئ، شصث 
ظحر طعصع ضعش ظغعز باارغت ١٤ حئاط/شئراغر ٢٠١٩م 
طتمث  د.  السعداظغغظ،  المعظغغظ  تةمع  طمبض  (حثد 
افخطاء  صداغا  تسط  أعمغئ  سطى  المخطفى،  غعجش 
الاارغثغئ وسقصئ الثغظ بالثولئ، وصال إن الثغظ طعروث 
أجاجغ لطسعداظغغظ، لثلك ق ظصعل شخض الثغظ سظ 
الثولئ أو السطماظغئ، إظما تترغر الثغظ طظ الثولئ طظسًا 
قجاشقله وتاى غآدي دوره شغ المةامع). وعثا الثط 
بق حك غآدي إلى إضساف البعرة أو اظتراشعا، شتضعطئ 
الئحغر سطماظغئ طظث طةغؤعا باظصقب ١٩٨٩م، وصث رشسئ 
بسخ حسارات اإلجقم دغثغئ بعا طحاسر المسطمغظ 
شغ السعدان لاضسإ حرسغئ لطئصاء شغ التضط، ولضظ 
جرسان طا اظضحفئ لطظاس تصغصئ عثا الظزام الثي طظع 
وافطاضظ  افجعاق  شغ  باإلجقم  التثغث  إرحاده  وزغر 
الساطئ، وصث سجلئ التضعطئ سثدًا ضئغرًا طظ أئمئ المساجث 
الاغ تخثع طظابرعا بالتص، شظزام اإلظصاذ شغ السعدان 
عع ظزام سطماظغ؛ شفغ التضط غطئص الظزام الةمععري 
خظثوق  روحاات  غطئص  اقصاخاد  وشغ  الثغمصراذغ، 
الربا  تتطغض  سظ  شدقً  عثا  الثولغغظ،  والئظك  الظصث 
وإجازته شغ الئرلمان طرارًا وتضرارًا، وشغ طةال اقجاماع 
التغاة  شغ  شسطغاً  ططئصئ  جغثاو  ظصاط  طظ  ضبغرًا  شإن 
الساطئ، غزعر ذلك شغ خاقت افشراح والتثائص الساطئ، 
وصث تئرأت التضعطئ طما غسمى بصاظعن الظزام السام 
الثي عع شغ افخض لط غضظ إجقطاً، وإظما ضاظئ بسخ 
افتضام الاغ وضسئ بععى التضام وأطججاعط، ولغج 
باسائارعا أتضاطاً حرسغئ تآخث بالثلغض الحرسغ، لثلك 
الفاضح  الجي  طادة  افطرغضغئ  السفارة  عاجمئ  سظثطا 
خدسئ لعا التضعطئ وبثأت شغ الاشغغر والائثغض، أطا شغ 
اإلجقم شق تئثغض لتضط حرسغ ضما صال اهللا تسالى: 
ْمراً 

َ
ُ أ ُ ُ َوَرُسو َ ابَّ ﴿َوَما اَكَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َق

 ُ َ َ َوَرُسو ْمرِِهْم َوَمن َفْعِص ابَّ
َ
ةُ ِمْن أ رَِيَ

ْ
ن يَُكوَن لَُهُم اخل

َ
أ

بِيناً﴾. َفَقْد َضلَّ َضالالً مُّ
تثوغض  المسارضئ  شغ  الصغادات  بسخ  طتاولئ  أطا 
بالمساسمرغظ،  المرتئطئ  الصعى  عثه  ضسادة  التراك 
شالتضعطئ طظ جعئ تعاخض تعاراتعا طع أطرغضا شغما 
إلى  تاعجض  والمسارضئ  واتث)   + (بثمسئ  غسمى 
أوروبا الاثخض لمساسثتعا لقذاتئ بالظزام، شصث الاصى 

وشث طظ المسارضئ بالمحرع الئرغطاظغ الطعرد الاعن 
رئغج جابص لطةماسئ الئرلماظغئ سظ السعدان وجظعب 
طسآول  الاصى  وصئطه  ٢٠١٩/٢/١٤م،،  شغ  السعدان 
بالمئسعث  السعدان"  "ظثاء  باتالش  الثارجغئ  السقصات 
الئرغطاظغ الثاص لطسعدان وجظعب السعدان ضرغج 
تسجز  أن  غأططعن  إظعط  العشث  رئغج  وصال  تروت، 
بحأن  دولغئ  تتصغص  لةظئ  تحضغض  وشرظسا  برغطاظغا 
صاض المتاةغظ خقل الثورة السادغئ افربسغظ الصادطئ 
حئاط/  ٢٥ شغ  جائثأ  والاغ  اإلظسان  تصعق  لمةطج 
شئراغر. (ظصقً سظ جعدان ترغئغعن السئئ ٢٠١٩/٢/١٦م).

زالئ  شما  أجطعا  طظ  الظاس  خرج  الاغ  افجئاب  وأطا 
طعجعدة؛ شما زالئ خفعف الظاس أطام طتطات العصعد، 
افجسار،  غقء  طع  المثابج،  وأطام  والمخارف،  والئظعك 
طصابض  جظغعا  جئسغظ  لغخض  الةظغه،  اظعغار  وتعاخض 
الثوقر شغ المساطقت الظصثغئ، وبالحغك وخض ٨٣ جظغعا 
لطثوقر. شأجئاب البعرة صائمئ ولضظ سثم وضعح العثف 
الثي غةامع تعله البائرون، وتثخض بسخ السطماظغغظ 
طترك  أظه  برغط  التراك  سظ  الثغظ  إصخاء  لمتاولئ 
إلى  تتااج  المسائض  شعثه  السعدان،  فعض  أجاجغ 
وضعح وبغان، لاضعن البعرة طتخظئ وواسغئ، وواضتئ 
غةامع  شضرة  عظاك  تضعن  أن  بث  شق  لطظاس،  المسالط 

تعلعا البائرون وغدتعن طظ أجطعا.
وفن أعض السعدان طسطمعن شإن الفضرة العتغثة الاغ 
تةمسعط عغ اإلجقم وأتضاطه وحرغساه السمتئ، طع 
السطط أن تضعطئ الئحغر عغ تضعطئ سطماظغئ صئغتئ، 
اإلجقم،  طزاعر  وتاربئ  التضط،  سظ  الثغظ  شخطئ 
بمظع افتادغث الساطئ شغ افجعاق والمغادغظ، وتزرت 
الظثوات شغ الصاسات، وضان آخرعا المعرجان الثطابغ 
التاحث الثي ضان لطسطماء والصغادات اإلجقطغئ وأئمئ 
المساجث الثي ضان بسظعان: (طساصئض السعدان بغظ 
السطماظغئ والحرغسئ اإلجقطغئ) تغث ضان شغ افخض 
التضعطئ،  شمظساه  الجبغر  الحعغث  صاسئ  شغ  غضعن  أن 
افطرغضغئ  افجظثة  طع  تماعغاً  لقجقم  تربعا  لاآضث 
(اإلرعاب)،  باجط  اإلجقم  سطى  بالترب  غسمى  شغما 
وقغئ  الاترغر/  تجب  طضاإ  جاتئ  إلى  تتعغطه  شاط 
اإلجقطغئ  والصغادات  السطماء  شغه  واتاحث  السعدان، 
وساطئ الظاس وصثطئ شغه ضطمات ذغئئ صعغئ تةامع 
لعا،  السمض  ووجعب  وأعمغاعا  الثقشئ  شرضغئ  سطى 
شعجعد شضرة واضتئ المسالط غةامع تعلعا البائرون، 
أطر طعط وأجاجغ، ضما عغ الخقة الاغ سظثطا غآذن 
افذان غةامع ضض المسطمغظ شغ بغعت اهللا، وغآدون 
الترضات وافصعال ذاتعا بحضض طظازط بثغع؛ ق غثرج 
سظ ترتغئه أتث؛ فظعا شضرة واضتئ المسالط. وضثلك 
تعلعا  غةامع  الاغ  الفضرة  تضعن  أن  بث  ق  البعرة 
الةمععري  الظزام  إزالئ  طبض  واضتئ،  شضرة  البائرون 
الثغمصراذغ، وإصاطئ ظزام اإلجقم، سئر دولاه الثقشئ 
الظزام  غفدح  شعثا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة 
طظ  البعرات  جارصغ  سطى  الفرخئ  وغفعِّت  التاضط، 
المساسمرغظ وأسعاظعط شغ بقدظا وغةسض البعار واسغظ 

 سطى ططالئعط وأعثاشعط
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

جظئ،  أربسغظ  طظ  فضبر  غععد  لتمى  وتاٍم  لطةعقن 
ظسال  تتئ  غععي  ضاد  أن  بسث  جصعذه  دون  وتالئ 
أعض الحام. لصث أضتئ إغران ضطساً شغ طبطث اإلجرام 
(روجغا وإغران وترضغا) والاظسغص طسه سطى صثم وجاق، 
لعأد بعرة الحام، وبسث التغاة شغ ظزام الئسث المةرم، 
حسري...  شطغئ  أطرغضا.  لعغمظئ  خاضسئ  الحام  وإبصاء 
عض بات حسار (المعت إلجرائغض) ظسغاً طظسغاً، أم عض 
اإلجقم  شةإَّ  اإلجقم  أطرغضا  افضئر  الحغطان  اساظص 
ل أعض الحام  إجرام أطرغضا بتص المسطمغظ، أم عض َبثَّ
دغظعط تاى تصَّ سطغعط تث الردة بصاض شطثات افضئاد 

