
اآلالف من وجهاء األرض المباركة 
يحتشدون في ديوان آل التميمي 
رفضًا التفاقية سيداو المجرمة

اتاحث اآلقف طظ وجعاء افرض المئارضئ شطسطغظ، 
طظ طثاطش السحائر والمتاشزات طظ حمال ووجط 
وجظعب الدفئ الشربغئ، شغ اجاماع سحائري ضئغر سصث 
غعم السئئ الماضغ ٢٠١٩/١٢/٢١م شغ دغعان آل 
الاغ  جغثاو  قتفاصغئ  لطاخثي  الثطغض  شغ  الامغمغ 
وصسئ وخادصئ سطغعا السططئ الفطسطغظغئ، وبثأت 
بطئ  وضاظئ  العاصع.   أرض  سطى  سمطغا  باطئغصعا 
اقجاماع  لعثا  دسئ  صث  الثطغض  وسحائر  وجعاء  طظ 
بعثف الاخثي قتفاصغئ جغثاو الاغ تتارب اإلجقم 
الفساد  لظحر  وتسسى  والمةامع  افجرة  وتساعثف 
واقظتقل والرذغطئ. تثطض اقجاماع سحرات الضطمات 
قتفاصغئ  الاخثي  ضرورة  سطى  ضطعا  أجمسئ  الاغ 
بسخ  سظ  الماضطمغظ  طظ  الضبغر  وتضطط  جغثاو، 
الاغ  تطك  جغما  ق  وطثرجاتعا،  اقتفاصغئ  عثه  بظعد 
سطى  ووقغاعط  الرجال  صعاطئ  وتطشغ  الجظا  تئغح 
المغراث،  شغ  واإلظاث  الثضعر  بغظ  وتساوي  الظساء، 
تثالش  الاغ  افطعر  طظ  وغغرعا  اإلجعاض  وتئغح 
والمةامع.  افجرة  وتعثم  وأتضاطا  سصغثة  اإلجقم 
باقظستاب  الفطسطغظغئ  السططئ  الماتثبعن  وذالإ 
طظ  وتثروعا  شعرًا،  المحآوطئ  اقتفاصغئ  عثه  طظ 
طتاولئ شرضعا سطى أعض شطسطغظ، وأن أعض افرض 
المئارضئ شطسطغظ لظ غصئطعا بعثه اقتفاصغئ وجعف 
وأسراضعط  ترطاتعط  سظ  دشاسا  لعا  غاخثون 
وأجرعط وبظاتعط وظسائعط بضض العجائض والطرق، 
وغثاشسعن  اإلجقم  غتئعن  طسطمعن  أظاس  وأظعط 
وجه  شغ  وغصفعن  والظفغج،  بالظفج  طدتغظ  سظه 
ضض طظ غساثي سطغه وغاةرأ سطى أتضاطه وتحرغساته. 
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  لئى  وصث  عثا 
الضرغط،  اقجاماع  عثا  لتدعر  الثسعة  شطسطغظ 
تغث ألصى سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
شطسطغظ الثضاعر طخسإ أبع سرصعب ضطمئ بّغظ طظ 
جغثاو،  اتفاصغئ  طظ  الرجمغ  التجب  طعصش  خقلعا 
الاغ  اقتفاصغئ  عثه  سطى  الاعصغع  جرغمئ  سطى  وأضث 
وطتاربئ  المسطمئ  المرأة  طظ  الظغض  إلى  تعثف 
شغ  وأشضاره  اقجاسمار  وترجغت  والطعارة  السفئ 
شطسطغظ إلداطئ اتاقلعا وبصائعا تتئ أصثام الضاشر 
تثرع  أن  سرصعب  أبع  الثضاعر  وبّغظ  المساسمر. 
السططئ الفطسطغظغئ باقجاةابئ لطمساغغر والمعابغص 
أصئح  سثر  عع  المعسعدة  الثولئ  ظتع  ظجوسًا  الثولغئ 
بالامظغ  الثول  تظال  طاى  طظث  وتساءل  ذظإ.  طظ 
والارجغ؟ وطظث طاى غئاع الثغظ والتدارة والبصاشئ 
أبع  الثضاعر  وأضث  وجططان؟!  دولئ  إصاطئ  أجض  طظ 
جظئ   ١٨ بـ  الجواج  جظ  تتثغث  أن  سطى  سرصعب 
المسطمئ،  المرأة  إلشساد  صرارات  طظ  بسثه  طا  له 
آخر  قخاراق  تعثف  اقتفاصغئ  عثه  أن  طظ  طتثرا 
الضاشر  لطشرب  خثطئ  افجرة  تخظ  وعع  تخعظظا 
شطسطغظ  شغ  اقجاسمارغئ  ولمحارغسه  المساسمر 
سرصعب  أبع  الثضاعر  وأسطظ  المسطمغظ.  بقد  وضاشئ 
افولى  الخفعف  شغ  غضعن  جعف  الاترغر  تجب  أن 
شغ المسغرة الاغ دسا إلغعا العجعاء خقل ضطماتعط 
ضرورة  سطى  وأضث  جغثاو،  اتفاصغئ  بإلشاء  لطمطالئئ 
الفطسطغظغئ  السططئ  وجه  شغ  سالغا  الخعت  رشع 
جغئصى  الاترغر  تجب  وأن  وداسمغعا،  وأدواتعا 
اإلجقم  تغاض  سظ  غثود  دائما  الظاس  سعثه  ضما 
وأسراض المسطمغظ. عثا وصث اخااط اقجاماع بئغان 
وضض  جغثاو  اتفاصغئ  طظ  الائرؤ  سطى  ظص  خااطغ 
باقظستاب  الفطسطغظغئ  السططئ  وذالإ  طثرجاتعا، 
الفعري طظعا، وضثلك رشخ المةامسعن تتثغث جظ 
جمغع  بإغقق  وذالئعا  ساطًا،  سحر  ببماظغئ  الجواج 
المثارس،  دخعل  طظ  وطظسعا  الظسعغئ  المآجسات 
الثطغض  شغ  اتاةاجغئ  طسغرة  تظزغط  سظ  وأسطظعا 
تساعثف  الاغ  اقتفاصغئ  بإلشاء  السططئ  لمطالئئ 

افجرة والمةامع وتتارب اإلجقم أتضاطًا وسصغثة.

اظططصئ خئاح الثمغج شغ الساخمئ المالغجغئ ضعاقلمئعر الصمئ اإلجقطغئ المخشرة الاغ دسا إلغعا رئغج وزراء 
طالغجغا طعاتغر طتمث طظ أجض بتث اجاراتغةغئ جثغثة لطاساطض طع الصداغا الاغ غعاجععا السالط اإلجقطغ. وغحارك 
شغ الصمئ طمبطعن رجمغعن سظ ١٨ دولئ، وضثلك ظتع ٤٥٠ طحارضا طظ سطماء وطفضرغظ. طظ جاظئه اسائر بغان 
ختفغ لطظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ طالغجغا افجااذ سئث التضغط سبمان: أن المظزمغظ والمظثوبغظ لعثه 
الصمئ، صث شحطعا شغ إدراك أن عثه الصمئ عغ اظسضاس وطزعر لفحض اآلقف طظ طآتمرات الصمئ السابصئ الاغ 
سصثت جعاء شغ طالغجغا أو شغ أي ججء طظ السالط. وأضاف الئغان: أظه طظث طا غصرب طظ صرن طظ الجطان طظث عثم 
الثقشئ السبماظغئ، ساظئ افطئ بحضض ضئغر بثون درع غسمض سطى تماغاعا وخعظعا، وساحئ افطئ شغ ظض تضام 
طسائثغظ وسطماظغغظ غصعطعن باظفغث الظزام المعروث طظ أجغادعط اقجاسمارغغظ. وتةاعطعا الصرآن والسظئ شغ 
تضمعط. شعط السئإ الةثري لةمغع المحاضض الاغ تعاجععا عثه افطئ، وطع ذلك غسطظعن لطسالط أظعط غةامسعن 
لتض طحاضطعا! وخاط الئغان طآضثا: أن افطئ اضافئ طظ المتادبات والصرارات الفارغئ. وعغ ق تتااج وق ترغث 
اقجاماع إلى طحاضطعا، بض ترغث طثرجاً، وعغ بالاأضغث لظ تةث طثرجاً شغ عثه الصمئ، وق تاى شغ ألش صمئ طمابطئ. 
وإن خقص افطئ لظ غأتغ أبثًا طظ أولؤك الثغظ خاظععا، وخاظعا اهللا جئتاظه وتسالى وخاظعا رجعله . والمثرج 
العتغث لفطئ اآلن، عع إسادة تطئغص الصرآن والسظئ شغ بقدعا. بإصاطئ خقشاعا الراحثة وإسادة تعتغث بقدعا 
وتظفغث أتضام اهللا الاغ جاظعدعا وتترر جمغع الئقد المتاطئ وتترر جمغع المسطمغظ طظ عغمظئ الضفار وتصعرعط.
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بصطط: افجااذ بقل المعاجر – باضساان

ضث  الخغظغئ  العتحغئ  افسمال  ضض  أن  عع  المآلط  إن 
طقغغظ  وطسمع  طرأى  سطى  تاط  اإلغشعر  المسطمغظ 
عثه  رشع  شغ  غآبروا  أن  دون  السالط  شغ  المسطمغظ 
افسمال العتحغئ، وذلك فن طقغغظ المسطمغظ طاظابرون 
الثقشئ  دولئ  اإلجقم،  دولئ  افطئ،  دولئ  تةمسعط  ق 
الراحثة المفصعدة الاغ غةإ سطى ضض طسطط صادر أن غسمض 
غرسى  الثي  اإلطام،  الثطغفئ،  إغةاد  بط  وطظ  إلسادتعا، 
الحؤعن بتصعا، غاصى به وغصاتض طظ ورائه، وتغظثاك لظ 
تةرؤ الخغظ وغغر الخغظ أن تآذي طسطماً فظعا تثرك أن 

الخاع جغضال لعا خاسغظ، واهللا صعي سجغج.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أطرغضا والخغظ: 

    عض تظةتان باعصغع اتفاق تةاري صرغئا؟ ...٢
٢... المسطظئ والثفغئ  لطاساون افعثاف  حظشعاي  -  طظزمئ 

-  رشسئ افصقم وجفئ الختش ...٣
-  أغظ ذالعت الحام؟! ...٤

-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ١٩ ...٤
-  اجاظفار غاجاغث وتغرة تاظاطى سطى رأس الظفسغئ

    وجغعش المسطمغظ تظصخعا الةرأة ...٤
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ضطمئ السثد

بالساخمئ  اإلجقطغئ  الةاطسئ  شغ  الطقب  غعاخض 
صاظعن  تسثغض  ضث  اتاةاجاتعط  ظغعدلعغ  العظثغئ 
الةظسغئ الثي أصره الئرلمان العظثي افجئعع الماضغ، 
والثي غسعض تةظغج افششان والئاضسااظغغظ والئظشال 
أق  بحرط  العظث  شغ  جظعات  خمج  ساحعا  الثغظ 
غضعظعا طسطمغظ، والصاظعن الةثغث الثي أصره الئرلمان 
طبض  دغظغئ  فصطغات  الطرغص  غفاح  الماضغ  افجئعع 
وباضساان  بظشقدش  شغ  والظخارى  العظثوس 
وأششاظساان، الثغظ اجاصر بعط المصام شغ العظث صئض 
سام ٢٠١٥، لطتخعل سطى الةظسغئ العظثغئ سطى أجاس 

أظعط واجععا اضطعادا شغ تطك الثول.
سام  شغ  برغطاظغا  سظ  الحضطغ  العظث  اجاصقل  طظث 
١٩٤٧م وتظخغإ تضام سمقء لقظةطغج غتضمعن العظث 
أن  بسث  ظفسعا،  برغطاظغا  وضع  طظ  ودجاعر  بصاظعن 
العجط  خقل  طظ  لعا  العظث  لعقء  برغطاظغا  اذمأظئ 
السغاجغ السمغض، طظث ذلك التغظ، ضاظئ العظث تسمض 
جاعثة لطسغح الطئغسغ شغ طتغطعا اإلجقطغ طاأبرة 
التجب  وضان  باإلجقم،  لتضمعا  الطعغض  بالاارغت 
بغظما  المآتمر،  تجب  عع  العظث  غتضط  الثي  الرئغج 
ضان تجب بعاراتغا جاظاتا، تجب طسارضئ خشغرًا، إلى 
جاظإ بسخ افتجاب الخشغرة افخرى، أوجثه اإلظةطغج 
طظ العجط السغاجغ ظفسه المعالغ لعط، تاى غضامض 
الثغمصراذغئ،  التضط  فظزمئ  الثغمصراذغ  الحضض 
ولضظ طع ضسش ظفعذ برغطاظغا سمطغا وضسش تأبغرعا 
سطغه،  وعغمظاعا  أطرغضا  ودخعل  الثولغ  المعصش  شغ 
تمّضظئ أطرغضا طظ اجامالئ ضبغر طظ رجاقت العجط 
الثي  جاظاتا،  بعاراتغا  تجب  طظ  وخخعخا  السغاجغ 
غصّثم ظفسه سطى أظه عظثوجغ سظخري، وضان ذلك شغ 
شارة تضط بغض ضطغظاعن طظ خقل الحرضات اإللضاروظغئ 
الاغ ظعرت شغ افجعاق السالمغئ بحضض ضئغر شغ زطظه، 
شضاظئ طثغظئ بظةطعر المثغظئ اإللضاروظغئ الاغ أذطص 
سطغعا اجط "وادي السطضعن العظثي"، وطظث صثوم تجب 
بعاراتغا جاظاتا إلى السططئ بثسط صعي طظ أطرغضا شغ 
السام ١٩٩٦، أخئح ظفعذ أطرغضا شغ العظث غجاتط الظفعذ 
الئرغطاظغ شغعا، وأخئتئ أطرغضا تساثثم العظث شغ 
تظفغث طحارغسعا شغ المظطصئ، وأعط طحروع لعا عع 
الثول  شغ  اإلجقم  شةر  بجوغ  وطظع  الخغظ،  تتةغط 

المتغطئ بعا، باضساان وبظشقدش وأششاظساان.
أطرغضا  أطّثتعا  العثشغظ  عثغظ  العظث  تتصص  وضغ 
شأبرطئ  اإلصطغمغئ،  والعغمظئ  الصعة  أجئاب  بحاى 
العظث السثغث طظ اقتفاصغات السغاجغئ واقصاخادغئ 
والسسضرغئ طع بظشقدش، تاى بات المراصإ غتسإ 
أّن بظشقدش أخئتئ تابسئ لطعظث، بغظما عغ برغطاظغئ 
صطئا وصالئا، وسمطئ أطرغضا سطى تطئغع السقصات بغظ 
العظث وباضساان طظ خقل سمقئعا تضام باضساان، 
لخالح  ضحمغر  سظ  باضساان  تضام  تثطغ  لثرجئ 
العظث، إلسطاء العظث زخما إصطغمغا تئثو شغه أظعا دولئ 
صعغئ تمدغ لما تراه طظاجئا لمخطتاعا دون خعف 
تفعق  طظ  الرغط  سطى  باضساان،  الطثود  السثو  طظ 
الخسث.  طثاطش  سطى  العظث  سطى  السسضري  باضساان 
بسث  أششاظساان  شغ  بالعجعد  لطعظث  أطرغضا  وجمتئ 
عثا  اقظاثابات  شغ  طعدي  شعز  وبسث  لعا،  اتاقلعا 
افبغخ،  الئغئ  شغ  تراطإ  وجعد  ظض  وشغ  السام، 
اإلجقم  سطى  السالمغئ  الخطغئغئ  الترب  واجامرار 
بصغادة أطرغضا، حّةسئ عثه المسطغات ضطعا التضعطئ 
العظثغئ سطى الصغام بأي سمض ضث المسطمغظ لثثطئ 
عثا  وشغ  المظطصئ،  شغ  أطرغضا  وطخالح  طخالتعا 
السغاق غاط تفسغر طعصش وداشع العظث وراء جظ عثا 

الصاظعن السظخري ضث المسطمغظ وضط ضحمغر لعا.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

شغ  السعدان"  "أخثصاء  غسمى  طا  طةمعسئ  تحضطئ 
٢٠١٩م،  تجغران/غعظغع  شغ  برلغظ،  افلماظغئ  الساخمئ 
سصإ اإلذاتئ بظزام الئحغر شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩م، 
وصغض إن المةمعسئ تحضطئ طظ أجض طساسثة السعدان 
اجاماع  أول  شسصثت  اقصاخادغئ،  افزطئ  تةاوز  سطى 
واحظطظ،  شغ  الماضغ  أول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  لعا 
وبروضسض،  واحظطظ،  شغ  اجاماساتعا  تعاخطئ  بط 
وبرلغظ، وضان اقجاماع افخغر بالثرذعم غعم افربساء 
٢٠١٩/١٢/١١م بصاسئ الخثاصئ، بمحارضئ ٢٤ دولئ سطى 
رأجعا أطرغضا وشرظسا، وبرغطاظغا، وألماظغا، والظروغب، 
واإلطارات  السسعدغئ  طبض  الاابسئ  الثول  طظ  وغغرعا 
افطط  سظ  لممبطغظ  باإلضاشئ  وغغرعا،  وإبغعبغا، 
الماتثة واقتتاد افشرغصغ، وصث خاذإ رئغج العزراء 
السعداظغ تمثوك الةطسئ اقشاااتغئ، داسغاً المةامع 
الثولغ لطعصعف إلى جاظإ بقده، وطسالةئ اقتاغاجات 
تامبض  افولعغات  (إن  وصال  اقظاصالغئ،  لطفارة  الساجطئ 
المآجسات،  عغضطئ  وإسادة  اقصاخاد  طسالةئ  شغ 
لاعظغش  شرص  وخطص  المظععبئ،  افطعال  واجارداد 
طظ  وأذطإ  جعغا  ظسمض  أن  (أدسعضط  وتابع  الحئاب) 
الحرضاء أن غصفعا طعتثغظ طسظا لمسالةئ المططعبات 

الساجطئ وذعغطئ افجض لفزطات وخاخئ اقصاخادغئ).
ولفجش شإن تمثوك الثي غصش أطام عثه المةمعسئ 
وبثاخئ  افزطات  وتض  السعن،  طظعا  ذالئاً  طاسعقً 
المعاصش،  شغ  وغرغإ  سةغإ  تتعل  شغ  اقصاخادغئ، 
طما غآضث طا عع طآضث أن تضام المسطمغظ، وطظعط 

تمثوك، لغسعا ذاتغغظ، وإظما تمطى سطغعط المعاصش، 
وتاى أضعن طظخفاً وغغر طاةٍظ سطى عثا الرجض، جأورد 
طع  تماطاً  تاظاصخ  والاغ  السابصئ  تخرغتاته  بسخ 
طعصفه التالغ المثجي؛ شفغ طساء أدائه الصسط رئغسًا 
لعزراء السعدان لطفارة اقظاصالغئ وشغ أول طصابطئ له طع 
صال:  افربساء ٢٠١٩/٨/٢١م  السربغئ  ظغعز  جضاي  شدائغئ 
(جظسمض سطى طسالةئ افزطئ اقصاخادغئ، وبظاء اصاخاد 
والمسعظات)،  العئات  ولغج  اإلظااج  سطى  غصعم  وذظغ 
طدغفاً (ظتظ بطث غظغ ظساطغع اقساماد سطى طعاردظا 
الثاتغئ)، وشغ طصابطئ طع بغ بغ جغ شغ ٢٠١٩/٠٩/٢٧م، 
العئات  ذرغص  ظرغث  ق  غظغ  بطث  (السعدان  صال: 
والمسعظات)، اظزروا ضغش غاظاصخ الرجض وتائثل طعاصفه 
وأصعاله بغظ سحغئ وضتاعا؟! بط طاذا ضاظئ الظاغةئ بسث 
ضض عثا اقجاثثاء واقجاةثاء، لصث تمثخ الةئض شعلث 
بأخثصاء  جمغ  طا  لمآتمر  الثااطغ  الئغان  شضان  شأرًا، 
ضمعاسغث  العسعد  طظ  وطجغثًا  ضئغرًا  خفرًا  السعدان 
(سرصعب)، شصث أوردت وضالئ جعظا لفظئاء ظص الئغان 
الثااطغ فخثصاء السعدان الثي اخااط طساء افربساء 
٢٠١٩/١٢/١١م بصاسئ الخثاصئ بالثرذعم برئاجئ الظروغب 
وبمحارضئ بظك الاظمغئ افشرغصغ وخظثوق الظصث والئظك 
ععلظثا،  ألماظغا،  (شرظسا،  افوروبغ  واقتتاد  الثولغغظ، 
السعغث، الضعغئ، صطر، السسعدغئ، اإلطارات، برغطاظغا، 
العقغات الماتثة افطرغضغئ، وافطط الماتثة) وظصاطش 
بسداً طما جاء شغ الئغان الثااطغ الثي أوردته جعظا: (سئر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

لقد فشلت آالف القمم قبلها
وقمة كوااللمبور لم تكن أحسن حاال منها

طظ ُغسمعن أخثصاء السعدان
عض عط تصاً أخثصاء أم أسثاء؟!
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طظزمئ حظشعاي لطاساون عغ طظزمئ دولغئ جغاجغئ 
واصاخادغئ وأطظغئ أوراجغئ. تأجسئ شغ ١٥ تجغران/

غث  سطى  الخغظغئ،  حظشعاي  طثغظئ  شغ   ٢٠٠١ غعظغع 
وضازاخساان،  الخغظ،  عغ  آجغعغئ؛  دول  جئ  صادة 
وصرغغججاان، وروجغا، وذاجغضساان، وأوزبغضساان. 
تجغران/ شغ  لطاساون  حظشعاي  طظزمئ  طغباق  وصع 

غعظغع ٢٠٠٢، ودخض تغج الاظفغث شغ ١٩ أغطعل/جئامئر 
٢٠٠٣. ضاظئ عثه الثول باجابظاء أوزبغضساان أسداء 
شغ "طةمعسئ حظشعاي الثماجغئ" الاغ تأجسئ شغ 

٢٦ ظغسان/أبرغض ١٩٩٦ شغ حظشعاي.
المظزمئ  إلى  وباضساان  العظث  طظ  ضض  واظدمئ 
ضسدعغظ ضاططغ السدعغئ شغ ٩ تجغران/غعظغع ٢٠١٧ 
شغ صمئ أجااظا لغخئح سثد الثول شغ عثه المظزمئ 

بماظغئ أسداء.
المظزمئ  أعثاف  تامتعر  المسطظئ:  المظزمئ  أعثاف 
وتسظ  المائادلئ  البصئ  جغاجات  تسجغج  تعل  المسطظئ 
الةعار بغظ الثول افسداء، وطتاربئ (اإلرعاب) وتثسغط 
افطظ وطضاشتئ الةرغمئ وتةارة المثثرات وطعاجعئ 
ترضات اقظفخال والاطرف الثغظغ أو السرصغ. والاساون 
واقصاخادغئ  والاةارغئ  السغاجغئ  المةاقت  شغ 
والاسطغط  الظصض  وضثلك  والبصاشغئ  والاصظغئ  والسطمغئ 
السقم  وتعشغر  الئغؤئ،  وتماغئ  والسغاتئ  والطاصئ 

وافطظ واقجاصرار شغ المظطصئ.
افعثاف التصغصغئ وراء تأجغج عثه المظزمئ:

طظزمئ  عضثا  لاأجغج  الرئغسغ  العثف  لمسرشئ   .١
الثولغ  والزرف  الاأجغج  تارغت  إلى  الاظئه  غةإ 
إلى  وخطعا  صث  الةثد  المتاشزعن  ضان  شصث  آظثاك: 
وظئث  الافرد  برظاطب  لثغعط  وضان  أطرغضا  صغادة 
افجئص  الرئغج  غصعدعا  ضان  الاغ  المحارضئ  جغاجئ 
ضطغظاعن. وضاظئ تطك اإلدارة تعغأ الزروف وافجئاب 
لاحرع شغ تظفغث تطك المثططات. وصث حسر الروس 
والخغظغعن ضما حسر غغرعط طظ دول اقجاسمار شغ 
وإصطغمغا  السالط  شغ  طخالتعط  سطى  بالثطر  أوروبا 
شغ  لطعصعف  المظزمئ  عثه  تأجغج  ضان  ولثا  أغدا. 
أحعر  بقبئ  بسث  بط  افطرغضغئ.  السغاجئ  عثه  وجه 
طظ تأجغج عثه المظزمئ وصسئ أتثاث التادي سحر 
طظ أغطعل/جئامئر، وسظثعا أسطظئ أطرغضا وصاعا ظغاعا 
أششاظساان  شغ  (اإلرعاب)  سطى  العاجسئ  الترب  بثء 
٢٠٠١، وضاظئ أطرغضا صث رضئئ تخان ذروادة لطاثخض 
شغ حآون السالط وخاخئ آظثاك آجغا العجطى صرب 
أششاظساان: شئاجط عثه الترب شاتئ صاسثة أطرغضغئ 
شغ صرغغججاان شغ حعر أغطعل ٢٠٠١، وصئطعا أخرى شغ 
أوزبغضساان شغ حعر تمعز/غعلغع طظ السظئ ظفسعا 
بتةئ الترب سطى (اإلرعاب). وعثا افطر بالطئع أصطص 