وتحرغث المقغغظ؟!
أطا شغما غاسطص بالثظثظئ المسامرة تعل اطاقك إغران 
لطسقح الظعوي والغعراظغعم، شإظعا ق تثرج سظ جغاق 
اجابمار أطرغضا لعثا المطش بحضض أو بآخر سطى تئاغظ 
الظعب  غتثد  والثي  وإدارة.  إدارة  بغظ  طا  الظعب  شغ 
طع  بالاصارب  المطش،  عثا  اجابمار  شغ  فطرغضا  افظةع 
إغران ورشع التخار سظعا تارة، أو بسجلعا والسمض سطى 
شرض سصعبات سطغعا تارة أخرى، عع ذئغسئ المسطغات 
والزروف والعصائع ذات السقصئ. شسطى جئغض المبال ق 
التخر، اظاعةئ إدارة أوباطا ظعب الاصارب المسطظ طع 
إغران، باعصغع اقتفاق الظعوي بغظعا وبغظ الثول السئ 
دخعل  إبر  أوباطا  صال  ٢٠١٥/٠٧/١٤م.  شغ  الضئرى 
المصاذسئ  إن  الاظفغث:  تغج  إغران  طع  الظعوي  اقتفاق 
الثبطعطاجغئ إلغران لط تثثم طخالح العقغات الماتثة، 
وأضاف بأن سثم التثغث طع إغران لسصعد لط غساعط 
اقتفاق  أن  إلى  طحغرا  افطرغضغئ،  المخالح  تصثم  شغ 
افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  صعة  أبئئ  إغران  طع  الظعوي 
دون الثخعل شغ ترب بالمظطصئ. وأشاد أظه وبمعجإ 
اقتفاق الظعوي المعصع شغ ٢٠١٥/٠٧/١٤ طع الصعى 
السئ الضئرى شإن إغران لظ تتخض سطى السقح الظعوي، 
طآضثا أن اقتفاق الظعوي طع إغران جسض السالط أضبر 
رتئئ  وبالمصابض  ٢٠١٦/١/٧م)  العذظ:  دظغا  أطظا... 
إغران تغظؤث باقتفاق سطى لسان الرئغج تسظ روتاظغ 
الثي ضان دسا الحرضات افطرغضغئ والشربغئ لقجابمار 
شغ بقده. والثي دسا أطرغضا تغظؤث لاعصغع اقتفاق عع 
دسا  طا  جعرغا؛  شغ  بحار  ظزام  جصعط  طظ  خحغاعا 
دون  لطتغطعلئ  جعرغا  شغ  القسئئ  الصعى  تضاتش  إلى 
جصعذه، وذلك بطسإ إغران دورًا أضبر شاسطغئ، وق غضعن 
ذلك وإغران طضئطئ بصغعد السجلئ والسصعبات المدروبئ 
سطغعا؛ شضان ق بث طظ إذقق غثعا وتترغرعا طظ عثه 
الصغعد لااترك بأرغتغئ وجقجئ. وعثا طا تثث شسًق، 
شصث تجاطظ عثا اقتفاق طع دشع أطرغضا لروجغا لطاثخض 
السسضري شغ جعرغا، وطا واضإ ذلك طظ جطسطئ طظ 
تصارب بقبغ الحر (روجغا وترضغا وإغران) بسدعط طع 
شغ  بغظعط  شغما  والثفغ  المسطظ  وتظسغصعط  بسخ، 
افسمال السغاجغئ والسسضرغئ شغ جعرغا، والاغ ضان 
تسطغط طثغظئ تطإ أغصعظئ بعرة الحام، وطا تقعا طظ 
صدط الظزام لطمظاذص المظطصئ تطع افخرى طظ أشزع 
وتظفج  رجطغه،  سطى  اإلجــرام  ظزام  شعصش  ظاائةعا! 

الخسثاء بسث أن اظتئج سظه الععاء أو ضاد.
وأطا الغعم شغ ظض إدارة تراطإ شإن الزروف السغاجغئ 
لخالح  تشغرت  صث  جعرغا  شغ  والعصائع  اخاطفئ،  صث 
ظزام بحار المةرم، وبثا فطرغضا أن اقتفاق السابص 
دول  خادرات  بازدغاد  افوروبغ  اقصاخاد  أظسح  صث 
اقصاخادي  بظعمه  تراطإ  جسض  طا  إغران؛  إلى  أوروبا 
إغران  سطى  وسصعبات  صغعد  شرض  إلى  لطسعدة  غةظح 

طةثدًا والسمض سطى سجلعا.
وطا بغظ تطعغح تراطإ بالسصعبات وشرض السجلئ سطى 
ورشع  طسعا  بالاصارب  الةجرة  أوباطا  طث  وبغظ  إغران، 
رضائج  طظ  رئغسئ  رضغجة  إغران  تئصى  سظعا،  السصعبات 
أطرغضا شغ المظطصئ، إلى أن غُمظَّ اهللا سطى عثه افطئ 
سظ  أطرغضا  غث  جاصطع  الاغ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ 
بصغ  إن  عثا  دارعــا،  إلى  وتسغثعا  المسطمغظ،  بقد 
لعا دار، وُتةري أتضام اهللا بالصخاص السادل طظ ضض 
ّيَ ُمنَقلٍَب 

َ
﴿وََسَيعلَُم الذيَن َظلَموا أ والمارصغظ.  الثعظئ 

 ﴾يَنَقلِبون
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لصث ضان لمعصع إغران اقجاراتغةغ وجط طظطصئ تجاتط 
اجاسماري بغظ أطرغضا وبرغطاظغا واقتتاد السعشغغاغ؛ 
أضئر افبر شغ خغاغئ تعازن اجاراتغةغ جثغث لخالح 
أطرغضا سطى غث الثمغظغ وبعرته الثغظغئ، طصابض اظتسار 
الثي  بعطعي  رضا  ظزام  شغ  المامبض  برغطاظغا  ظفعذ 
سطى إغران طظث اتاقلعا  ضاظئ ظخئاه برغطاظغا حاعاً 
لتزئ  إلى  الباظغئ  السالمغئ  الترب  إبان  ١٩٤١م  سام 
خطسه شغ ١٩٧٩م. ضما جسطئ أطرغضا طظ إغران تائط 
اظصقب  بسث  واحاراضغاه  السعشغغاغ  المث  أطام  خث 
أطرغضا سطى شضرة الاساغح السطمغ الاغ ضان السمقصان 
١٩٦١م؛  سام  بفغّظا  العشاق  طآتمر  شغ  سطغعا  اتفصا 
شثحغئ أطرغضا طظ إذئاق السعشغغئ سطى أششاظساان 
الاغ جغطر تجب الحسإ الثغمصراذغ (التجب الحغعسغ 
افششاظغ) سطى السططئ شغعا سام ١٩٧٨م، والثي تزغ 
بثسط جغاجغ ولعجساغ طظ طعجضع اظاعى باجاغاح 
السعشغات فششاظساان أواخر ١٩٧٩م، تغث بات الثب 
الثطغب  طظطصئ  طظ  صرغئئ  شراجت  بسث  سطى  الروجغ 

السربغ ببروته الظفطغئ العائطئ.
سطى الئاتث سظ التصغصئ أن غئخر طا  ولط غسث خاشغاً 
المرج،  وبان  البطب  ذاب  أن  بسث  ُطشطى  بافطج  ضان 
اإلسقطغئ  الظصعقت  تعاترت  شصث  والمرج.  العرج  وضبر 
لطاصارغر والعبائص المائادلئ بغظ أطرغضا والثمغظغ طظ 
أول غعم تفةرت شغه بعرة المقلغ بإغران. طظ ذلك طا 
ضحفاه (بغ بغ جغ) سظ وبائص ُرشسئ سظعا السرغئ 
ُتزعر أن بمئ وجععاً ُأخرى لط تضظ طسروشئ شغ السابص 
لطسقصات بغظ إغران وأطرغضا، تدمظئ العجه المثاطش 
لطثمغظغ الثي لطالما اظاعب جغاجات ظاعرعا الاحثد 
تغال أطرغضا، والثي لطالما ضان غاعةط سطغعا وغططص 
سطغعا اجط (الحغطان افضئر)؛ طا أوجث عّجة ضئغرة شغ 
إغران تثت بالمرحث اإلغراظغ سطغ خاطظؤغ إلى اجاظضار 
الاصرغر، ظاشغاً وجعد أغئ اتخاقت جابصئ بغظ الطرشغظ، 
طثسغاً أظعا تصارغر طثاطصئ وق أجاس لعا طظ الختئ. 
وشغ سام ٢٠٠٥ خرجئ العبغصئ طظ إذار السرغئ، وتط 
ذضر بسخ الفصرات الماسطصئ برجالئ آغئ اهللا الثمغظغ، 
إق أن بسخ افججاء تط تةئعا. وشغ سام ٢٠٠٨ ظحرت 
طضائئ الرئغج جغمغ ضارتر ظسثئ رصمغئ طظ المساظث 
الاغ لط تتةإ شغعا الفصرة الماسطصئ برجالئ الثمغظغ. 
وتظص العبغصئ سطى حرح الثمغظغ شغ رجالاه أظه لط 
غسارض المخالح افطرغضغئ شغ إغران، بض سطى السضج 
شإظه اساصث بأن العجعد افطرغضغ ضان ضرورغاً إلتثاث 
الئرغطاظغ  والظفعذ  السعشغغاغ  اقتتاد  ضث  تــعازن 
المتامض، ضما حرح اساصاده شغ الاساون العبغص بغظ 
الظخراظغئ.  خخعخاً  السالط  أدغــان  وبغظ  اإلجــقم 
ووخطئ الرجالئ إلى واحظطظ غعم ١٩٦٣/١١/٦، ضما 
أرجض الثمغظغ طرة أخرى رجالئ إلدارة الرئغج جغمغ 
لمساظث غسعد تارغثه إلى ١٩٧٩/٠١/١٩  ضارتر وشصاً 
وسث  والاغ  بأجابغع،  اإلغراظغئ  البعرة  اظطقق  صئض  أي 
شغعا الرئغج افطرغضغ بسثم صطع إغران لطظفط سظ 
الشرب، وسثم تخثغر البعرة إلى دول المظطصئ، وإصاطئ 
الباظغئ  الرجالئ  وظخئ  أطرغضا.  طع  ودغــئ  سقصات 
لطثمغظغ سطى تأضغثات لضارتر أظه لظ غسادي أطرغضا، 
تغث صال شغعا: جارون أظه ق غعجث سثاء خاص بغظظا 
اإلجقطغئ  الةمععرغئ  أن  وجارون  أطرغضا،  وبغظ 
المئظغئ سطى الفطسفئ والصعاظغظ اإلجقطغئ لظ تضعن إق 
وطساسثة الئحرغئ...  إظساظغئ تسسى لطسقم  تضعطئ 