الروس بالثرجئ افولى والخغظ بالثرجئ الباظغئ.
تخظع  الاغ  عغ  أطرغضا  أن  تسطمان  والخغظ  شروجغا 
اٍقرعاب بط بتةئ طتارباه تاثخض شغ جغاجات دول 
المظطصئ واإلصطغط قجاسمارعا. وسظثعا خحغئ روجغا 
سطى جمععرغات اقتتاد السعشغغاغ السابصئ أن تثرج 
طظ جغطرتعا وعغ الاغ تصع شغ طةالعا التغعي وسطى 
تثودعا. وضاظئ رغاح الترب سطى اإلجقم وصاعا صعغئ 
لثرجئ أن افطرغضان أرادوا اجابمارعا بأصخى الثرجات 
(الحاراوجغغظ)  الةثد  المتاشزغظ  أن  وخخعخاً 
وروجغا  السغاجئ.  عثه  زطام  غصعدون  ضاظعا  طظ  عط 
أطرغضا  أن  جغثًا  وتسطمان  ضئغرتان  دولاان  والخغظ 
ترغث تتةغط روجغا شغ إصطغمعا والعجعد سطى التثود 
الحمالغئ لطخغظ لقطسان شغ تتةغمعا عغ أغدا أضبر 
وأضبر. ولثا لط تةث عاتان الثولاان ُبّثًا طظ تأجغج 
المظزمئ الاغ ضاظئ ذرتئ أوراصعا صئض ذلك شغ سام 
١٩٩٦م، ولضظ لط تآجج بخعرة رجمغئ إق شغ سام 
أطرغضا  إن  تغث  شغ ٢٠٠٣،  طغباصعا  تفسغض  وتط   ،٢٠٠١
تمادت شغ غغعا وتةاعطئ دول السالط وافطط الماتثة 
ببئ  صث  افطرغضغئ  السغاجات  إن  لطسراق.  باتاقلعا 
تفسغض  شاط  والخغظغغظ  الروس  سظث  والصطص  الرسإ 

طغباق طظزمئ حظشعاي لطاساون سام ٢٠٠٣.
المظزمئ  عثه  لاأجغج  افجاس  العثف  شإن  ولثا 
وجه الاثخض اقجاسماري  عع عثف أطظغ لطعصعف شغ 
افطرغضغ شغ طظطصئ آجغا العجطى سطى تثود ضض طظ 
روجغا والخغظ، وضان ق بث طظ وجعد الثول افربع افخرى 
(أوزبغضساان، صرغغججاان، ذاجغضساان، وضازاخساان) 
لربطعط أطظغا وطظع تثخض أطرغضا شغ حآوظعط وبالاالغ 
طظ  ضقً  المظزمئ  عثه  ذالئئ  وصث  المظطصئ.  حآون 
طعسث  باتثغث  وصرغغججاان  أوزبغضساان  سدعغعا 
إلخراج صعات العقغات الماتثة طظ المظطصئ طاثرسغظ 
أششاظساان  شغ  لعا  صعاسث  إغةاد  تساطغع  أطرغضا  بأن 
سطى  الترب  وأن  خارجغئ،  لصعاسث  بتاجئ  ولغسئ  اآلن 
أششاظساان.  باتاقل  ضئغر  لتث  اظاعئ  صث  (اٍقرعاب) 
وشغ سام ٢٠٠٥ تط إظعاء سصث وجعد الصعات السسضرغئ 
افطرغضغئ شغ الصاسثة شغ أوزبغضساان وغادروا الئقد. 
بط أغطصئ الصاسثة افطرغضغئ شغ صرغغججاان سام ٢٠١٤، 

تضالغش ضرغئغئ إضاشغئ، غداف إلى ذلك ططغار و٤٠٠ 
ططغعن دوقر خسائر؛ بسئإ اظثفاض الططإ سطى تطك 
الــعاردات). وتعخض بتث آخر طظ جاطساغ برغظساعن 
وضعلعطئغا، إلى أن المساعطضغظ افطرغضغغظ والحرضات؛ 
عط طظ غثشسعن طسزط تضالغش الرجعم الةمرضغئ. أطا 
سطى المساعى السالمغ شإن عثه السغاجات المائادلئ طظ 
السمقصغظ؛ تآبر جطئا سطى اقصاخاد السالمغ؛ طظ تغث 
إظااج الخظاسات ظاغةئ ارتفاع افجسار، وخاخئ بسئإ 
شرض الدرائإ، وبالاالغ غآبر ذلك جطئا سطى الئطالئ، 
وسطى ترضئ الاةارة السالمغئ بحضض سام. غصعل الثئراء 
تخسغث  (إن  الثولغ:  الظصث  خظثوق  شغ  اقصاخادغعن 
خطعات شرض رجعم جمرضغئ طائادلئ، صث غآدي إلى 
خفخ الظمع السالمغ بعاصع ٠,٥ شغ المؤئ بتطعل سام 
ظمع  تئاذآ  طآخرا  طظفخطئ  بغاظات  وأظعرت   ،٢٠٢٠
صطاع الخظاسئ الخغظغ شغ حعر تمعز/غعلغع، ضما تراجع 
أتث طآحرات بصئ المساعطك افطرغضغ؛ ظاغةئ طثاوف 

تاسطص بالرجعم الةمرضغئ، وشصا لاصارغر إسقطغئ).
إن الظاظر لمعضعع الخراع الاةاري، أو طا تسمى شغ 
الخغظ  بغظ  الاةارغئ)؛  (بالترب  اقصاخادغغظ  لشئ 
وأطرغضا غرى أظعا تآبر جطئا سطى ضق الئطثغظ، وتتّمض 
اصاخاد ضض طظعما افطعال الطائطئ؛ وخاخئ أن أطرغضا 
تمرُّ شغ أزطئ اصاخادغئ؛ تافاصط غعطا بسث غعم، وتجداد 
الئطالئ،  وظسئئ  السام،  الثغظ  طساعى  سطى  رصساعا 
ضما  تافاصط.  طزاعر  طظ  ذلك  وغغر  افجسار  وازدغــاد 
تئسات  أغدا  السالمغ  اقصاخاد  تتّمض  الترب  عثه  أن 
وخسائر ضئغرة؛ جعاء سطى طساعى افجسار، أو اإلظااج أو 
السمالئ أو غغر ذلك. وعثا طا دسا السغاجغغظ شغ أطرغضا 
والخغظ إلى الافضغر باسةغض إغةاد تفاعمات تةارغئ، 
وتعصغع اتفاق بغظعما. وغزعر الرئغج تراطإ بالتظضئ 
شغ  الةمععري  التجب  غثثم  طما  السغاجغئ؛  والصثرة 
اقظاثابات الرئاجغئ الصادطئ، ضما غثسط تراطإ بحضض 
حثخغ إذا ظةح بالاعصغع ضث عةمات الثغمصراذغغظ، 
وطسألئ الاتصغصات الةارغئ ضثه شغ صدغئ اقظاثابات 
السابصئ، وشغ العصئ ظفسه غظصث اقصاخاد افطرغضغ طظ 

تالئ الاردي واقظتثار الماسارع والمثاذر المظازرة.
طحارضئ  طخطتئ  عع  الاةاري  اقتفاق  طعضعع  إن 
تآخره؛  سثة  سصئات  به  تتغط  ولضظ  السمقصغظ،  لضق 
صثر  أضئر  لاتصغص  السمقصغظ  ضق  طظ  الدشط  طظعا 
طظ الاظازقت لثى ضض طظعما؛ ضما خرح وزغر الثجاظئ 
افطرغضغ جاغفظ طظعتحغظ تغث صال: (إن المفاوضغظ 
طظ  اقظاعاء  سطى  غسضفعن  الئطثغظ  طظ  الاةارغغظ 
ظص اتفاق تةارة طئثئغ، لغعصسه الرئغسان افطرغضغ 
والخغظغ شغ تحرغظ الباظغ ٢٠١٩، وصث غاأخر لطسام 
المصئض؛ بسئإ ضشط بضغظ إللشاء طجغث طظ الةمارك 
المفروضئ، وتصثغط واحظطظ ططالإ أضبر شغ المصابض)، 
وطظ السصئات ضثلك طا غمارجه بسخ الثغمصراذغغظ 
شغ الضعظشرس، طظ إبارة لصداغا تةاه الخغظ؛ ضغ ق 
غاتصص عثا اقتفاق صئض طرتطئ اقظاثابات الصادطئ؛ طظعا 
طسألئ الثغمصراذغئ شغ ععظس ضعظس، أو تصعق اإلظسان 

شغ طصاذسات حغظةغاظب.. وغغر ذلك طظ ذرائع.
طخطتئ  ضان  وإن  المظازر،  اقتفاق  عثا  أن  والتصغصئ 
طحارضئ لضق السمقصغظ، لضظه غصش أطام سصئات وتتثغات 
ضئغرة؛ تاثططه لشئ الاعثغث والاتثي أتغاظا، ولشئ السصض 
الجسغط  به  خرح  طا  ذلك  طظ  أخرى؛  أتغاظا  والمخطتئ 
الخغظغ حغ جغظ بغظس ٢٠١٩/١١/٢٢: (إن بضغظ ترغإ 
شغ الاعخض إلى خفصئ تةارغئ طع العقغات الماتثة، 
لضظعا ق تثحى السعدة طةثدًا لقجراءات اقظاصاطغئ)، وطا 
خرح به تراطإ بأن ظاائب وخغمئ سطى اقصاخاد الخغظغ 
جاتخض برشع الدرائإ افطرغضغئ، وتثفغخ العاردات 
خقل  خرح  تغث  الاةاري.  اقتفاق  شحض  إذا  الخغظغئ 
اجاماع تضعطغ شغ الئغئ افبغخ ٢٠١٩/١١/٢٠: (بأظه 
جغجغث الرجعم الةمرضغئ سطى واردات السطع الخغظغئ؛ 
شغ تالئ سثم الاعخض إلى اتفاق طع بضغظ إلظعاء ترب 

الاةارة الاغ عجت افجعاق وأضرت بالظمع السالمغ).
وضشعذات  تطّطسات  أطام  الثولاغظ  ضق  تاظازل  شعض 
افطعر  أن  أم  المظازر،  اقتفاق  عثا  لاتصغص  افخرى؛ 
بسث  تاى  جاسامر  والمفاوضات  طضاظعا  جاراوح 
اقظاثابات الرئاجغئ، وتئصى جغاجئ السخ سطى افخابع 
لمطالإ  وخاضسا  طساسطما  أوق  غخرخ  طظ  باظازار 
اآلخر؟ وطا عغ ظاائب اجامرارغئ عثه التالئ سطى اصاخاد 

 الئطثغظ أوق وسطى اقصاخاد السالمغ بحضض سام؟

وغادرت الصعات افطرغضغئ صرغغججاان أغدا. وساد ظفعذ 
روجغا السغاجغ شغ ضض طظ أوزبغضساان وصرغغججاان.

٢. وضان لطخغظ عثف باٍن ق غصض أعمغئ سظ العثف 
تفغث  طظزمئ  شعضثا  اقصاخادي:  الساطض  وعع  افول 
الخغظ ضبغرا ضعظعا السمقق اقصاخادي افجاس شغ 
المظطصئ، وعغ صادرة سطى اجاسمار اإلصطغط اصاخادغا 
وخطثطئ الصئدئ السغاجغئ الروجغئ سطى دول اإلصطغط 
الدرورغئ  والسغاجغئ  افطظغئ  الزروف  تعشرت  طا  إذا 
لطاعجع الاةاري وسصث الخفصات وطظح الصروض لثول 
المظزمئ، وعثا طا ضان، وعثا طا تتاول الخغظ شسطه 
دولعا  واجاسمار  اصاخادغا  المظزمئ  عثه  صغادة  طظ 
وأجعاصعا اصاخادغا. وعثا طا شسطاه تاى سام ٢٠١٧م، 
بط أدخطئ العظث والئاضساان لطمظزمئ، وتاعصع طظاشسئ 
اصاخادغئ بغظ الخغظ والعظث شغ عثا الحأن. وبالظسئئ 
لطروس شإن إصاطئ سقصات اصاخادغئ طع الخغظ غاط 
شغعا الائادل الاةاري بسمقت ضق الئطثغظ بثل الثوقر 
عع طخطتئ ضئغرة لطتث طظ جغطرة الثوقر سطى ضق 
الئطثغظ، وإن ضاظئ روجغا تثرك أن طغجاظعا الاةاري 
لطائادل طع الخغظ شغ سةج ضئغر. ولربما ترتغإ روجغا 
اقجاسمار  طظ  التث  أعثاشه  طظ  ضان  العظث  بثخعل 

اقصاخادي الخغظغ لثول المظزمئ.

٣. وطظث دخعل العظث والئاضساان لطمظزمئ خار الساطض 
افطظغ  الةاظإ  إلى  ضئغرا  دورا  غطسإ  الثغمعغراشغ 
والسغاجغ واقصاخادي، ولثلك خارت عثه المظزمئ 
الثولغ  الظزام  أطام  تسابه  غتسإ  ووزن  حأن  ذات 
الماعاشئ والثي أخئتئ الضبغر طظ دول السالط تئتث 
إلى  الظزر  شغ  طا  ظعسا  غئالس  والئسخ  له،  بثائض  سظ 

عثه المظزمئ ضظزغر لتطش الظاتع.
صث  (اٍقرعاب)  سطى  تربعا  شغ  أطرغضا  جغاجئ  إن 
أصّدئ طدةع الثول الاغ باتئ ضطعا سطى طرطى طظ 
جعام أطرغضا. ضما أن تسطط الثوقر سطى الاساطقت 
اقصاخادغئ بغظ الثول، إضاشئ لطسغاجئ اقصاخادغئ 
ضض  افخغرة،  اقصاخادغئ  لفزطئ  أدت  الاغ  افطرغضغئ 
شغ  لطاضاض  السالط  شغ  الثول  دشسئ  السعاطض  عثه 
طظزمات ذات ذابع أطظغ ضعثه المظزمئ، واصاخادي 
السحرغظ؛  طةمعسئ  ذلك  وصئض  برغضج،  ضمةمعسئ 
لتماغئ بطثاظعا وأجعاصعا وسمقتعا، خخعخاً وأن عثه 
الثول باتئ ق تبص بالمظزمات السالمغئ وطآجساتعا 

الاغ تسغطر سطغعا أطرغضا باطاغاز.
وبالظسئئ لظا ظتظ المسطمغظ شإن عثه المظزمئ عغ 
طظزمئ اجاسمارغئ لارجغت ظفعذ روجغا أطظغا وجغاجغا 
شغ الثول افربع صرغغججاان وأوزبغضساان وذاجغضساان 
وضازاخساان، وإصطغمغا. وعغ طظزمئ اجاسمارغئ اصاخادغا 
الخغظ  طظ  بالثغعن  دولعا  اصاخادغات  ربط  جغاط 
صرغغججاان  دول  ورؤجاء  تضعطات  وجاصعم  والعظث. 
وذاجغضساان وأوزبغضساان وضازاخساان بربط طخغر 
المسطمغظ جغاجغا واصاخادغا بأغثي أسثاء افطئ الروس 
شسض  تساطغع  شطظ  الئاضساان  وأطا  والعظث.  والخغظ 
حغء ضث جغاجات الروس والخغظ والعظث فن الظزام 
شغ الئاضساان ق غعمه أطر المسطمغظ طظ صرغإ وق 
طظ بسغث، وضض طا غعمه عع تطئغئ الرغئات افطرغضغئ. 
ولثلك صث تساثثطه أطرغضا لمتاولئ زسجسئ افطظ لثول 
عثه المظزمئ سظ ذرغص ظصض السثاء طع العظث إلى داخض 
طظ  عغ  أطرغضا  شإن  ولثا  لطاساون،  حظشعاي  طظزمئ 
دشسئ الئاضساان وتاى العظث لثخعل طظزمئ حظشعاي 
افخغر  العظثي  الاخرف  ولسض  المثضعر.  العثف  لعثا 
دون الاظسغص طع الخغظ شغ المسألئ الضحمغرغئ عع 
خغر طبال سطى زسجسئ طعضعع افطظ شغ عثه المظزمئ.

ولثا شسطى المسطمغظ أن غسعا أن عثه المظزمئ، وإن ضاظئ 
اقجاسمارغئ  جغاجئ أطرغضا  وجه  أجسئ لطعصعف شغ 
شغ طظطصئ آجغا العجطى، ولضظعا أغدا طظزمئ لربط 
طسطمغ آجغا العجطى وبطثاظعط وطخائرعط وأطظعط 
واصاخادعط بغث طساسمرغظ إصطغمغغظ غاتغظعن الفرص 
لطصداء سطى ضض طا عع إجقطغ شغ اإلصطغط. وطا إصطغط 
ترضساان الحرصغئ الثي غصطظه المسطمعن إق غغخ طظ 
شغخ طظ أسمال الخغظ العتحغئ الاغ عغ سدع شغ 
عثه المظزمئ. وطا جرائط روجغا العتحغئ شغ الحغحان 
وجعرغا إق دلغض سطى ذلك. وطا اجائاتئ العظث لضحمغر 

 ...إق بسخ طظ ذلك

أطرغضا والخني: عض تظةتان 
باعصغع اتفاق تةاري صرغئا؟

خرح السفغر الخغظغ شغ واحظطظ جعي تغاظضاي؛ شغ 
الثاطج طظ الحعر الةاري صائق: (إن الثولاغظ تتاوقن 
تض خقشاتعما بحأن الاةارة)، لضظه تثر طظ صعى صال: 
إظعا تسسى لطعصغسئ بغظ الةاظئغظ، دون أن غثلغ بأي 
تفاخغض... وصال خقل سحاء اجاداشه طةطج الاةارة 
الخغظغئ؛  افطرغضغئ  السقصات  (إن  الخغظغ:  افطرغضغ 
الاةارغئ)،  الثقشات  بسئإ  خطغر  ذرق  بمفارق  تمر 
لضظه أوضح أظه طظ الممضظ السعدة إلى طسار أشدض... 
وأضاف: (سطغظا التثر طظ بسخ الصعى المثطرة، الاغ 
خطاب  اجاثثام  سئر  الراعظ  الاةاري  الثقف  تساشض 
باخرغتات  أدلى  صث  تراطإ  الرئغج  وضان  طاطرف). 
طحابعئ صئض غعم واتث طظ تخرغح السفغر الخغظغ؛ 
تعتغ بعجعد سراصغض أطام تعصغع طبض عثا اقتفاق؛ تغث 
صال: (إن اتفاصاً طآصااً لطاةارة ذال اظازاره طع الخغظ؛ 
صث غاأجض إلى طا بسث اظاثابات الرئاجئ افطرغضغئ شغ 
بالضعظشرس  تترضات  وجط   ،٢٠٢٠ الباظغ  تحرغظ 
افطرغضغ لمسالةئ صدغئ اإلغشعر شغ الخغظ). شما عغ 
تصغصئ عثا اقتفاق وطا عغ المسعصات والسصئات؛ الاغ 

تتعل دون تعصغسه أو تآخره؟
خراع  عع  وأطرغضا  الخغظ  بغظ  الاةاري  الــخــراع 
صثغط؛ تتاول شغه الخغظ الافطئ طظ تتضمات أطرغضا 
الثخعص،  وجه  سطى  والاةارغئ  الظصثغئ  اقصاخادغئ؛ 
وصث صاطئ الخغظ شغ السظعات افخغرة بأسمال سثة؛ شغ 
المةال اقصاخادي (الاةاري والظصثي، وشغ المآجسات 
افطرغضغئ  العغمظئ  عــثه  طظ  لطاثطص  المالغئ)؛ 
وتتضماتعا اقصاخادغئ؛ طظ ذلك رشع ظسئئ الربا شغ 
الئظعك الخغظغئ؛ ردًا سطى رشع الئظك الفثرالغ افطرغضغ 
لظسئئ الربا أربع طرات خقل عثا السام ٢٠١٩، وصاطئ 
الخغظ ضثلك بفرض ضرائإ سطى ضبغر طظ الخظاسات 
سطى ٥٠  إلى ٢٥٪  وخطئ  لطخغظ؛  العاردة  افطرغضغئ 
ططغار دوقر طظ العاردات، وشغ عثا السام شرضئ ضرائإ 
بظسئئ ١٠٪؛ ردا سطى الصرار افطرغضغ بفرض ضرائإ 
بالظسئئ ظفسعا سطى طظاةات خغظغئ واردة إلى أطرغضا. 
وضاظئ الخغظ عّثدت باجائثال الثوقر شغ المئادقت 
الاةارغئ؛ وخاخئ حراء الئارول، وصاطئ أغدا باجائثال 
صسط طظ طثخراتعا بالثوقر، وتتعغطعا لطثعإ؛ تغث 
طظ  ذظا   ٩٤ غصارب  طا  الظصثي  اتاغاذعا  إلى  أضاشئ 
الثعإ خقل السام الفائئ والتالغ (٢٠١٩/٢٠١٨)؛ ضما 
ذضرت وضالئ بطعطئغرغ افطرغضغئ؛ طما أدى إلى ارتفاع 
وغغرعا  الثطعات  عثه  جرغع.  بحضض  الثعإ  أجسار 
اصاخادي  سمقق  الخغظ  وأن  خاخئ  أطرغضا  أزسةئ 

وتةاري؛ غمبض المرتئئ الباظغئ سالمغا بسث أطرغضا.
وصث ردت أطرغضا سطى عثه الاترضات الخغظغئ بأسمال 
سثغثة؛ اصاخادغئ وجغاجغئ وسسضرغئ طظ طبض إبارة 
افزطئ الضعرغئ والاعثغث بالترب خقل الفارة السابصئ، 
شغ  الخغظ  طظ  الصرغئئ  المغاه  شغ  افجاذغض  وتحث 
بتر الخغظ الةظعبغ؛ إلزساج الخغظ، وأبارت شغ اآلوظئ 
افخغرة طسألئ الثغمصراذغئ شغ ععظس ضعظس؛ ضما ذضر 
لغ تحاظحع، رئغج الطةظئ الثائمئ شغ طةطج الحسإ 
تتدغر  سطى  دلغض  لثغعا  بقده  (بأن  الخغظ؛  لسمعم 
ضعظس،  ععظس  شغ  الةارغئ  لفتثاث  الماتثة  العقغات 
اصاخادغئ  بأسمال  صاطئ  أظعا  ضما  وراءعــا)،  ووصعشعا 
طبض  طظ  الخغظ؛  سطى  الدشعذات  لممارجئ  سثغثة 
إلى  الخغظغئ  الــعاردات  بسخ  سطى  الدرائإ  شرض 
أطرغضا بظسئئ تخض إلى ٢٥٪، ورشسئ جسر الربا أضبر 
طظ طرة شغ السظعات الصطغطئ الماضغئ؛ ضان آخرعا عثا 
السام؛ وذلك لاحةغع جطإ أطعال خارجغئ، واجابمارعا 
داخض أطرغضا، ضما أن أطرغضا عثدت أضبر طظ طرة بعصش 
بأسمالعا  الخغظ  اجامرت  إذا  الخغظ،  طظ  اقجاغراد 

اقصاخادغئ ضث جغاجات أطرغضا.
والتصغصئ أن أسمال أطرغضا تةاه الخغظ، وأسمال الخغظ 
والعثف  طسامرة،  زالئ  طا  المصابض؛  شغ  أطرغضا  تةاه 
طظعا الاعخض إلى تفاعمات اصاخادغئ (ظصثغئ وتةارغئ)، 
وتصثغط تظازقت شغ بظعد عثا اقتفاق. ولضظ شغ المصابض 
شإن عثه السغاجات طظ ضق السمقصغظ صث أبرت جطئا 
سطى اصاخاد الئطثغظ أوق، وسطى اقصاخاد السالمغ بحضض 
سام. شصث ذضر ضئغر اقصاخادغغظ شغ الئظك اقتاغاذغ 
الفغثرالغ شغ ظغعغعرك: (إن الرجعم الاغ شرضئ سطى 
حرغتئ ضئغرة طظ العاردات طظ الخغظ وغغرعا، بثءا 
طظ الخطإ، وتاى الشساقت، ضطفئ الحرضات افطرغضغئ 
والمساعطضغظ ٣ ططغارات دوقر شغ الحعر؛ شغ خعرة 
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 السثد ٢٦٦  ٣افربساء ٢٨ طظ ربغع اآلخر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٢٥ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩ طـ

"غعاخض  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/١٢/١٩م)  ١٤٤١عـ،  اآلخر  ربغع   ٢٢ الثمغج،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
الطقب شغ الةاطسئ اإلجقطغئ بالساخمئ العظثغئ ظغعدلعغ اتاةاجاتعط ضث تسثغض صاظعن الةظسغئ الثي 
أصره الئرلمان افجئعع الماضغ، والثي غسعض تةظغج افششان والئاضسااظغغظ والئظشال الثغظ ساحعا خمج 

جظعات شغ العظث بحرط أق غضعظعا طسطمغظ".
: إّن اجاعثاف العظث الُمَمْظعب عثا لتص المقغغظ طظ المسطمغظ عع أضئر سمطغئ تطعغر سرصغ 
سطى أجاس الثغظ تصعم بعا دولئ طظ الثول ضث رساغاعا شغ السخر التثغث. لصث تسرض أربسئ طقغغظ 
طسطط غسغحعن شغ وقغئ آجام العاصسئ حمالغ حرق العظث إلى سمطغئ شرز جضاظغ حاطض سطى أجاس 
دغظغ غاط طظ خقلعا صغام السططات العظثوجغئ التاضمئ باةرغثعط طظ الةظسغئ العظثغئ بتةئ أظعط 
طعاجرون طظ أخعل بظشالغئ، وبثرغسئ طتاربئ العةرة غغر الظزاطغئ، طع أّن عآقء المسطمغظ صث ولثوا 
الئقد  شغ  المسطمغظ  سطى  العظثغئ  التضعطئ  تشعل  إّن  تثودعا.  خارج  غسغحعا  لط  وأغطئعط  العظث  شغ 
شغ  المسطمغظ  ضض  طظعا  غساظغ  الاغ  واقجائثادغئ  الصمسغئ  السغاجئ  تطصات  جطسطئ  ضمظ  تطصئ  عع 
ضاشئ بصاع افرض، شطظ تترر بقد المسطمغظ طظ اقجاسمار الشربغ الةائر، ولظ تسعد السجة إلى افطئ 
اإلجقطغئ إق بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاترر بقد المسطمغظ وطظعا العظث طظ سئاد 

الئصر والتةر، وتسغث لطمسطمغظ سجتعط وضراطاعط شغ ظض أتضام ربعط.

افدغان  وزارة  خططئ  ٢٠١٩/١٢/١٥م)  ١٤٤١عـ،  اآلخر  ربغع   ١٨ افتث،  (رغئعبطغضا،  طعصع  بتسإ 
وظخعص  الثراجغئ  المظاعب  طظ  والةعاد  والترب  بالثقشئ  الماسطصئ  المعاد  إلزالئ  طآخرًا  اإلظثوظغسغئ 
الماسطصئ  افتضام  طتاعى  باظصغح  العزارة  صاطئ  ذلك  أجض  وطظ  المثرجغئ.  الاسطغط  طراتض  شغ  اقطاتاظات 
بالثقشئ والةعاد شغ الثراجات اإلجقطغئ شغ المثارس، وصث تط تأضغث ذلك شغ الرجالئ المسممئ برصط: 
B-4339.4 / DJ.I / Dt.I / PP.00 / 12/2019، المعصسئ طظ طثغر حآون المظاعب والمراشص والمآجسات 

والاقطغث لطمراتض المثرجغئ لعزارة افدغان، أتمث سمر.
: إن دأب ظزام إظثوظغسغا، عع الترب سطى اإلجقم وأتضاطه، تغث تعاترت صرارات التضعطئ ق 
التضعطئ  سجطئ  شصث  لطمسطمغظ،  وطشدئئ  لقجقم  طسغؤئ  صرارات  الثغظغئ،  الحآون  وزارة  طظ  جغما 
التضعطئ،  لمعظفات  الظصاب  لئج  طظع  وصررت  المساجث،  شغ  الثروس  سطى  الاةسج  سطى  الةثغثة 
وشغ عثا الةع، أخثرت وزارة افدغان صرارعا بإلشاء طادتغ أتضام اإلجقم طظ طظاعب تسطغط المرتطئ 
المثرجغئ، وعما طادتان سظ الثقشئ والةعاد. إن عثا الصرار لغج عع أولى المتاوقت، ولضظ إخثاره 
سطى حضض صرار شسطغ أدى إلى ردود شسض طظ أعض إظثوظغسغا. وتغظما جاءت ردود الحسإ تةاه عثا 
الصرار، طختعبئ باساراضات طثاطفئ، خرح وزغر افدغان، أن الثي تثث عع ظصض المعاد طظ جغاق الفصه 
شصط لغخئح ججءًا طظ طعاضغع الاارغت البصاشغ اإلجقطغ، لضظ افطر غزعر أن الثي أرادته التضعطئ عع 
إلشاء المادة بالضطغئ لعق تطك الردود طظ أعض إظثوظغسغا. إن طبض عثا الصرار غةإ سطى المسطمغظ أق 
غسضاعا سطغه، بض غةإ سطغعط أن غرشدعه أحث الرشخ، وغةإ أن تساد الاربغئ اإلجقطغئ إلى ذرغصاعا 
شغه،  ارتغاب  ق  صعغا  إغماظا  باإلجقم  اإلغمان  والطقب  الاقطغث  سظث  تشرس  الاغ  الختغتئ  وطظاعةعا 

وتظمغ شغعط الفثر بحرغساه وأتضاطه وظئغه ، وتسغث شغعط روح الادتغئ شغ جئغض إجقطعط.

الغعم  "تظاعغ  شغه:  ورد  خئرا  ٢٠١٩/١٢/٢٢م)  ١٤٤١عـ،  اآلخر  ربغع   ٢٥ افتث،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
افتث المعطئ الثجاعرغئ لاسمغئ رئغج وزراء جثغث لطسراق خطفا لطمساصغض سادل سئث المعثي. شغ غدعن 
ذلك تعاشث آقف المتاةغظ إلى جاتات اقساخام شغ بشثاد وطثن أخرى طظث جاسات الخئاح الئاضر ططالئغظ 

باإلجراع باسمغئ طرحح لرئاجئ التضعطئ ق غضعن تئسا لفتجاب التاضمئ".
: إن ذطئات المازاعرغظ غةإ أن تضعن بتطعل جثرغئ ولغج ترصغسات لطظزام الرأجمالغ السفظ، 

ع إل

وتشغغر أحثاص غةربعن ضض غعم وخفئ شاجثة لغجغثوا جراح افطئ، إن التض الةثري ق غضعن إق باتضغط 
 ِ ا نَّ َهـَذا رِصَ

َ
حرع اهللا الثي غظصث لغج المسطمغظ شتسإ وإظما الئحرغئ جمساء، وخثق اهللا الصائض: ﴿وَأ
اُكم بِِه لََعلَُّكْم َيتَُّقوَن﴾. َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ ُمْسَتِقيماً َفاتَّبُِعوهُ َوالَ تَتَّبُِعواْ السُّ

وسطى الرغط طظ ضئر تةط العظث الةشراشغ وسثد جضاظعا 
الثي غظاعج المطغار، وغططص سطغعا حئه الصارة العظثغئ، 
إق أظعا دولئ طفضضئ وضسغفئ، شعغ دولئ تصعم سطى 
طةمعسئ سرصغات وطؤات الثغاظات الفارغئ، وعثا غةسض 
الظجاسات والافضك شغ الظسغب المةامسغ عع الطابع السام 
لعا، وسطى الرغط طظ غظى الئطث بالبروات الطئغسغئ، إق 
أّن أغطإ أعطعا عط طظ الفصراء، بسئإ الظزام الرأجمالغ 
شغعا،  المساحري  والفساد  الثولئ  شغ  به  المسمعل 
والمسّثل بفساد المعروث الئرغطاظغ اقجاسماري، شسطى 
الرغط طظ سعاطض الدسش عثه إق أظه ُأرغث لعثه الثولئ 
لسإ دور إصطغمغ اجاسماري، وأسطغئ طظ أجئاب الصعة 
الععمغئ طا غمّضظعا طظ لسإ عثا الثور، ولعق تثاذل 
الطرغص  لعا  طعثوا  الثغظ  المسطمغظ،  تضام  وسمالئ 
لاخئح "العظث الضئرى" لما تصّعت سطى المسطمغظ شغعا 
وشغ ضحمغر، وضان بإطضان باضساان وتثعا أن تدع 
هللا  طعالغئ  الئاضسااظغئ  الصغادة  ضاظئ  لع  لعا  تث  ألش 
ولرجعله  ولفطئ، ولامّضظئ دول الثطغب الاغ تتافر 
بمطغارات الثوقرات طظ اقجابمارات العظثغئ شغعا، إلى 
جاظإ المقغغظ طظ السمال ورجال افسمال العظعد شغعا، 
لامضظئ طظ شرض إرادة المسطمغظ شغ العظث وخارجعا 
سطى عثه الثولئ السظخرغئ. إن الثولئ العظثغئ، سطى ضئر 
تةمعا، تحئه دولئ غععد، والحئه غضاد غضعن طاطابصا، 
شضق الثولاغظ طخطظساان، شثولئ غععد وجثت ضةسط 
والثولئ  اإلجقطغ،  السالط  صطإ  شغ  غرغإ  جرذاظغ 
جسط  خاخرة  شغ  جرذاظغ  جسط  ضثلك  العظثغئ 

افطئ، وضقعما ق جثور له اجاماسغا وتدارغا، وق سمص 
تارغثغ له، شثولئ العظث التالغئ الاغ تصعم سطى (افصطغئ) 
العظثوجغئ تصعم سطى ترضئ جغاجغئ أوجثتعا برغطاظغا 
شغ العظث ضما أوجثت الخعغعظغئ شغ السالط، شافخض 
أن العظثوجغئ ضاظئ دغاظئ تاشعئ ق أبر لعا شغ التغاة أو 
السغاجئ، ولضظ اإلظةطغج بثئبعط "جغسعا" عثه الطائفئ 
لمعاجعئ اإلجقم والمسطمغظ شغ حئه الصارة العظثغئ. 
وسطغه شإن أتئاع عثه الثغاظئ أو الترضئ وسطى رأجعط 
تجب بعاراتغا جاظاتا ودولاعط أععن طظ أن تضعن دولئ 

طساصطئ زغادة سطى أن تضعن دولئ إصطغمغئ طتعرغئ.
سطى  له  تثاسغات  ق  السظخري  الصاظعن  عثا  أن  ختغح 
المسطمغظ شغ الثاخض أو الثارج، بض غآضث سطى سظخرغئ 
عثه الثولئ، ولضظ له طسظى جغاجغاً، وتمرغره غحّةع 
الثولئ سطى المجغث طظ افسمال السظخرغئ ضث المسطمغظ 
شغعا، شاإلجقم والمسطمعن ق غسارشعن أخق بحرسغئ 
الاغ  والعظث  السظث  بقد  سطى  الصائمئ  العظثغئ  الثولئ 
شاتعا المسطمعن وتضمععا لصرون طثغثة، شضغش لعط 
الائاضغ سطى جظسغئ عثه الثولئ السظخرغئ؟! ولعق جبعم 
تضام روغئدات سطى خثر عثه افطئ اإلجقطغئ وغغاب 
الثطغفئ الراحث الثي غمّبض افطئ الامبغض التصغصغ وغثاشع 
سظعا، لما تشّعل سئاد الئصر سطى سئاد اهللا خغر أطئ أخرجئ 
لطظاس، وعثه التال داشع آخر لطمسطمغظ شغ حئه الصارة 
العظثغئ لطسمض الثؤوب إلسادة الثقشئ إلى بقدعط، تاى 
غظسمعا بسثل اإلجقم وغساظغروا بظعره، طخثاصا لصعل 
 «ِه ََّقىِ  ْ َوَراِئِه َوُ َقاَتُل ِم َماُم ُجٌَّةُ  ا اإلِْ َ رجعل اهللا  «ِإنَّ

دسط التضعطئ التالغئ بأغئ تغطئ، وطظسعط طظ دسمعا 
تاى تسصط وغسعد السسضر ببعب جثغث لطتضط، ولغج 