أخئار الثطغب السربغ: ٢٠١٦/٦/٤م باخرف).
ألفاظعا  شغ  الماعاترة  والعبائص  الاصارغر  ضاظئ  وإذا 
وطساظغعا غغر ضفغطئ بضحش ضض التصغصئ لثى الضبغرغظ 
طمظ وصسعا شغ حرك الادطغض السغاجغ، شإن أشسال 
افسمى  أطــام  الغعم  والمحععدة  المظزعرة  إغــران 
الحمج  بجوغ  غظضر  أن  لماصعِّل  تارك  لط  والئخغر 
شغ رابسئ الظعار لغج دوظعا جتاب. شمع تفةر بعرة 
الحام شغ وجه الظزام السعري الةظاح الباظغ لطمماظسئ 
وططغحغاتعا  جقتعا  إلى  إغــران  عرسئ  المجسعطئ 
وشغالصعا لصاال طظ باروا وخثتعا ببعرة سزغمئ بارت 
بائع  ظزام  ولمساظثة  والثقشئ،  السجة  رائتئ  طظعا 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا (أبع تظغفئ)ـ  ـ 

خقص السعدان شصط باإلجقم!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

القسم النسائي لحزب التحرير/ والية تونس
حرائر تونس يرفضن جحيم الوصاية وَيُتْقَن لعدل اإلسالم



 السثد ٢٢٧  ٣افربساء ٢٠ طظ رجإ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٧ آذار/طارس ٢٠١٩ طـ  

شغ عثا افطر بالاثرغب فظعا لغسئ شغ خراع طع شرظسا 
الاشغغرات  تطك  طرت  لثلك  أطرغضا،  طع  الخراع  بض 
ضما  لفجعاء  تسثغظ  دون  لفرظسا  المعالغظ  لطدئاط 
شغ  بعتفطغصئ  أسفى  سظثطا  وتاى  خراع!...  ضان  لع 
٢٠١٥/٩/١٣ ضابطاً ضئغرًا طظ أختاب المغعل الفرظسغئ 
لمغظ  طتمث  الساطئ  اقجاثئارات  أجعجة  طثغر  وعع 
تط  شصث  طعاطه  طظ  تعشغص  بالةظرال  المسروف  طثغظ 
ذلك دون أي جثعظئ أو تأبغر شغ بظغئ الظزام! وغمضظ 
الصعل إن بعتفطغصئ ظةح إلى تث طا شغ عثه اإلصاقت 
بثسط برغطاظغا له، وإن ضان ق زال شغ الةغح طضان 
لفرظسا تغث بصاشئ الةغح وتثرغئه شغ طسزمه طظ 
شرظسا... ولضظ ضما صطظا شصث ضان "خراع" بعتفطغصئ طع 
وق  الرغاضغ  لطاظاشج  أصرب  بعثوء  غاط  لغظاً  الةغح 
غآبر شغ الصداغا افجاجغئ لطظزام...) اظاعى اقصائاس

سظ  غثاطش  [("وعثا  اإلخثار:  شغ  ذضرظا  وضثلك   -٦
الخراع التصغصغ طع أطرغضا وطثططاتعا شغ الةجائر 

تعل اقجاتعاذ السغاجغ... شمبقً:
أ- بسث خروج إجئاظغا طظ الختراء شغ ١٩٧٦م بسث ٩١ جظئ 
طظ اقجاسمار وجثت أطرغضا الفرخئ شغ ترضئ بعلغسارغع 
قجاصقل الختراء، واتثثتعا ذرغسئ لطاثخض شغ الحمال 
الةجائر  شغ  التضط  ولضظ  الةجائر...  وخاخئ  افشرغصغ 
"برغطاظغا" ضان طظائعاً لطمسألئ، شتخر الئعلغسارغع شغ 
حرغط سظث التثود، وأتاذعا بسغعظه فظه ضان غثرك 
أن أطرغضا لعا اخاراصات شغعا... ورغط عغمظئ أطرغضا سطى 
بسبات افطط الماتثة وطظثوبغعا بحأن الختراء إق أظعا 

لط تساطع اقجاتعاذ سطى الظفعذ شغ الةجائر...
ب- تاولئ أطرغضا إغةاد صاسثة شغ الةجائر لطصعات الاغ 
أظحأتعا بتةئ طتاربئ اإلرعاب، وعغ الصعات المسماة 
خطفعا  وطظ  فظعا  رشدئ  الةجائر  ولضظ  "أشرغضعم"، 
برغطاظغا تثرك أن عثه الصاسثة افطرغضغئ عغ لطاثخض 
شغ حؤعن الةجائر، ولثلك خرتئ الثارجغئ الةجائرغئ شغ 
٢٠٠٧/٣/٣: (أن الةجائر غغر طسظغئ باجاداشئ طصر الصعات 

افطرغضغئ الثاخئ فشرغصغا "أشرغضعم")
ج- تاولئ أطرغضا إبارة طتاربئ اإلرعاب طساشطئ أتثاث 
طالغ شغ ٢٠١٢/٣/٢٢م وتثبئ بغظعا وبغظ الةجائر زغارات 
إلحراك الةجائر بالاساون طع أطرغضا شغ طضاشتئ اإلرعاب 
الةجائر  رشدئ  ذلك  وطع  الةجائر  غخض  صث  أظه  بتةئ 
"وطظ خطفعا برغطاظغا"، رشدئ خطئ أطرغضا، وأبرز عثه 
الجغارات زغارة عغقري ضطغظاعن واجاماسعا طع بعتفطغصئ 

شغ ٢٠١٢/١٠/٢٩م...)] اظاعى اقصائاس
٧- وواضح طظه السقصات الثولغئ بغظ برغطاظغا وشرظسا 
شغ الزروف التالغئ أظعا تضاد تضعن أصرب إلى المظاشسئ 
بروح رغاضغئ ولضظعا بغظ أطرغضا وبرغطاظغا أصرب إلى 
الخراع الثولغ الساخظ... وعثه التالئ طا زالئ طابطئ، 
سطى  اقتاةاجات  تتاوقن أن تساشق  شأطرغضا وشرظسا 
أطض أن تةسض ضض طظعما سمقءعا غاصثطعن الظاس وطظ 
بط غاسططعن إلى التضط شغتطعن طتض سمقء برغطاظغا طع 

اخاقف المظعب:
- أطا أطرغضا... شصث أسطظئ سطى لسان الماتثث باجط 
("ظتظ  صائق:  غعم ٢٠١٩/٣/٥  باقدغظع  روبرت  خارجغاعا 
ظراصإ عثه الازاعرات شغ الةجائر وجظعاخض شسض ذلك. 
وإن العقغات الماتثة تثسط الحسإ الةجائري وتصه شغ 
الازاعر السطمغ"... بغ بغ جغ ٢٠١٩/٣/٦) وعثا أول رد 
شسض طظ أطرغضا سطى أتثاث الةجائر. طما غثل سطى أن 
أطرغضا ترغث أن تساشض عثه الازاعرات لخالتعا. وبسث 
صرارات بعتفطغصئ الماسطصئ بإلشاء اقظاثابات أسطظئ أطرغضا 
باقدغظع  روبرت  خارجغاعا  باجط  الماتثث  لسان  سطى 
صائق ("ظثسط الةععد شغ الةجائر لرجط ذرغص جثغث صثطا 
طظ خقل تعار غسئر سظ إرادة ضض الةجائرغغظ وآطالعط 
شغ طساصئض آطظ وطجدعر. ظتارم تص الةجائرغغظ شغ 
الازاعر والاسئغر السطمغ سظ طعاصفعط، وظاابع سظ ضبإ 
الاصارغر الاغ تاتثث سظ تأجغض اقظاثابات ضما ظثسط تص 
الحسإ الةجائري شغ اقخاغار سئر اظاثابات ترة وظجغعئ"... 
الماتثث  ولضظ  الةجائرغئ ٢٠١٩/٣/١٢)  الحروق  روغارز، 
شاةاعطاعا  بعتفطغصئ،  صرارات  سطى  غسطص  لط  افطرغضغ 
أطرغضا، طما غسطغ اظطئاسا أن طعصفعا غغر طآغث لعثه 

الصرارات، وأظعا ترشخ إلشاء اقظاثابات.
وضان ظاعرا أن الختش افطرغضغئ سصإ صرارات بعتفطغصئ 
ختغفئ  شاتثبئ  صراراته  وضث  ضثه  تصش  ضاظئ 
"ظغعغعرك تاغمج" سظ طعصش المسارضئ وتحضغضعا شغ 
ظعاغا الرئغج بعتفطغصئ ووخفئ رجالاه لطمتاةغظ بأظعا 
طظ  بعجئ"  "واحظطظ  ختغفئ  تثرت  بغظما  خثسئ. 
طتاولئ الرئغج بعتفطغصئ غغر المسطظئ لامثغث سعثته 
والعروب طظ تسطغط السططئ لثطغفاه وإشساح المةال. 
وعضثا غزعر طعصش أطرغضا أظه لغج طع بعتفطغصئ وأظعا 
خقلعا  طظ  لااسطض  اقتاةاجات  اجاشقل  سطى  تسمض 
لئسط ظفعذعا شغ الةجائر تغث سمطئ سطى ذلك ضما 
أحرظا شغ افسطى وطا زالئ تئثل وتسمض سطى اجاشقل ضض 
تثث غةري ضما تفسض شغ ضض بطث. وعغ ق تفسض ذلك 
طظ باب الترص سطى الحسعب فظعا سمطئ سطى جتصعا 
شغ طخر والسراق وجعرغا والخعطال وأششاظساان وشغ 
سظ  ضان  أم  المئاحر  بالاثخض  ذلك  أضان  جعاء  غغرعا 
ذرغص اقظصقبات أم ضان بةسض دول حرغضئ أو سمغطئ 