جغظارغع طخر السغسغ سظ السعدان بئسغث.
الثول  طظ  وغغرعا  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  إن 
دول  شعغ  خثغصئ  تضعن  أن  غمضظ  ق  اقجاسمارغئ، 
عثم  طظث  اإلجقطغئ،  الئقد  بروات  أخث  سطى  جئطئ 
دولئ الثقشئ السبماظغئ، وإلى غعطظا عثا، سئر اقجاسمار 
اقجاسمار  أو  واقتاقل"،  السسضرغئ  "بالصعة  الصثغط 
التثغث سئر اقصاخاد "الصروض واقجابمارات وغغرعا" 
ولقجقم  لطمسطمغظ  الضفار  وسثاء  ضاشرة!  دول  وعغ 
ِيَن  َّ ا يََودُّ  ﴿َما  غصعل:  إذ  وسق  جض  رب السالمغظ  بغظه 
َل  ُفزَنَّ ْن 

َ
أ الُْمرْشِكنَِي  َوَال  الِْكَتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن  َكَفُروا 

َمْن  بِرمَْحَتِِه  خَيَْتصُّ   ُ َوابَّ َربُِّكْم  ِمْن  َخرْيٍ  ِمْن  َعلَْيُكْم 
ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم﴾ وغغرعا طظ اآلغات الاغ  يََشاُء َوابَّ

تئغظ عثه السثاوة الزاعرة والئاذظئ.
بط إن العاصع غآضث عثه السثاوة، أولغسئ أطرغضا عغ 
باطاقك  المجسعطئ  الفرغئ  باجط  السراق  اتاطئ  طظ 
شغ  اآلقف  صاطئ  طظ  عغ  ألغسئ  الظعوي؟  السقح 
الفطعجئ بافجطتئ المترطئ؟ ضما أن برغطاظغا عغ طظ 
زرسئ دوغطئ غععد شغ أرض اإلجراء والمسراج، شعةرت 
طا  طظعط  تئصى  وطظ  شطسطغظ،  أعض  طظ  المسطمغظ 
وعغ  الغععدغئ،  والستض  الصاض  آلئ  شغه  تسمض  زالئ 
شرظسا  أطا  وبرغطاظغا.  أطرغضا  طظ  بتئض  صائمئ  دوغطئ 
شعغ الاغ صاطئ المقغغظ طظ المسطمغظ شغ الةجائر 
وغغرعا، وطا زالئ آلاعا تسمض شغ صاض المسطمغظ شغ 
طالغ والظغةر وأشرغصغا العجطى وغغرعا، شضغش غضعن 

أطبال عآقء أخثصاء؟! طا لضط ضغش تتضمعن؟!
الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إن 
أسثاء  سطى  تسعل  ق  ذاتغئ  دولئ  عغ  اهللا،  بإذن  صرغئاً 
افطئ شغ تمعغض طغجاظغاعا، وإظما سطى طعاردعا الثاتغئ 
الثول  إلى  غتعجظا  ق  تفخغقً  اإلجقم  شّخطه  بظزام 

 اقجاسمارغئ. وعع طا غةإ أن تسمض له افطئ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

أخثصاء السعدان سظ طعصفعط العاضح والماتث لثسط 
وصغادتعا  المثظغعن  غصعدعا  الاغ  اقظاصالغئ  التضعطئ 
برئاجئ رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك والعزراء وغرى 
إظةازات  أتثبئ  اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  المحارضعن 
ضئغرة تتسإ لعا شغ شارة بقبئ أحعر... وأضث أخثصاء 
السعدان أن صرار التضعطئ اقظاصالغئ بإلشاء صاظعن الظزام 
بالئقد...  الحثخغئ  الترغات  لفاح  زاوغئ  تةر  السام 
وغآضث المحارضعن أعمغئ طحارضئ الظساء والحئاب شغ 

ضض طراتض السقم والاتعقت الصادطئ شغ الئقد).
وصث خق الئغان الثااطغ طظ أي دسط غصثم لطسعدان، 
طالغئ  وزغر  أن  بالثضر  وجثغر  الضقم،  طسسعل  غغر 
السعدان الئثوي ضان غسعل سطى تمعغض طغجاظغئ السام 
السعدان!  أخثصاء  أجماعط  طظ  سطى  ٢٠٢٠م  الصادم 
ظخش  طدغ  رغط  المغجاظغئ،  إسقن  تأخر  ظرى  ولثلك 
الحعر افخغر طظ طغجاظغئ السام ٢٠١٩م، وضان شغ السادة 
أول/ ضاظعن  بثاغئ عثا الحعر  المغجاظغئ شغ  تةاز  أن 

دغسمئر، تاى تثخض تغج الاظفغث شغ بثاغئ السام طظ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠م، وق ظثري ضغش جغاخرف 
وزغر المالغئ تغال عثا افطر، أم أظه طا زال طخرًا سطى 
أخثصاء السعدان، الثغظ صغض إظعط جغةامسعن طرة 
أخرى شغ السعغث شغ طظاخش حئاط/شئراغر ٢٠٢٠م، بط 
طآتمر الماظتغظ شغ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٠م؟! وعظا ظثضر 
الثارجغئ  وزغر  ظائئئ  صالاه  بما  طالغاه  ووزغر  تمثوك 
ضطماعا شغ  تغث صالئ شغ  طارغان عغشان،  الظروغةغ 
المآتمر غةإ أن تضعن طغجاظغئ ٢٠٢٠م لخالح الاظمغئ 
المساثاطئ... ودسئ السعدان إلى سثم اقساماد سطى 

المعارد الثارجغئ، الاغ وخفاعا باقظاصالغئ.
وعظاك طسألئ غةإ أن غظائه لعا وعغ وجعد أطرغضا 
المسرصض  وعغ  السعدان  أخثصاء  غسمى  طا  ضمظ 
الرئغج في دسط خارجغ لطسعدان، بإخرارعا سطى سثم 
رشع اجط السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب، 
شعجعدعا لغج طظ أجض دسط التضعطئ المثظغئ التالغئ 
الاابسئ فوروبا وإظما لضحش أقسغإ أوروبا إذا تاولئ 

تامئ: طظ ُغسمعن أخثصاء السعدان عض عط تصاً أخثصاء أم أسثاء؟!

طا تفغخ به جاتات المسارك، وشغعا طظ أعض البعرة 
الشالغ  لاصثغط  طساسثغظ  غجالعن  ق  طمظ  الضبغر 
والظفغج شغ جئغض اهللا، عثا عع العاصع؛ وعثه عغ 
التصغصئ الاغ غتاول أسثاء البعرة تشغغئعا سظ افذعان 
تتئ ضشط الصخش الةعي الضبغش وطا غظاب سظه طظ 

تعةغر وشعضى واضطراب.
الحضض  بعثا  العاصع  ضان  إذا  غسأل؛  جائًق  ولسض 
وطا عع السئغض لئثاغئ الثقص  غضمظ الثطض؟  شأغظ 

والثروج طظ سظص الججاجئ؟
ولطةعاب سطى عثا السآال ق بث بثاغئ أن ظثرك أطرا 
ورغط  العاصع  عثا  رغط  أظه  وعع  افعمغئ؛  غاغئ  شغ 
غثضر  حغء  تتصغص  غمضظ  ق  اإلطضاظغات  عثه  ضض 
ذلك  شغ  غسعد  والسئإ  المسادلئ؛  تشغغر  غمضظ  وق 
تارأجعا  الاغ  الفخائطغئ  المظزعطئ  عثه  وجعد  إلى 
وصثطئ  الثاسمئ؛  بالثول  صرارعا  ربطئ  صغادات 
طخالتعا الحثخغئ سطى تساب طخطتئ البعرة؛ وعظا 
غضمظ الثطض. وق غسسظا شغ عثا المصال إق أن ظثّضر 
بما تخض شغ الشعذئ الحرصغئ سطى جئغض المبال ق 
والاتخغظ  الدثمئ  اإلطضاظغات  وجعد  شرغط  التخر، 
الفائص؛ ورغط تعالك صعات ذاغغئ الحام، إق أظه بسئإ 
زطظ  وشغ  حغء؛  ضض  ضاع  طرتئطئ  صغادات  وجعد 
وأجصط  المظاذص؛  وجصطئ  الفخائض؛  اظعارت  صخغر 
شغ أغثي الظاس الثغظ أسطعا بصاعط لصغادات أصض طا 
غصال سظعا إظعا ق تساتص البصئ، والثغظ جضاعا سظ 
تةاوزات عثه الصغادات الاغ بطشئ بض تةاوزت ضض تث 

طا سثا تثود الثاسمغظ!
صغادة  أزطئ  عغ  الحام  بعرة  بعا  تمر  الاغ  شافزطئ 
لسظاغئ  تتااج  تادة  أزطئ  وعغ  شغعا؛  غضمظ  والثطض 
سظ  بسغثا  العاصع  تحثغص  غتاول  طظ  وضض  طرضجة، 
ق  بسعئعا،  أو  ظغئ  بتسظ  طاآطر  شعع  التصغصئ  عثه 

شرق شغ ذلك فن الظاغةئ واتثة.
الترجئ  المرتطئ  عثه  شغ  افولعغات  أولى  طظ  شضان 
لثروج البعرة طظ سظص الججاجئ الثي وضساعا صغادات 
الفخائض شغه؛ غظتخر شغ تعتغث الةععد تتئ صغادة 
أجرع  وشغ  افطر؛  ضطش  طعما  طرتئطئ  وغغر  طثطخئ 
ضئغرا  الطاصات  تةط  ضان  طعما  فظه  طمضظ،  وصئ 
وطاظعسا شق صغمئ له طع وجعد صغادة طسطعبئ اإلرادة 
والصرار، شق غخح أن غظثثع أتث بسث اآلن؛ وق غخح 
أن  غخح  وق  اآلن؛  بسث  افوعام  شغ  غسغح  أن  فتث 
تساظجف الطاصات شغ طعاضع أخرى بسث اآلن، رشسئ 

 افصقم وجفئ الختش
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

وخطره  الارضغ  الظزام  دور  سظ  التثغث  غسث  لط 
سطى بعرة الحام ذا أولعغئ؛ شصث شدتاه بعرة الحام 
وأجصطئ سظ سعرته ورصئ الاعت أطام الةمغع، الخشغر 
طظعط صئض الضئغر، ولط غسث الاقوم والائاضغ سطى طا 
طدى غفغث ضبغرا؛ شصث جئص السغش السثل، وظتظ اآلن 
سطى طفارق ذرق وسرة وشغ طرتطئ ترجئ، وطا غعمظا 
الغعم عع أن ظعاثي أي الطرق ظسطك؛ وطا غعمظا شغ 
عثه المرتطئ الترجئ طظ تغاة بعرة الحام أن ظاثارك 
خالتظا؛  شغ  لغج  شالعصئ  صعاظا،  وظساةمع  أطرظا 

وطساصئض البعرة وضض الادتغات شغ خطر سزغط.
إن العاصع الغعم لغج ضما غتاول أسثاء البعرة تخعغره 
لظا، شق ذاغغئ الحام سخغًا سظ اإلجصاط؛ وق صعاته 
ظفصث  ولط  والاصثم؛  السغطرة  سطى  الصثرة  تماطك 
ولضظعا  طعجعدة  الطاصات  زالئ  ق  بض  بسث؛  ذاصاتظا 
والافسغض  لقجاثراج  تتااج  وضاطظئ  طسططئ  ذاصات 
وترب  وتدطغض  خثاع  ذلك  سثا  طا  وضض  والاعجغه، 
ظفسغئ لغسعض إظةاز المعمئ الصثرة شغ الصداء سطى 

بعرة الحام وتدغغع تدتغاتعا.
طآعطئ  لغسئ  الحام  ذاغغئ  صعات  إن  حك  بق  ظسط 
سطى  السغطرة  سظ  شدق  المةاعثغظ؛  أطام  لطخمعد 
المظاذص والاصثم المسامر، وعثا افطر غثرضه المةرم 
الروجغ جغثا، ولثلك شعع غتاول الاشطغئ سطغه باتئاع 
جغاجئ المتعر العاتث وافرض المتروصئ؛ وبالاظسغص 
شرض  الثي  اإلجرام،  شغ  حرغضه  الارضغ  الظزام  طع 
عغ  والاغ  الفخائض؛  صغادات  سطى  السغاجئ  عثه 
بثورعا أدت المعمئ بحضض طظصطع الظزغر، شأوصسئ 
والمرضج،  السظغش  الصخش  طتارق  شغ  المةاعثغظ 
تطع  المظطصئ  لطسصعط  سرضئ  المظاذص  وجسطئ 
العاتث  المتعر  جغاجئ  الحام  ذاغغئ  شاتئاع  افخرى، 
طآحر ضئغر سطى الععظ والدسش والعحاحئ، وأغدا 
لغج أدل سطى ضسش صعات ذاغغئ الحام وعحاحاعا 
سحرات  بدع  اجاطاع  تغث  الساتض،  شغ  تخض  طما 
سطى  الاصثم  طتثودة  وبإطضاظغات  المةاعثغظ  طظ 
ظسط  طسثودة،  جاسات  صغاجغ  زطظ  وشغ  سثة  ظصاط 
تصغصاعا؛  وعثه  الحام  ذاغغئ  صعات  واصع  عع  عثا 

ضسش وعحاحئ شعغ ظمر طظ ورق.
شإن  الحام؛  بعرة  واصع  إلى  وبالظزر  المصابض  وشغ 
أعطعا،  لثى  طاعشرة  والطاصات  اإلطضاظغات  جمغع 
ذاغغئ  رجال  غتإ  ضما  المعت  غتئعن  رجال  شفغعا 
افجطتئ والثخغرة المثجظئ  الحام التغاة، وشغعا طظ 
لئسط  غضفغ  طا  الفخائض  صغادات  طساعدسات  شغ 
الئحري  الثجان  طظ  وشغعا  المسادلئ،  وصطإ  السغطرة 

رشسئ افصقم وجفئ الختش
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

تامئ ضطمئ السثد: تشعُّل العظث سطى المسطمغظ، أطا له طظ تث؟!