تاثخض بالعضالئ سظعا.
تـارة  طاثبثباً،  ضان  شصث  الفرظسغ...  المعصش  أطا   -

طع بعتفطغصئ وتارة ضثه، شعغ تتاول اغاظام شرخئ 
لطاسطض دون الاتثي لئرغطاظغا، شصث تابسئ شرظسا طا 
إذ  داخطغ،  تثث  وضأظه  باعامام  الةجائر  شغ  غتثث 
تسائر ظفسعا ضأظعا وخغ سطى طساسمراتعا السابصئ! 
 :٢٠١٩/٣/٤ غعم  الفرظسغئ  الثارجغئ  وزارة  أسطظئ  وصث 
"إن بارغج سطمئ بصرار الرئغج الةجائري سئث السجغج 
بعتفطغصئ الارحح شغ اقظاثابات الرئاجغئ المصررة شغ 
ظروف  أشدض  شغ  الاخعغئ  غةري  أن  وتأطض  ظغسان 
شغمظ  الةجائري  الحسإ  بغث  "الصرار  وصالئ:  طمضظئ" 
جغثاار زسغما له... والصرار بغث الحسإ الةجائري شغما 
غاسطص بمساصئطه". (روغارز ٢٠١٩/٣/٤)... وصال جضرتغر 
الثولئ لطحآون الثارجغئ الفرظسغئ باتغسئ لعطعغظ 
شغ تخرغتات إلذاسئ شرظسا الثولغئ غعم ٢٠١٩/٣/٥ "إن 
السططات الةجائرغئ طثسعة لطسماح لطحئاب بالازاعر 
شفرظسا تةث أن الحئاب غسئر سظ ظفسه بعثوء، لظثسه 
رتإ  صراراته  بعتفطغصئ  أخثر  سظثطا  ولضظ  غسئر". 
الرئغج الفرظسغ طاضرون بعا صائق "إن صرار الرئغج 
الارحح  سظ  الاراجع  بعتفطغصئ  السجغج  سئث  الةجائري 
الةجائر"  تارغت  شغ  جثغثا  شخق  غفاح  خاطسئ  لسعثة 
ودسا إلى "شارة اظاصالغئ لمثة طسصعلئ" وصال "جظئثل 
ضض طا وجسظا ضغ ظضعن طع الةجائر شغ عثه المرتطئ 
اقظاصالغئ بخثاصئ واتارام" "وأسطظ وزغر خارجغئ شرظسا 
لعدرغان سظ ترتغئه بثطعة بعتفطغصئ واإلجراءات الاغ 
(رادغع  الةجائري"  السغاجغ  الظزام  لاتثغث  اتثثعا 

الةجائر ٢٠١٩/٣/١٢)
شعظا غزعر أن شرظسا ضأظعا تآغث ترضئ اقتاةاج وشغ 
العصئ ظفسه ق ترغث اجافجاز بعتفطغصئ شارتإ بصراراته! 
تاثخض  أن  ترغث  أطرغظ:  طظ  تظططص  فظعا  وذلك 
بطرغصئ طغسعرة ق تسافج السططئ والباظغ ق ترغث أن 
تزعر ضأظعا شغ الةاظإ افطرغضغ ضث بعتفطغصئ شعغ 
ضةجء طظ أوروبا سظث الدرورة إن لط تساطع أن تتض 
طتض برغطاظغا شغ الةجائر شعغ تفدض اجامرار الظفعذ 

الئرغطاظغ شغ الةجائر سطى الظفعذ افطرغضغ.
أطا الختاشئ الفرظسغئ شصث ظصطئ شراظج٢٤ غعم ٢٠١٩/٣/٢ 
تسطغصات الختش الفرظسغئ شظصطئ: (سظ جرغثة لغئراجغعن 
الفرظسغئ صعلعا: "إن الحئاب الةجائري طاسطح لطسثالئ 
اقجاماسغئ وغرغث الاشغغر خاخئ لثى أولؤك الثغظ لط 
وصالئ:  بعتفطغصئ".  الرئغج  جعى  تغاتعط  شغ  غسرشعا 
"الحئاب الةجائري أخئح ق غفعط لماذا غةإ سطغه أن 
الممطعء  الحئاب  عثا  غسرشه،  ق  طاض  سعاصإ  غاتمض 
بالتغعغئ والظحاط غساتص أضبر طظ العغمظئ السغاجغئ 
الاغ شرضعا سطغه ظزام غثائأ وراء رئغج غغر تصغصغ". 
أطا غعطغئ لعشغشارو (الغمغظ) شطصث سظعظئ الخفتئ الاغ 
ضث  ساتغئ  "طعجئ  الةجائر  شغ  لطمزاعرات  خخخاعا 
الظزام الةجائري" وأحارت الةرغثة "إلى طحارضئ بسخ 
الحثخغات السغاجغئ والتجبغئ شغ المزاعرة طبض سطغ 
بظ شطغج رئغج تجب ذقئع الترغات ورحغث ظضاز طرحح 
التضعطئ  رئغج  بغاعر  بظ  وأتمث  المصئطئ  لقظاثابات 
جابصاً وسئث السجغج رتابغ وزغر البصاشئ الثي اجاصال طظ 
طظخئه خقل السعثة افولى لسئث السجغج بعتفطغصئ."... 

ظصقً سظ شراظج ٢٤ شغ ٢٠١٩/٣/٢).
٨- وأطا برغطاظغا شطط غخثر سظعا أي تخرغح رجمغ... 
وعغؤئ اإلذاسئ الئرغطاظغئ ق ترضج سطى اقتاةاجات وإظما 
تمر سطغعا طر الطؤام. والختش الئرغطاظغئ ق تظاصث إجراءات 
بعتفطغصئ وق تثسط المتاةغظ. طما غثل سطى أن برغطاظغا 
ولعثا  السصعط،  له  ترغث  وق  وتثسمه  بعتفطغصئ  طع 
شطط تسمض سطى إبارة الظاس بعاجطئ وجائض إسقطعا 
وتدثغط افتثاث والارضغج سطغعا ضما شسطئ طع اتاةاجات 
طخر وترضغا والسعدان والارضغج سطى ترضات المسارضئ 
وتخرغتاتعا والحثخغات الئارزة شغعا وخاخئ المعالغئ 
لعا، واظاصاد تخرشات افظزمئ وصمسعا. شطط غزعر ذلك 
شغما غاسطص شغ الةجائر. وعثا غآضث أن برغطاظغا خاتئئ 
الظفعذ السغاجغ شغ الةجائر ططمؤظئ لاخرشات بعتفطغصئ 
وزطرته، وعغ تسإ جغاجاعا الثئغبئ تازاعر ضأن افطر 
ق غسظغعا شق تزعر شغ العاجعئ لثئث جغاجاعا طظ باب 

التفاظ سطى سمقئعا!
٩- والثقخئ الراجتئ بالظسئئ لفجؤطئ العاردة:

وردة  وذئغسغئ  سفعغئ  ضاظئ  اقتاةاجات  إن  أ- 
شسض سطى الزطط السغاجغ واقصاخادي تغث غساأبر 
بعتفطغصئ وزطرته بالتضط والمال، شغصعم وإغاعط باسثغض 
الثجاعر تسإ طصاجعط، ورغط اساقل ختاه وسةجه 
سظ الترضئ والضقم غمثد لسعثته الرابسئ بثل الثاطسئ! 
وعع وزطرته طاعمعن بالفساد واخاقس افطعال، بغظما 
وبطالئ  وغقء  شصر  طظ  المسغحئ  ضظك  الظاس  غساظغ 
وسثم الصثرة سطى حراء التاجات افجاجغئ والدرورغئ 
بما غسمى ضسش الصثرة الحرائغئ لثى الظاس طع أن الئطث 
غظغ ببرواته وخاخئ الظفط والشاز. شاظعئعا الحرضات 
وتاحغئ  الظزام  سطى  الصائمغظ  طع  بالاساون  افجظئغئ 
بعتفطغصئ... وغخططغ الظاس بالدظك وحزش السغح...

ب- بعتفطغصئ طخر سطى سثم الشغاب سظ المحعث إق 
أن غرغمه المعت والةغح غثسمه، والطئصئ السغاجغئ 
الئرغطاظغئ ضثلك، تغث إن برغطاظغا عغ خاتئئ الظفعذ 
السغاجغ، وترغث أن تتاشر سطى الظزام وسطى رجاله، 
وضعن الظزام طظ المعالغظ لئرغطاظغا عع أطر طعط لعا 
شغ حمال أشرغصغا شغ طعاجعئ أطرغضا... شاصش الةجائر 

تامئ: اقتاةاجات الصعغئ شغ الةجائر

 ٢٠١٩/٣/١١ غعم  صراراته  ضمظ  أوغتغى  أتمث  تضعطئ 
جغتارب  وأظه  الئقد  شغ  تشغغرا  جغتثث  أظه  إلظعار 
الفساد، وضأن الظاس جغرضعن سظه إذا أبسث طثادسًئ أتث 
أدواته شغ الفساد بأداة أخرى طظ جظسعا! ولضظ غئثو 
تخاسث  لثلك  المثادسات  تطك  سطى  واسعن  الظاس  أن 
تحثعط شغ الةمسئ ٢٠١٩/٣/١٥ الاالغئ لصراراته... وعضثا 
ضاظئ صراراته باسغغظ ظعر الثغظ بثوي رئغسا لطتضعطئ، 
وتسغغظ رططان لسماطرة ظائئا لرئغج العزراء طع اتافاظه 
بعزارة الثارجغئ، ضاظئ ق تشظغ طظ التص حغؤا... وصث تاول 
اقبظان أن غثادسا الظاس بصرارات الرئغج بعتفطغصئ، شثضر 
ظعر الثغظ بثوي شغ طآتمر ختفغ طحارك طع ظائئه 
غعم ٢٠١٩/٣/١٤ أن "الفارة اقظاصالغئ لظ تضعن أضبر طظ 
جظئ، وأن تأجغض الرئغج لقظاثابات جاء اجاةابئ إلرادة 
الحسإ، وأن المحاورات جارغئ لاحضغض تضعطئ جاضعن 
جثغثة،  صاظعن  دولئ  إلصاطئ  ودسا  خئراء،  تضعطئ 
الةجائري  الاطفجغعن  لطمحارضئ"...  المسارضئ  ودسا 
٢٠١٩/٣/١٤) وضان رططان لسماطرة صث خرح صئض غعم 
لقذاسئ الةجائرغئ التضعطغئ غعم ٢٠١٩/٣/١٣ صائق إظه: 
"ق بث طظ التعار، أولعغاظا عغ جمع حمض الةجائرغغظ. 
وإن الظزام الةثغث جغساظث إلى إرادة الحسإ" ولضظ 
الظاس أوسى طظ أن غظثثسعا بعا. وصث ظعر أن الظاس 
شرشدعا  الظصطئ  عثه  سطى  شسقً  واسعن  الةجائر  شغ 
بثوي  ورشدعا  الرئغج  رتغض  سطى  وأخروا  ذلك  ضض 
غثسعن  طا  ورشدعا  باقجاصالئ  وذالئععما  ولسماطرة 
إلغه طظ تعار وتأجغض لاظتغ الرئغج وتشغغر العجعه... 
واتدح عثا الرشخ سظثطا خرج المقغغظ إلى الحعارع 
والمغادغظ غعم الةمسئ ٢٠١٩/٣/١٥. شالظزام أخئح شغ 