إندونيسيا تخطط إلزالة المواد المتعلقة بالخالفة والجهاد 
من المناهج الدراسية

يا أهل العراق: دونكم اإلسالم فليس لمشاكلكم حل سواه

الهند تزداد تغوال على المسلمين
وحكامنا يزدادون تخاذال أمام جرائمها!
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برغطاظغا  وتمرضج  إظةطغجي  سرغص  وجط  وجعد  ظض 
تصغصئ؛  إظةطغج  جغاجغغظ  ورجاقت  سسضرغئ  بصعاسث 
جعاء شغ الةغح، وطا الدابط اإلظةطغجي طاضظاعش 

الثي غاط التثغث سظه الغعم إق واتث طظ عآقء...
شصث ورد شغ افخئار سظ السمغث طاضظاعش، وعع أتث 
وسظ  السرغصئ،  الئرغطاظغئ  طاضظاعش  سائطئ  أتفاد 
أظه  جغاجغئ  طخادر  وتسإ  السطط  طع  سمطه  ذئغسئ 
وتعلى  افرضان  رئاجئ  شغ  طساحار  بعظغفئ  سمض 
تصثغط اجاحارات لعا سقصئ بإسادة العغضطئ. وغئثو 
طظ  لفارة  اإلصاطئ  صرر  الئرغطاظغ  المساحار  أن 
العصئ شغ سمان وسثم المشادرة خخعخا وأظه ظعر 

شغ طظاجئات رجمغئ سثة.
وورد أغدا: أضثت طخادر طططسئ أن صرارا خثر سظ 
الةغح   - افردظغئ  المسطتئ  لطصعات  الساطئ  الصغادة 
الئرغطاظغ  المساحار  خثطات  بإظعاء  غصدغ  السربغ 
سمغث.  رتئئ  غتمض  ضان  والثي  طاضظاعش  ألغضج 

وصث ظحر الثئر شغ ٢٠١٩/١٠/٢٧.
أو خطش اإلدارة السغاجغئ جعاء بمساحارغظ جغاجغغظ 
أو طظ خقل العجط اإلظةطغجي السرغص، وأغطإ الاعاخض 
ضان شغ بثاغئ افطر طئاحرًا طظ الظزام السغاجغ شغ 
افردن طع برغطاظغا طظ خقل الجغارات المئاحرة لطمطك 
الثطط  وأخث  اإلظةطغجغئ  الثولئ  أرضان  ولصاء  تسغظ 

وافجالغإ لمصاوطئ الثخعل إلى افردن.
وجظرى شغ تطصات صادطئ ضغش خططئ أطرغضا فخث 

 ...افردن طظ برغطاظغا

أغظ ذالعت الحام؟!

شغ  تعظج  وقغئ  الاترغر/  تجب  حرع  بعزغث،  جغثي  طظ  افطئ  بعرة  قظطقق  الااجسئ  الثضرى  بمظاجئئ 
أظحطئ جغاجغئ غساظعخ طظ خقلعا أعض الجغاعظئ والصغروان لغاممعا بعرتعط باإلجقم، باسائاره المحروع 
التداري العتغث الصادر سطى تترغر افطئ تتررا حاطق غغر طظصعص. شفغ ١٣ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩، 
صام حئاب تجب الاترغر بعصفئ إبر خقة الةمسئ بةاطع جغثي بعزغث رشسئ خقلعا افلعغئ والراغات وألصغئ 
ُذٌن َواِقَيٌة﴾، بط تط تسمغط عثه العمسئ سطى 

ُ
ضطمئ ووزسئ عمسئ بسظعان ﴿ِجَْجَعلََها لَُكْم تَْذكَِرةً َوتَِعَيَها أ

طسزط طظاذص الئقد. وصث جاءت العمسئ شغ حضض تساؤقت اجاظضارغئ وتعضغتغئ طظ صئغض: "إلى أغظ غا 
أعض تعظج؟... عض ذردتط الطاغغئ طظ أجض دغمصراذغئ بائسئ ساججة لط تةظعا طظعا جعى جظعات سةاف 
طظ الدظك والئآس؟". وخامئ العمسئ بمثاذئئ أعض تعظج: "... اسطمعا أظه ق تغاة بق إجقم وق إجقم 
بق دولئ ضالثولئ الاغ أصاطعا الرجعل ...". ضما ظزط تجب الاترغر/ وقغئ تعظج غعم ١٦ ضاظعن افول/

دغسمئر، ظثوة بسظعان: "تعظج تتااج إلى دولئ، ولغج لضط واهللا إق اإلجقم والثقشئ"، وصث بثأ افجااذ 
سطغ السسغثي بمصثطئ تعل دور اقظاثابات افخغرة شغ إذالئ سمر الفساد وصطع الطرغص أطام تعجه افطئ 
ظتع إصاطئ حرع اهللا، طساحعثا بعاصع التال سطى شساد الظزام، بط ألصى افجااذ جسغث خحارم سدع المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج ضطمئ بسظعان: "الثغمصراذغئ ظزام ضفر وتدطغض اخاطج بعرتضط، 
سظعان  تعل  حعغثئ  الظاخر  طتمث  لفجااذ  الثاام  ضطمئ  ضاظئ  بط  المعالك"،  وأوردضط  جععدضط،  وحائ 
الظثوة أسقه. وصث بطشئ عثه الفسالغات أوجعا غعم ذضرى البعرة شغ "جغثي بعزغث" تغث ألصغئ ضطمات شغ 
جاتئ البعرة، أسصئاعا ظصاحات تغئ وتفاسقت إغةابغئ طظ التدعر، ضما رشسئ حسارات تطالإ المسطمغظ 

شغ تعظج بتامغئ الصطع طع الروابط اقجاسمارغئ وضرورة إتمام البعرة باإلجقم تاى تئطس بر افطان.

شغ  واإلخقص  الفضر  شغ  السمص  طظ  بث  وق  تثغث، 
الافضغر لطعخعل إلى التصائص.

عع  بالتصائص  اقظافاع  لسثم  غتخض  طا  أخطر  وطظ 
افجاجغئ  التصائص  جغما  وق  الاارغت،  تصائص  إعمال 
شغه، وذلك أن الاارغت شغه تصائص بابائ ق تاشغر، وضما 
غصعل الحغت تصغ الثغظ الظئعاظغ رتمه اهللا شغ ضاابه 
"الافضغر": "تصائص الاارغت عغ أغطى طا لثى اإلظسان، 

وأسطى أظعاع افشضار".
شالافضغر بالتصائص جعاء بالعخعل إلغعا أو بامغجعا طظ 
غغر التصائص، أو بالصئخ سطغعا بغث طظ تثغث واقظافاع 
بعثه التصائص عع الافضغر المةثي والافضغر الثي تضعن 

له آبار عائطئ شغ تغاة افشراد والحسعب وافطط.
لط  وإذا  به  لطسمض  غآخث  لط  إذا  الافضغر  شائثة  وطا 
غصئخ سطى التصائص وغامسك بعا وإذا لط غمغج بغظ 

التصغصئ وغغر التصغصئ؟!
لضظ الافضغر بما ُغصرأ غتااج إلى بتث خاص، ولفئ ظزر 
فن  الافضغر،  تعجث  ق  وتثعا  الصراءة  أن  ذلك  طسغظ. 
الصراءة والضاابئ عغ وجغطئ لطافضغر ولغسئ عغ الافضغر. 
شضبغر طظ الثغظ غصرؤون ق غفضرون، وضبغر طظ الثغظ 
غصرؤون وغفضرون ق غساصغط لثغعط تفضغر، وق غخطعن 
إلى افشضار الاغ سئر سظعا الضقم. شضان طظ الثطأ أن 
وأن  الظاس  تسطغط  أجض  طظ  افطغئ  بإزالئ  سظاغئ  تعجث 
غعجه الةعث لمتع افطغئ طظ أجض إظعاض الحسإ أو 
افطئ؛ فن الصراءة والضاابئ ق تشثي السصض بحغء، وق 
تئسث شغ الظفج وق شغ السصض أي داشع لطافضغر، فن 

الافضغر غعجثه العاصع والمسطعطات السابصئ.
غفسر  طسطعطات  وق  شغه،  ُغفضر  واصسا  لغسئ  والصراءة 
بعا العاصع شق صغمئ لعا شغ الافضغر، وإظما عغ تسئغر 
سظ افشضار شمةرد صراءتعا ق تعجث افشضار شغ الثعظ 
وق تئسث سطى الافضغر. وطا عغ إق تسئغر سظ افشضار، 
شإذا ضان الصارئ غتسظ شعط عثا الاسئغر وجثت لثغه 
ضان  وإذا  الصراءة،  طظ  ق  شعمه  إتسان  طظ  افشضار 
ق غتسظ الفعط ق تعجث لثغه أشضار ولع صرأ جاسات 
أو جظغظ؛ ولثلك ق بث طظ بتث الافضغر بالظخعص 
بغظ  الظخعص  وأسزط  الظخعص.  عثه  تفعط  وضغش 
شصال  أسثاؤه،  وخفه  الثي  الصرآظغ  الظص  عع  أغثغظا 
العلغث بغظ المشغرة: "إن له لتقوة وإن سطغه لطقوة 
وق  غسطع  وإظه  لمشثق  أجفطه  وإن  لمبمر  أسقه  وإن 
غسطى سطغه وإظه لغتطط طا تتاه"، عثا الظص الصرآظغ 

الثي عع أدبغاتظا وطرجسغاظا...
وبالسعدة إلى صخئ ذالعت، شإظظا شغ الظعاغئ غةإ أن 
وغظئشغ  ظئغعط،  إلى  عط  شجسعا  ضما  العتغ  إلى  ظفجع 
أن ظاثث صغادة واتثة ضما اتثثوا ذالعت ططضاً، وسطغظا 
اقساصاد بأن اهللا عع الظاخر ضما صالعا ﴿َكم ّمِن فَِئٍة 

ابِرِيَن﴾. َقلِيلٍَة َغلََبْت فَِئًة َكثِيَرةً بِإِْذِن اّبِ وَاّبُ َمَع الّصَ
وعضثا ضض ظخعص الصرآن وصخخه إذا صرأظاعا بعثا 
الُْقْرآَن  َهَذا  ﴿إِّنَ  وصعاطئ.  عثاغئ  لظا  ضاظئ  الحضض 
َفْعَملُوَن  الَِّذيَن  الُْمْؤِمنِيَن  ُر  َويُبَّشِ ْقوَُم 

َ
أ ِهَي  لِلَّتِي  َفْهِدي 

 ﴾ًْجرًا َكبِيرا
َ
ّنَ لَُهْم أ

َ
الَِحاِت أ الّصَ

اجاظفار غاجاغث وترية تاظاطى سطى رأس الظفسغئ
وجغعش املسطمني تظصخعا الةرأة

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ذاعر سئث الرتمظ – وقغئ طخرـ 

لط غضث طثاد أصقم الرائث الثي ق غضثب أعطه غةش، 
تعاشاعط  طظ  أطرغضا،  تضام  غثفغه  طا  طحثخًا 
المصّظع بعحاح طظ الشطرجئ المثادسئ شغ طعاجعئ 
بعرات افطئ الماعاخطئ، تاى تئثت شخعل جثغثة 