طأزق، وبثأ باقساصاقت!
٤- لصث ظعر أن الةغح داسط لئعتفطغصئ وجططاه، شصث 
صام أتمث صاغث خالح ظائإ وزغر الثشاع الةجائري ورئغج 
باعثغث  لئعتفطغصئ  الحثغث  بعقئه  المسروف  افرضان 
المازاعرغظ صائق ("إن عظاك طظ غرغث السعدة بالئقد إلى 
جظعات افلط والةمر". وتسعث بأن "غئصى الةغح طاجضا 
بجطام وطصالغث إرجاء افطظ واقجاصرار"... وصال "إن عظاك 
أذراشا غجسةعط أن غروا الةجائر آطظئ وطساصرة بض غرغثون 
أن غسعدوا إلى جظعات افلط وجظعات الةمر"... الحرق 
افوجط، بغ بغ جغ ٢٠١٩/٣/٥) وضان صث عثد غعم ٢٦ 
حئاط باجاسمال الصعة ضث المازاعرغظ الثغظ وخفعط 
ر بعط وظثد بالةعات المةععلئ الاغ تثسع إلى  بالمشرَّ
الازاعر شغ الحارع، ولضظ وزارة الثشاع تراجسئ شططئئ 
طظ ضض وجائض اإلسقم سثم ظحر تعثغثاته... وبثأ غاعدد 
إلى الحسإ صائق: "ق أطض إذقصا طظ اقشاثار بسزمئ 
السقصئ والبصئ الاغ تربط الحسإ بةغحه، واظطقصا طظ 
عثه السقصات الطغئئ، شالحسإ خادق وطثطص وطثرك 
لثققت طا أصعله"... جضاي ظغعز ٢٠١٩/٣/١٣) والمسروف 
وصث  الئطث،  سطى  جغطرته  غتضط  الثي  عع  الةغح  أن 
اجاطاع بعتفطغصئ أن غئسث الصادة السابصغظ المعالغظ 
لفرظسا وغةطإ له طعالغظ، ولعثا شغزعر أن صادة الةغح 
وافطظ أخئتعا طعالغظ لثط بعتفطغصئ اإلظةطغجي. وصث 
رأغظا عغؤئ اإلذاسئ الئرغطاظغئ غعم ٢٠١٩/٣/٨ وعغ تخش 
صائث الةغح أتمث صاغث الخالح وتصثطه بخعرة إغةابغئ 
وتصعل ("وغسائر الضبغرون الفرغص أتمث صاغث الخالح طظث 
ذلك التغظ "أغطعل ٢٠١٣" تغث رصغ ظائئا لعزغر الثشاع 
طع اتافاظه برئاجئ أرضان الةغح الةجائري، وغسائره 
الضبغرون الثراع الغمظى لئعتفطغصئ تغث تردد أن صغادة 
"الةظرال  طثغظ  رأجعا  وسطى  السابصئ  اقجاثئارات 
شغ  وجعده  خقل  بالرئغج  لقذاتئ  جسئ  تعشغص" 
شرظسا لطسقج... لضظ بسث ترصغئ صاغث تمضظ طظ اإلذاتئ 
بالسثغث طظ ضئار ضئاط اقجاثئارات.) وضان بعتفطغصئ 
اقجاسقم  جعاز  رئاجئ  طظ  تعشغص  الةظرال  أبسث  صث 

(المثابرات) شغ ٢٠١٥/٩/١٣.
بسث  لضظ  سفعغئ  اقتاةاجات  بثأت  شصث  وعضثا   -٥
اجاشقلعا  تتاول  الثولغئ  افخابع  بثأت  اظثقسعا 
طخالتعا...  تثثم  الاغ  بالطرغصئ  شغعا  والاثخض 
شغ  إخثارظا  شغ  ورد  طا  بسخ  أذضر  ذلك  بغان  وصئض 
٢٠١٥/٩/٢٣ تغث سرضظا واصع الخراع الثولغ شغ الةجائر 
شصطظا: ("شعغ دولئ ذات حأن صاوطئ طثططات أطرغضا 
بصعة أضبر طظ جارتعا شمظث اظصقب بعطثغظ سطى بظ 
بغق الثي ضان غسغر شغ خط أطرغضا طع سئث الظاخر، 
شغ  طساتضط  الئرغطاظغ  والظفعذ  الاارغت  ذلك  وطظث 
الةجائر طع بسخ الظاعءات الفرظسغئ الاغ ضاظئ تحاث 
أتغاظاً وبثاخئ شغ سعث بسخ الرؤجاء الدسفاء... لصث 
اجامر بعطثغظ شغ التضط طظ ١٩٦٥/٦/١٩تاى وشاته شغ 
١٩٧٨/١٢/٢٧... وبسث ذلك أخئح بعتفطغصئ الرئغج طظث 
١٩٩٩ وتاى الغعم، وطا زال بعتفطغصئ سطى سقصئ وبغصئ 
بئرغطاظغا، وصام بااعغب ذلك بجغارة برغطاظغا سام ٢٠٠٦ 
لاضعن أول زغارة لرئغج ججائري إلى برغطاظغا... وطع 
أن طةمعسئ شرظسا شغ الةغح الةجائري، وعط طآبرون 
برغطاظغا،  طع  بعتفطغصئ  سقصئ  غثرضعن  طا،  تث  إلى 
وضثلك غثرضعن أن بعتفطغصئ لط غضظ سطى وئام طع 
السغاجئ الفرظسغئ... وطع ذلك شطط غساطع المعالعن 
الغعم!  تاى  رئاجاه  غعصفعا  أن  الةغح  شغ  لفرظسا 
وطع أن برغطاظغا لط تضظ تثحى شرظسا سطى ظفعذعا 
شغ الةجائر خحغاعا فطرغضا إق أظعا رأت أن تظعغ تطك 
الظاعءات الفرظسغئ شثلك أصعى لظفعذعا، ولضظعا جارت 

ضث تفار سمغض أطرغضا شغ لغئغا. وتسمض سطى اتاعاء 
جئعئ الئعلغسارغع المثسعطئ أطرغضغا...

ج- شرظسا لعا طخالح اجاسمارغئ شغ الةجائر جغاجغئ 
طحاسر  تثغثغعا  زالئ  وطا  واصاخادغئ،  وبصاشغئ 
اقجاسمار الصثغط لطةجائر، وصث اتفصئ طع برغطاظغا الاغ 
بعطثغظ  اظصقب  طظث  شغعا  السغاجغ  ظفعذعا  بسطئ 
سام ١٩٦٥ لطعصعف شغ وجه أطرغضا الاغ تظاشسعما سطى 
لاصش  طسعا  اتفصئ  وضثلك  الظفعذ،  وبسط  اقجاسمار 
شغ وجه أعض الئطث المسطمغظ الساسغظ لطاترر طظ ربصئ 
اقجاسمار الشربغ بضض دوله وأحضاله، الثغظ غاعصعن إلى 
اإلجقم وإصاطئ دولاه وتطئغصه تغث غسطط طسزط أعض 
الئطث أن السثل شغ اإلجقم والتص شغه والثغر شغه، ولغج 
غغره سثقً وق خغرًا. وصث دبر المعالعن لفرظسا اظصقبا سام 
١٩٩٢، وجطئعا الحر والفساد وصاطعا طؤات اآلقف ضسغثتعط 
شرظسا الاغ صاطئ ططغعظاً وظخش المطغعن طظ أعض الةجائر 
شغ ترب الاترغر... سطى ضض حارك شغ اقتاةاجات بسخ 

رجاقت شرظسا ورضئعا طعجاعا ولضظ ضما صطظا بتثر...
شاساشض  الةجائر  إلى  العلعج  سطى  تسمض  أطرغضا  د- 
ظروف الةجائر واقتاةاجات، وتجسط أظعا ضث الزطط 
غسظغعا  ق  أظه  طع  الحسإ،  تص  وتظاخر  واقجائثاد 
ضض  شغ  ترساعما  عغ  بض  واقجائثاد،  والةعر  الزطط 
أظتاء السالط وتآغث افظزمئ المسائثة والةائرة وخاخئ 
شغ الئقد اإلجقطغئ وطظعا الئقد السربغئ تغث دسمئ 
ظزام جطمان وابظه شغ السسعدغئ وظزام السغسغ شغ 
طخر والظزام السراصغ بخعرة طئاحرة والظزام السعري 
وسمقئعا،  حرضائعا  ذرغص  سظ  طئاحرة  غغر  بخعرة 
شطغج عمعا طظاخرة الحسإ الةجائري، بض ترغث أطرغضا 
لئسط  أشرغضعم  لصعاتعا  الةجائر  شغ  صاسثة  تصغط  أن 
ظفعذعا شغعا وشغ حمال أشرغصغا خاخئ والاعجه طظ 
عظاك ظتع جظعب الختراء وغرب أشرغصغا تغث الظفعذ 
الفرظسغ لاتض طتطه، وعغ طظجسةئ طظ تخثي الةجائر 
لسمغطعا تفار الثي غرغث أن غسغطر سطى غرب لغئغا، 

سثا ططاطتعا شغ السغطرة سطى بروات الةجائر.
طا  سطى  العسغ  شطثغه  الةجائر،  شغ  الحسإ  أطا  ه- 
بارغج،  ق  واحظطظ  "ق  عااشاته:  طظ  وضان  غةري 
الظاس  أن  سطى  غثل  طما  الرئغج".  ظثاار  طظ  ظتظ 
وسغ  شطثغعط  وأعثاشعا  افجظئغئ  الاثخقت  غثرضعن 
سطى ذلك، شطثى الحسإ تةربئ طع السمقء وجرائمعط 
وغثرك دور الثول اقجاسمارغئ ووصعشعا وراء الظزام 
والسمقء والفاجثغظ، وعع غسسى لطاشغغر بةث، وغاعق 
لسعدة اإلجقم، وصث اظاثإ الثغظ صالعا جظسغث اإلجقم 
واضتًا  ضان  وصث   ...٪٨٤ بظسئئ   ١٩٩١ سام  التضط  إلى 
بروز المحاسر اإلجقطغئ سظث الظاس بإخراج المسغرات 
طظ المساجث سصإ خقة الةمسئ وأذسظ السطماظغعن 
المحارضعن شغ اقتاةاجات لثلك لما رأوه طظ تثشص 

المسطمغظ الدثط إلى الخقة شغ المساجث.
شإن  التراك،  لعثا  ضظاغةئ  الماعصع  عع  طا  أطا  و- 
والممسضئ  الةجائر  شغ  الفاسطئ  السغاجغئ  الطئصئ 
وأطا  لئرغطاظغا...  طعالغئ  بشالئغاعا  عغ  الصرار  بمراضج 
رجال شرظسا شصث ضسفعا وتظاصخعا تغث إن بعتفطغصئ 
خقل تضمه الثي تةاوز سحرغظ جظئ اجاطاع إصخاء 
طراضج  سظ  وإبسادعط  التساجئ  المراضج  طظ  أضبرعط 
الصرار وأصخى طا غاططسعن له اآلن لغج أن غتطعا طضان 
سمقء برغطاظغا شغ التضط بض أن غحارضعا طسعط شغ 
بسخ المراضج غغر افجاجغئ، وتاى عثا شعع غاعصش 
الصائمئ  اقتاةاجات  اجاشقل  شغ  ظةاتعط  طثى  سطى 

شغ رضعب طعجاعا لاسطغعط وزظاً...
أطا أطرغضا شعغ تفاصر إلى الطئصئ السغاجغئ الاغ غمضظ 
إلى  تطةأ  التاقت  عثه  شغ  وضسادتعا  إلغعا،  غحار  أن 

الةغح وعع اآلن داسط لطظزام...
أي أن اقتاةاجات التالغئ لغج طظ المرجح أن تشغر 
المعاقة السغاجغئ لطظزام طظ برغطاظغا إلى شرظسا أو 

أطرغضا.
ز- أطا أن غسامر بعتفطغصئ أو ق غسامر شعع تالغاً ق 
غتضط بخعرة شسطغئ بض تثغر التضط زطرته الاغ تتغط 
به طظ المعالغظ طبطه لئرغطاظغا، ولغج طظ المسائسث 
إذا تجاغثت اقتاةاجات وخاخئ طع تعصع إضراب الظفط 
والشاز أن تطةأ برغطاظغا إلى أجطعبعا المسااد طظ الثئث 
والثعاء والثثغسئ شاطةأ إلى إزالئ بعتفطغصئ الثي تشغر 
لعظه وخثئ وتأتغ برغطاظغا بئعتفطغصئ آخر بعجه جثغث 

أضبر لمساظاً، وأطدى لساظاً!
غجغض  ولظ  المأجاة  غثفش  لظ  عثا  ضض  ولضظ  ح- 
ضظك السغح طا دام الظزام بسغثًا سظ اهللا ورجعله 
الحر  طخثر  الرأجمالغئ  الشربغئ  افظزمئ  إلى  وغتاضط 
والفساد... بض الثي غتض المحضطئ وغجغض المأجاة عع 
سطى  العاجإ  وضان  جئتاظه...  اهللا  حرع  إلى  اقتاضام 
المتاةغظ والشالئغئ السزمى طظعط طسطمعن أن غةسطعا 
سطى  "الثقشئ  اإلجقم  ودولئ  اإلجقم  عغ  صدغاعط 
وتعشغر  واآلخرة  الثظغا  سج  عثا  شفغ  الظئعة"...  طظعاج 
السغح الضرغط واظاحار السثل والثغر شغ ربعع الئقد، شق 
حصاء وق ضظك، بض عع السج شغ الثظغا والفعز شغ اآلخرة 
ْعرََض َقْن 

َ
َبَع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال يَْشىَق * َوَمْن أ ﴿َفَمِن ايَّ

 ﴾ًَمِعيَشًة َضْناك ُ َ ذِْكرِي َفإِنَّ 
الرابع سحر طظ رجإ ١٤٤٠عـ

٢٠١٩/٣/٢١
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واصسعط الفاجث، ولمسظا ذلك طظ البعرات السارطئ تعل 
اقجاثقف  أطاظئ  تمض  اإلجقطغئ  افطئ  وسطى  السالط، 
بالسمض لاتضغط حرع اهللا طرة أخرى، وعثه عغ التصئئ 
المطك  سخر  بسث  الئحرغئ  شغعا  جاثخض  الاغ  الجطظغئ 

الةئري شطظظخر اإلجقم لغظخرظا اهللا تسالى.
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم  َّ ُ ا صال تسالى شغ جعرة الظعر: ﴿وََعَد ابَّ
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ وََعِملُوا الصَّ

لَُهْم   ٰ َ اْرتَ ِي  َّ ا دِيَنُهُم  لَُهْم  نَنَّ  َُمكِّ َ َو َقْبلِِهْم  ِمن  ِيَن  َّ ا
 ِ ْمناً َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 

َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َو

قِيُموا 
َ
َِك ُهُم الَْفاِسُقوَن  وَأ

ٰ
وَح

ُ
لَِك َفأ

ٰ
َشيْئاً َوَمن َكَفَر َنْعَد َذ

ِطيُعوا الرَُّسوَل لََعلَُّكْم تُرمَْحُوَن﴾.
َ
اَكةَ وَأ َالةَ َوآتُوا الزَّ الصَّ

َن،  ُ ُ َأْن َت َّ ْ َما َشاَء  ُ ُة ِ َّ ُ ُن الُّ ُ صال رجعل اهللا : «َت
َهاِج  ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن ُث َّ َيْ َن، ُث ُ ُ َأْن َت َّ ُن َما َشاَء  ُ ِة، َفَ َّ ُ َن، الُّ ُ ُ َأْنَ  َّ ُن َما َشاَء  ُ َ ًا َعاضا، َ ُن ُمْل ُ َّ َت َفَعَها، ُث ُن َيْ ُ ًَّة، َفَ ِ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َّ ُث َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ ُ َأْن َت َّ َما َشاَء 

». رواه أتمث. َ َّ َسَ ٍة. ُث َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َت
ُ َمن يَنرُصُهُ  نَّ ابَّ َنرُصَ َ ﴿َو جعرة التب:  صال تسالى شغ 
َقاُموا 

َ
ْرِض أ

َ ْ
نَّاُهْم يِف األ كَّ ِيَن إِن مَّ َّ َ لََقوِيٌّ َعِزيٌز  ا إِنَّ ابَّ

 ِ َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَغَهوْا َعِن الُْمنَكرِ َوِبَّ
َ
اَكةَ وَأ َالةَ َوآتَوُا الزَّ الصَّ
 ﴾ُِمور

ُ ْ
َخقَِبُة األ

عض دخض الخراع الثولغ يف الغمظ 
طرتطئ جثغثة؟!

طظعاج  عع  والسسضري  السغاجغ  الطابع  ضان  لصث 
الخراع اإلظةطع - أطرغضغ المتاثم سطى الغمظ لسصعد 
طظ الجطظ الثي تخاسثت وتغرته شغ اآلوظئ افخغرة 
افربع  الترب  جظعات  شغ  الثخعص  وجه  وسطى 
أعض  سطى  المرغر  الخراع  ذلك  خطش  شصث  الماضغئ. 
بسئئه  وجفضئ  وافوبؤئ،  وافطراض  الضعارث  الغمظ 
الثطاء الجضغئ لسحرات اآلقف طظ المسطمغظ صرابغظ 
لطثولاغظ الماخارساغظ سطى الظفعذ شغه وعما أطرغضا 
شغه  السرغص  الظفعذ  خاتئئ  شئرغطاظغا  وبرغطاظغا. 
عادي  وتضعطئ  اإلطارات  سمقئعا  ذرغص  سظ  تسسى 
طظ تتصغص التسط السسضري شغ خراسعا ضث أطرغضا 
وسمقئعا التعبغغظ، ضما تسسى إلشحال المفاوضات 
أو اقلافاف سطغعا تاى تفحض طثططات أطرغضا الراطغئ 
أطرغضا  أن  إق  التعبغغظ...  سطى  الحرسغئ  إضفاء  إلى 
واجامرار  التعبغ  ططغحغات  ذرغص  سظ  اجاطاسئ 
ساخفئ جطمان طظ إجصاط طثطط برغطاظغا وتشغغر 
سظ  الاثطغ  سطى  برغطاظغا  أجئر  طما  الغمظ  خارذئ 
التسط والصئعل بالمفاوضات سظ طدخ. شصث أتضط 
وسمران  وخسثة  خظساء  سطى  جغطرتعط  التعبغعن 
إخداع  أجض  طظ  وغخارسعن  وإب  والمتعغئ  وتةئ 
الئغداء الاغ لط تعثأ الترب شغعا، وصث أظصثتعط أطرغضا 
باتفاصغئ السعغث طظ السصعط شغ التثغثة، الثي ضان 
صاب صعجغظ أو أدظى، بط أوسجت لعط أن غطافعا سطغعا 
وغسمطعا سطى سرصطئ خطئ اقظاحار شغعا رغط طتاولئ 
برغطاظغا المضبفئ لاظفغثعا إلظعار طماذطئ التعبغغظ 
شغعا  السسضري  التسط  إلى  لاسعد  ذرغسئ  لعا  لغضعن 
لاثخض المفاوضات الصادطئ وخعت التعبغ شغعا غغر 
عظئ  جغرطغ  خارجغاعا  وزغر  الاصى  شصث  طسمعع... 
بصغادات طظ التعبغغظ إلصظاسعط باقظستاب طظ طغظاء 
سطى  برغطاظغا  سمطئ  ظفسه  السغاق  وشغ  التثغثة، 
تبئغئ اإلطارات وأتئاسعا شغ المظاذص الاغ غسغطرون 
الثولغغظ،  المراصئغظ  ذرغص  سظ  التثغثة  شغ  سطغعا 
تغث ظةتئ شغ إخثار صرار طظ عغؤئ افطط الماتثة 
شغ الحعر الماضغ بإرجال ٧٥ طراصئا دولغا لابئغئ خط 
الخراع شغ التثغثة ولغج شغ تثود الحطرغظ جابصا 
ضما عغ خطئ أطرغضا الاغ تعثف إلى إغةاد إصطغمغظ 
جائ  ولغج  وجظعبغ،  حمالغ  عما  شصط  الغمظ  شغ 

أصالغط ضما غرغث اإلظةطغج.
تضظ  لط  برغطاظغا  طصثطاعا  وشغ  الشربغئ  الثول  إن 
التضام  سطى  الغمظ  شغ  ظفعذعا  اجامرار  شغ  تسامث 
المبصفغظ  طظ  جغحا  أوجثت  بض  شصط  وططؤعط 
واإلسقطغغظ والسطماء والعجعاء والاةار وطحاغت الصئائض 
سظ ذرغص دوغقت الثطغب ضاإلطارات الاغ تتارب شغ 
الغمظ إلسادة ظفعذ جغثتعا برغطاظغا، شئسث أن سةجت 
برغطاظغا طظ إسادة ظفعذعا بحضض ضاطض سظ ذرغص 
الةغح والمطغحغات الاغ أخئتئ التروب سظ ذرغصعا 
افطرغضغئ  الدشعذات  بسئإ  طةثغئ  وغغر  طمطئ 
الضئغرة سطغعا، شفاتئ بابا جثغثا لطخراع عع الطابع 

الصئطغ لضغ تظافخ الصئائض الاغ غالئغاعا طظ العجط 
السغاجغ الصثغط، طظ أظخار خالح، شسظ ذرغص صئغطئ 
تةعر شغ طثغرغئ تةئ الاغ ترضاعا اإلطارات وأتئاسعا 
وضان أططعط ضئغرًا شغ أن تخمث ضبغرا رغبما غترضعن 
التعبغغظ  تطص  شغ  حعضئ  شاضعن  افخرى  الصئائض 
شاسصط  سطغعط  الصئائض  جائر  شاظافخ  شادسفعط 
تضمعط، وصث خمثت صئائض تةعر أجابغع بصعة أطام 
جئروتعط إق أن التعبغغظ وباثطغط أطرغضغ طثعح 
اجاطاسعا ضسر عثه الصعة بأجالغإ طظعا تعصغش ضض 
الةئعات المحاسطئ ضالئغداء وظعط والتثغثة وغغرعا، 
وعثا افطر جاسث التعبغغظ شغ دشع اآلقف إلى جئعئ 
السسعدغئ  تزاعرت  ضما  وضسرعا،  قصاتاطعا  تةعر 
بمساسثة صئائض تةعر وصاطئ بإظجاقت سسضرغئ لعط 
شطما تأضثت طظ جاعجغئ التعبغغظ قصاتاطعا والصداء 
وخثقظعط  سظعط  بالاثطغ  لطمصاوطئ  أوسجت  سطغعط 
شضان ججاءعط عع الصاض والاظضغض والاحرغث لضغ غضعن 
ذلك درجا لطصئائض افخرى تاى ق تفضر بالبعرة سطغعط 
السسعدغئ  تصعم  بط  ضمخغرعط،  طخغرعا  شغضعن 
الدرر  شاطتص  المضبفئ  الةعغئ  بالدربات  ضسادتعا 
بالفرغسئ ولغج بالةجار تظفغثا لئراطب جغثتعا أطرغضا.
صئض  ذي  طظ  أجعأ  غضعن  صث  الغمظ  شغ  الصادم  إن 
إعقك  إلى  غآدي  طآلط  بحضض  الخراع  وجغسامر 
الترث والظسض وطثطفا الثراب والثطار فن الممسك 

بثغط الخراع عما أطرغضا وبرغطاظغا.
الثي  اإلخعة  بغظ  والحصاق  المعازل  عثه  غعصش  لظ 
غسغ  أن  إق  الئطث  لعثا  المةامسغ  الظسغب  غمجق 
إظما  ضطه  ذلك  طظ  لعط  الثقص  أن  الغمظ  أعض 
تئال  وصطع  ربعط  وإرضاء  بثغظعط  باقساخام  عع 
أسثائعط وظجع أغثغعط طظ غث سمقئعط وأدواتعط، 
طظ  غتثرعط  الثي  الاترغر  تجب  تعل  واقلافاف 
إلصاطئ  طسه  لطسمض  وغثسععط  أسثائعط  طثططات 
خقشاعط الاغ تتضط بحرع ربعط وتسغر سطى طظعاج 
ظئغعط، شاتصغصعا لغج خسإ المظال وإن تاول طظسه 

الضفار الثغظ تجول طظ طضرعط الةئال.
الاغ  السئبغئ  الترب  عثه  أوصفعا  الغمظ!  أعض  غا 
جفضئ شغعا دطاء أبظائضط ودطرت دغارضط وتط تظفغث 
الراحثة  الثقشئ  أظخار  شضعظعا  أسثائضط،  طثططات 
أظخار  أجثادضط  ضان  ضما  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
الثولئ اإلجقطغئ افولى... والعخعل إلى عثا العثف 
المظحعد لغج بئسغث شعع وسث اهللا جئتاظه الثي ق 
غاثطش وبحرى رجعل اهللا  الثي ق غظطص سظ الععى، 
المضر  رغط  لطععظ  تساسطط  لط  تغئ  أطئ  وأطاضط 
تصثطعا  الاغ  الضئغرة  الادتغات  ورغط  لعا  السالمغ 

باجامرار...
وتجب الاترغر الثي ولث طظ رتمعا عع تجبضط وعع 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  والظعار  بالطغض  سمطه  غعاخض 
الباظغئ الاغ صث آن أواظعا واصارب زطاظعا، ﴿إِّغَُهْم يََرْونَُه 

 ﴾بَِعيًدا * َونَرَاهُ َقِريًبا

ظحر طعصع (الئطث ظغعز، افربساء، ١٣ رجإ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٣/٢٠م) خئرا جاء شغه: "ضحش "طرضج ظعرس لطثراجات" 
أن طثغمات الئاغعز حعثت تمقت إبادة جماسغئ خقل ٢٤ جاسئ الماضغئ بفسض ضربات الاتالش الةعغئ. وذضر 
المرضج أن سثد صاطى غعم أطج شغ طثغمات الئاغعز بتثود ٣٠٠٠ حثص، أضبر طظ ٣٠٠ طظعط صدعا ظاغةئ 

سمطغات الصظص ضما غعجث أضبر طظ ٣٠٠ جبئ طافتمئ طسزمعط أذفال وظساء".
: تخإ ذائرات الاتالش الخطغئغ بصغادة أطرغضا المظططصئ طظ صاسثتغ إظةرلغك شغ ترضغا والسثغث   
شغ صطر تممعا سطى أجساد المسادسفغظ طظ الحغعخ والظساء وافذفال شغ طثغمات ظجوتعط شغ الئاغعز، 
لغاتعلعا إلى رضام طظ افجساد المافتمئ وغداشعا ضأرصام إلى جةض الدتاغا المسطمغظ سطى أغثي سئاد 
الخطغإ وأضرابعط طظ أحغاع الرأجمالغئ. إن المسطمغظ شغ الئاغعز ق بعاضغ لعط، طبطعط طبض غغرعط طظ 
المسطمغظ شغ حاى بصاع افرض، جعاء شغ ظغعزغطظثا أو بعرطا أو ضحمغر أو شطسطغظ أو الغمظ أو ترضساان 
الحرصغئ أو أششاظساان...، وطا تطاُول افصجام سطغعط إق لشغاب اإلطام الُةظَّئ الثي ُغصاتض طظ ورائه وغاصى 
به. ولصث بات الشرب الضاشر غثرك أن اقعاجازات الاغ تطفع سطى السطح طا عغ إق دقلئ سطى غطغان المرجض، 
وأن اظئقج شةر الثقشئ الراحثة صث قح لضض ذي سغظغظ، وعثا طا زاد تصَث التاصثغظ وإجرام المةرطغظ. 
شغا خغر أطئ أخرجئ لطظاس، ارجسغ لثورك المظعط بك واجاغصزغ طظ جئاتك، شصث آن أوان دولاك واصارب 
طغساد جغادة حرع ربك، أوصفغ َظْئعة جغفك وضئعة جعادك، شصث ذال لغض الردى وتمادى السثى والسالط 
طسك سطى طعسث لظ تثطفغه بإذن ربك تغظ تصام الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وغرضى سظك 

جاضظ السماء وجاضظ افرض؛ وجغسطط الضفار لمظ سصئى الثار.

غئص  لط  فظعا  المظطصئ؛  شغ  المثاطفئ  المادغئ  الفاظ 
أطاطعا خغار أو ضاد.

صرغغججاان رغط ضعظعا تسطط أن طسألئ أخطار اإلجقم 
عغ طجسعطئ وطجغفئ وأن طضاشتاعا غغر طفغثة لئقدظا 
إغةاد  شغ  بمساوظاعا  شصاطئ  روجغا،  طظ  تثاف  شإظعا 
صادرة  روجغا  أن  تسطط  أظعا  ذلك  الماعترة؛  الئغؤئ 
سطى تظزغط أسمال سظش بظفسعا، وضثلك شغما غاسطص 
بالصطاع اقصاخادي شإن صرغغججاان تتااج إلى سمالظا 
الثغظ غسمطعن شغ روجغا، وسطغه غئثو أن صرغغججاان 
وطظ  المطاف.  آخر  إلى  روجغا  خطش  تسغر  أن  ترغث 
بسئإ  المظطصئ  دول  بغظ  السقصات  تعتر  الماعصع 

العضع السغاجغ الثولغ الماردي.
ق تعجث أغئ طخطتئ لفطئ أو لحسعب آجغا العجطى. 
والسغاجئ الثولغئ شغ ظض عغمظئ الضفر السالمغ ق تسمح 
جغطرتعا.  طظ  تاثطص  أن  المظطصئ  دول  طظ  لثولئ 
وبالاالغ طظ المتال أن ظتخض سطى اقجاصقل أو افطظ 
طبق،  افوجط  الحرق  شفغ  الضاشرة.  الثول  عثه  طظ 
َتِسُث شغه عثه الثول باجاصقل الحسإ الضردي ولضظعا 
غساسثون  غجالعن  ق  وافضراد  لمخطتاعا.  تساشطعط 
دولئ  جاسطغعط  أظعا  طظعط  ظظا  المساسمرة،  الثول 
اإلجقم  سطى  ضرر  شغعا  بأسمال  وغصعطعن  طساصطئ 
والمسطمغظ. شأغئ دولئ طظ الثول المساسمرة ق تسمح 
في دولئ تابسئ لعا أن تساصض بإرادتعا. شالترغئ ق ُتسطى 

بض تظاجع اظاجاساً.
تسغر  العجطى  آجغا  دول  شإن  التدارة،  عثه  تسإ 
جمغع  تغث  والمثادع،  والمتاال  الماضر  الطرغص  شغ 
وغافظظعن  المساسمرة  الضاشرة  لطثول  سمقء  تضاطعا 
شغ إضاسئ طخالح افطئ والافرغط ببرواتعا. شمبق، عط 
غساثغظعن طظ الخغظ ق لحغء إق لمحروسات تاشعئ 
شغ  الاغ  افطئ  بروات  الخغظ  وغسطعن  ضرورغئ  غغر 

باذظ افرض وظاعرعا.
إلى  غآدي  أن  غمضظ  العجطى  آجغا  شغ  العضع  إن 
خراع دول المظطصئ شغما بغظعا، بض ربما إلى الترب. 
وسطغه غةإ سطغظا ظتظ المسطمغظ أن ظأخث تثرظا، وأق 
ظسمح لعثه الثول أن تجرع بغظظا الظجاع الصعطغ الصطري 
والتثودي! وق خقص لظا طظ طضائث دول الضفر وطضرعا 
السغاجغ إق بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

سمقء  غحسطعا  الاغ  الفاظ  جمغع  سظ  بسغثغظ  شطظضظ 
أجعجة السططئ افطظغئ والتضعطغئ. وأضئر شاظئ عغ الاغ 
غمضظ أن تآدي إلى تثبغر سمطغات سظش باجط صعم سطى 
صعم آخرغظ، شسطغظا التثر التثر وضض عثه افخطار غاعصع 

 أن تأتغ طظ الثول الضاشرة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ صرغغججاان

تدرت الظائئئ افولى لطثارجغئ افطرغضغئ إلغج وغطج 
إلى  دوقر  ططغعن   ٤,٦ طئطس  وأسادت  صرغغججاان  إلى 
صرغغججاان، الاغ جرصعا آل باضغغش. شغ الغعم الاالغ 
جاجغث  أطرغضا  إن  وصالئ  أوزبغضساان  إلى  وخطئ 
السظاغظ  خقل  أضساف  بقبئ  إلى  المالغئ  المساسثة 

المصئطاغظ.
ذحصظث  شغ  السطمغ  المآتمر  ضان  الصرغإ  العصئ  شغ 
الاتثغات  العجطى:  آجغا  شغ  "الارابط  سظعان  تتئ 
طظزمات  و٩  دولئ،   ٣٥ شغه  احارك  الاساون".  وشرص 
دولغئ وإصطغمغئ، و٧١ طرضجًا تتطغطغا، وطمبطعن سظ ١٨ 

طآجسئ دولغئ.
شغ ٢١ حئاط تط اقجاماع الثوري لرؤجاء أرضان الصعات 
المسطتئ لثول جظعب آجغا، تغث احارك رؤجاء أرضان 
أوزبغضساان وضازاخساان وترضماظساان وذاجغضساان 
وأششاظساان وباضساان وظائإ رئغج أرضان صرغغججاان 

وصائث الصغادة المرضجغئ لطصعات المسطتئ افطرغضغئ.
وشغ أواخر آذار/طارس غاعصع صثوم بعتغظ رئغج روجغا 

إلى صرغغججاان، وصث بثأت افسمال الاتدغرغئ لثلك.
وشغ أوائض آذار/طارس ضاظئ الثورة التادغئ والسحرون 
لطمآتمر التضعطغ الثولغ بغظ روجغا وصرغغججاان ضما 

أشاد رادغع "آزادغك" سظ ذلك.
طظ جعئ غظزط الشرب المساسمر اقجاماسات آظفئ الثضر 
شغ آجغا العجطى، وطظ جعئ أخرى تثطط روجغا إلصاطئ 
صاسثة سسضرغئ جثغثة شغ جظعب صرغغججاان. وتئصى 
لطثول السزمى اقجاسمارغئ  دول آجغا العجطى عثشاً 
تتئ افخطار والاعثغثات. وصث بثأت الةعاان تدشطان 
بضض طا شغ وجسعما سطى دول آجغا العجطى شغ طتاولئ 

طظعما لةرعا إلى المخالح الثاخئ بعما.
إن دول آجغا العجطى ق تجال طغثاظاً لطخراع السغاجغ 
بغظ أطرغضا وروجغا والخغظ، تغث تتاول عثه الثول 
تتصغص طخالتعا طظ خقل إغةاد تعترات طجغفئ باظزغط 
ضغفغئ  تساعثف  الاغ  اقجاماسات  وبسث  المآتمرات! 
طسالةئ عثا العضع المصطص تسمض الثول السزمى سطى 
إصاطئ الصعاسث السسضرغئ وظعإ المخالح اقجاراتغةغئ 

طظ البروات الطئغسغئ والمطارات والسضك التثغثغئ...
صرغغججاان  بغظ  السقصات  تعتر  بثأ  اآلخرة  اآلوظئ  شغ 
وأوزبغضساان بسئإ عثه السغاجئ الثولغئ المطسعظئ. 
شصرغغججاان ق تساطغع أن تاثطص طظ ظفعذ روجغا. 
شغعا  الطئغسغئ  البروات  ضبرة  وبسئإ  أوزبغضساان  أطا 
وطعصسعا الةغعجغاجغ واقجاراتغةغ شصث أخثت تئسث 
الشربغئ.  الثول  طظ  صعي  تأغغث  خقل  طظ  روجغا  سظ 
تتصغص  سطى  أطرغضا  بمساسثة  أوزبغضساان  وتسمض 
المحروع افطرغضغ الثي غعثف (لطسقم) شغ أششاظساان. 
شإذا ظةح عثا المحروع شسعف تسغطر أوزبغضساان سطى 
رائثة  دولئ  جاخئح  بض  أششاظساان،  خقل  طظ  السئعر 

طآبرة شغ المظطصئ.
روجغا شئسئإ أن عثا المحروع غدر بمخالتعا  أطا 
صرغغججاان  سطى  تدشط  شإظعا  العجطى  آجغا  شغ 
افجعجة  شإن  لثلك  أوزبغضساان؛  طع  سقصاتعا  لاعتغر 
افطظغئ الصرغغجغئ أسطظئ أظعا اساصطئ (إرعابغا) جاء طظ 
طظ  الصادم  بالثطر  ذلك  وخش  وتاولئ  أوزبغضساان 
أوزبغضساان. وق غسطط أتث طثى خطعرة الفاظ الاغ 
حك  ق  المحضطئ).  عثه  (لمسالةئ  روجغا  جاعصزعا 
ذلك.  لاتصغص  إطضاظغاعا  ضض  جاساسمض  روجغا  أن 
والمسععد سظعا أظعا تجرع الفاظ التربغئ وغغرعا طظ 
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التحالف الصليبي يرتكب مجازر مروعة ضد المسلمين 
في مخيمات الباغوز

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ 

وضاظئ تصئئ التضط الظئعي وطظ بسثه الثطفاء الراحثغظ 
جاروا  الثغظ  الثطفاء  بط  أجمسغظ  سطغعط  اهللا  رضعان 
سطى الظعب ذاته، شضاظئ أتعال الئحر طساصرة إق طظ 
الخراسات الئحرغئ سطى التضط وجعء تطئغص الحرع شغ 
ططك سدعض. ووخطظا الغعم إلى سخر المطك الةئري 
سظثطا حظ الشرب الضاشر ترباً اجاسمارغئ شضرغئ حرجئ 
سطى المسطمغظ وغجت البصاشئ الشربغئ سصعل المسطمغظ 
وأبظائعط بأشضار الضفر وعثطعا دولئ الثقشئ الراحثة 
سام  طائئ  طظث  الثغر  رجإ  طظ  والسحرغظ  الباطظ  شغ 
طظ  الئحرغئ  طسار  واظترف  الزالمغظ  الثعظئ  بأغثي 
سخر  إلى  اإلجقم  صئض  طا  إلى  الجطظ  لغرجع  جثغث 
الةاعطغئ وواصسه الفاجث الثي تسغحه الئحرغئ جغاجغًا 
واصاخادغاً وسسضرغاً واجاماسغاً شاظتطئ الئحرغئ تغظ 
تثطعا سظ واجئعط شغ اقلاجام بأواطر اهللا تسالى وظعاعغه 
ولط غةثوا دولئ تصعم برساغئ حآون الظاس باإلجقم 
أو تظحره بالةعاد، لضظ عثا السخر سطى وحك الظعاغئ 
اهللا  طظ  وسث  الئحرغئ  طسار  لاختغح  الثقشئ  وسعدة 
سطى  شرض  ذلك  لاتصغص  والسمض    رجعله  وبحرى 
جمغع المسطمغظ، شإن أردظا لمئثأ اإلجقم أن غسمض شق 

بث له أن غتضط والتص عع المظاخر.
صعته  عغ  الراحثة  الثقشئ  ودولئ  التض  عع  شاإلجقم 
لاشغغر  إلغعا  غاعصعن  الئحر  وجمغع  والصادطئ،  الضاطظئ 

تامئ ضطمئ السثد: شغ ذضرى عثم الثقشئ: لاختغح طسار الئحرغئ ...