طظ غطرجئ وتعاشئ رأس السطماظغئ أطرغضا.
حئاب  طظ  المعاجر  بقل  افجااذ  ضحش  أغام  شصئض 
"أطرغضا  أن  ضط  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب 
وبغظ  الصادطئ"؛  افغام  شغ  تغرة  وجاجداد  طساظفرة 
ضغش أن أطرغضا صث بثت ساججة سظ إخماد البعرات، 
تاى إظعا تغظ وخطئ البعرات فضبر الئقد الاغ لط 
إلغعا،  تخض  أن  وسمقئعا  أطرغضا  بئال  تثطر  تضظ 
وتأضث  أطرغضا  تغرة  ازدادت  وإغران،  والسراق  لئظان 
سةجعا سظ إدارة افزطئ، وطا ضان بغثعا إق اجاظفار 
ضض ذاصاتعا السغاجغئ بةعقت طسؤعلغعا المضعضغئ، 
"جعن  الطائرات  تاططئ  إرجالعا  وطظعا  والسسضرغئ 
جاغظغج" لطثطغب السربغ بسث غغاب ذعغض، تاى تتعل 
الثطغب السربغ إلى صاسثة سسضرغئ، ولط غائص إق ظصض 
طصر الئظااغعن لطمظطصئ؛ طا غحغ بمصثار خحغاعا طظ 

اظفقت العضع شغ المظطصئ سظ جغطرتعا.
ضائه  الثي  طصاله  شغ  المعاجر،  بقل  افجااذ  وأحار 
إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، أن 
أذراف  شغ  الافصثّغئ  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  جعلئ 
بشثاد،  شغ  والغعط  بعا  شاجأ  والاغ  اإلطئراذعرّغئ، 
طع  والطصاء  ضردجاان  إصطغط  سطى  الجغارة  شاصاخرت 
رجالئ  إق  ضاظئ  طا  شغه؛  والثثِم  الظعاذغر  بسخ 
أطرغضا  تاولئ  طا  أبرزعا  وطظ  سثغثة،  طشاٍز  ذات 
ولضظ  غطرجاعا،  طظ  بعحاح  طثاوشعا  طظ  جاره 
أتثاث  لاطعرات  الماابع  سطى  الثثاع  غظططغ  ضغش 
بعرات افطئ الماخاسثة، خاخئ وأن أوضاع تراطإ 
طظ  ذاتعا  أطرغضا  وأوضاع  ظاتغئ  طظ  الثاخطغئ 
شإجراءات  أتعالعا،  أشدض  شغ  لغسئ  أخرى،  ظاتغئ 
تراطإ،  سجل  اتةاه  شغ  تمعغثًا  تاسارع  الضعظشرس 
أتثبعا  ضان  والاغ   - الفغثرالغئ  المتضمئ  وأتضام 
خئاح الغعم افربساء - تطارد طعظفغ الئغئ افبغخ 
ضغ غثلعا بحعاداتعط شغ الصدغئ، شدًق سما غساظغه 
اقصاخاد افطرغضغ، إضاشئ إلى الخثع الثي غاسع 

شغ الئظغان المةامسغ افطرغضغ.
رأس  سطى  تظعال  أتثاث،  طظ  تصثم  طا  ظض  شغ 
سطى  أطرغضا؛  جععد  تاسارع  افزطئ،  تث  أطرغضا 
والاغ  افخغرة،  الرئغج  وقغئ  جظئ  أظعا  طظ  الرغط 
به  تاسط  لما  السرجاء"  "الئطئ  السغاجغعن  غسمغعا 
اجاسثادًا  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  تئاذآ  طظ  سادة 
سظ  طسععد  عع  لما  شثقشا  الاالغئ،  لقظاثابات 
الاعصغئ،  عثا  طبض  شغ  السرج  تث  بطء  طظ  أطرغضا 
أطرغضغغظ  طسآولغظ  اجاماع  سظ  افظئاء  تضحفئ 
بتفار، غعم افتث، تتئ جاار خحغئ اجاشقل روجغا 
لطخراع شغ لغئغا، تئسه اجاماع السفغر افطرغضغ شغ 
لغئغا بالسراج لئتث وصش افسمال الصاالغئ والعخعل 
لتض جغاجغ، طسطظًا أن الطصاء غأتغ شغ ضعء تخاسث 
الروجغ  الاثخض  وضأن  لغئغا..  شغ  الروجغ  الاثخض 
المصاتطئ  وططغحغاته  جظئ،  صئض  الئترغئ  بصطسه 
افطر  بئسغث.  طظعا  تفار  أطرغضا  سمغض  جاظإ  شغ 
أجماه  بما  لطاسار  افطرغضغئ  المظاورة  غفدح  الثي 
السسغ  عع  بض  لغئغا"؛  شغ  لطخراع  روجغا  "اجاشقل 
تاى  جععدعا  شحض  تثارك  وطتاولئ  طظعا  التبغث 
الطتزئ شغ اقجاتعاذ سطى لغئغا بتفارعا وططغحغاته 
وططغحغات "شاغظر" وطرتجصئ السغسغ والئقك ووتر، 

طظ أغثي سمقء اإلظةطغج شغ ذرابطج.
بط وشغ شخض بان طظ الشطرجئ المصغائ الاغ لط تةث 
خارجغئ  وزغر  خرج  لعط؛  وجعئ  طمظ  غةابععا  طظ 
باشرغثة  السرب  تضام  خارجغئ  وزراء  سطى  أطرغضا 
"الثبطعطاجغئ"،  الرخاظئ  لشئ  سظ  بسغثة  طتاثة، 
شغ  أدوارعط  غاظاجعا  أن  "تعغار"  سئر  بعا  شججرعط 
طع  الاطئغع  خطئ  لعط  ورجط  الائسغئ  طسئث  جثاظئ 
شإظعا  وإقّ...  سمالاعط  أغام  صادم  شغ  غععد  ضغان 

المثاذرة بتغاتعط!
العاتث:  بالترف  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  بعطئغع  شضاإ 
سظ  لطاثطغ  السربغئ"  "لطثول  تان  صث  العصئ  (إن 
شغ  اقظصساطات  (إجرائغض).  طع  والسمض  المصاذسئ 
أن  غظئشغ  ق  اقجاصرار.  سثم   = افوجط  الحرق 
بتغاتعط  غثاذرون  الثغظ  السرب  المفضرون  غعاجه 
لطثشاع سظ رؤغئ إصطغمغئ لطسقم والاساغح بحةاسئ 

اقظاصام. ظتظ بتاجئ إلى التعار).
أخجاعط  افظثال -  الائسغئ  طسئث  تراس  جغسع  شعض 
والثدعع،  الرضعع  خجي  طظ  طجغث  غغر   - تسالى  اهللا 
بط  سمالئ  وشاصعط  جئصعط  بمظ  غسائرون  ولغاعط 
أغراضعا  اجاظفثت  تغظ  أطرغضا  طظعط  تثطخئ 
طظعط واظاعئ خقتغاعط، أق لغاعط غسافغصعن طظ 
غفعتعط، شإظعط طعما اجاثثوا ورضسعا شطظ غضارث 
المساسمر في روغئدئ سطى ضرجغ الائسغئ ق غمسك 
باقبغإ التضط بشغر طا أظجل اهللا، لضظه التراك والعسغ 
الماظاطغ شغ افطئ، لطشرب وسمقئه، بالمرخاد ولظ 

تظام أطئ اإلجقم سطى ضغط وشغعا الرجال الرجال.
وخااطًا، غزض التثغث سظ الظخرة واظاجاع السططان 
اظاجاسا طظ خقل أعض الصعة والمظسئ، جغعش اإلجقم 
والمسطمغظ وجظثه، غزض عع التثغث والحسار الثي 
وتمطئ  البائرغظ  تظاجر  سظ  لتزئ  غشغإ  أق  غةإ 

دسعة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
شغا أغعا المثطخعن شغ جغعش المسطمغظ:

ظسغث تثضغرضط بما صرسظا به طساطسضط صئغض تثطغ 
تتئ  بطرته  واتصئ  الئحغر  سمغطعا  سظ  أطرغضا 
افصثام غدئئ البعار والاّفئ سطى بعرتعط. إن أطرغضا 
الماشطغ  وإن  شسًق،  وطتاربئ  اجاسمارغئ  عغ دولئ 
بعا سرغان، تصغصئ ق طراء شغعا، لثا وجإ سطى افطئ 
التصغصغ،  الاشغغر  أجض  طظ  الةاد  بالسمض  تصعم  أن 
الثي عع وسث طظ اهللا، وشرض سطى افطئ، وواجإ 
بقدظا،  طظ  اقجاسمار  ظفعذ  باصاقع  وذلك  سطغعا، 
وإصاطئ تضط اهللا تسالى سطى سئاده؛ بإسقظعا خقشئ 
راحثة سطى طظعاج الظئعة؛ خقشئ ضثقشئ الراحثغظ 
رضغ اهللا سظعط طظ أختاب الظئغ ، خقشئ ترشع 
وتتاجإ  المزطعطغظ،  وتظخر  اإلجقم،  راغات 
الزالمغظ. وأظاط أغعا المثطخعن شغ جغعش افطئ، 
وجظاظعا.  تربعا  راغئ  وتاطض  ودرسعا  افطئ  ترس 
بط  وباإلجقم  اإلجقم،  وأظخار  افطئ  صعة  أظاط 
سثوضط.  عع  الثي  سثوعا  سطى  تظاخرون  بافطئ 
لفطر  شأسثوا  جعاه،  طثرج  وق  المثرج  عع  وعثا 
سئاده  ظاخر   

ُ
واهللا ظخابه،  شغ  افطر  وضسعا  سثته، 

سئاده  وسث  الثي  وتسالى  جئتاظه  شعع  المثطخغظ، 
ُ الَِّذيَن  باقجاثقف والامضغظ شغ افرض. ﴿َوَعَد اّبَ
فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهْم  الَِحاِت  الّصَ َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا 
َنّنَ لَُهْم  ْرِض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولَُيَمّكِ

َ ْ
األ

َخْوفِِهْم  َنْعِد  ّمِن  لَّنَُهم  َولَُيَبّدِ لَُهْم  اْرتََضٰى  الَِّذي  ِديَنُهُم 
َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيْئاً  بِي  يُْشِرُكوَن  َال  َفْعُبُدونَنِي  ْمناً 

َ
أ

 ﴾ئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
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ُ
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ٰ
َذ

لضض أطئ طظ افطط ولضض حسإ طظ الحسعب أدبغات 
أتاذئ  إذا  إلغعا  غفجسعن  وطرجسغئ  إلغعا  غسعدون 
بعط المخائإ ودارت سطغعط الثوائر، وعثا طا صرأظاه 
غةإ  طا  وعثا  الضرغط،  الصرآن  شغ  إجرائغض  بظغ  سظ 
أن ظصعم إلغه باسائارظا أطئ لعا دجاعر وطرجسغئ طظ 

العتغ َتخطح، بض ُتخطح ضض زطان وضض طضان.
افسثاء  سطغظا  وتضابر  الئقء  ألعان  سظثظا  تجاتمئ  شصث 
وظتظ شغ تالئ ضغاع وتحائ، تماطاً ضما تثث طع بظغ 
إجرائغض إذ جاءتعط أصعى جغعش السالط آظثاك بصغادة 
جالعت، وجسئ شخائطظا إلى السططئ ولع سطى طساعى 
التارات والصرى، وتالظا تال ططعك الطعائش، ضما جسئ 
صئائض بظغ إجرائغض إلى المظخإ ورشدئ ضعن المطك 
شغ غغرعط، ﴿َصاُلَعْا َأظَّى َغُضعُن َلُه اْلُمْطُك َسَطْغَظا َوَظْتُظ َأَتصُّ 
ِباْلُمْطِك ِطْظُه﴾. واباقظا اهللا بظعر الثسط الثارجغ والمال 
السغاجغ، ضما اباقعط بمظع حرب طاء الظعر وعط شغ 
بثجائج الصطعب المرغدئ  واباقظا  التاجئ إلغه.  أحث 
وإحاسات الظفعس المظعجطئ، ضما اباقعط... شطسان تال 

المظعجطغظ الغعم ق ذاصئ لظا بئحار وأتقشه وجظعده.
أخغ الصارئ: إن الافضغر - الثي عع ظصض العاصع المتسعس 
إلى الثطاغ وربطه بالمسطعطات السابصئ بط إخثار التضط 
سطغه - غةإ أن غئظى سطى بعابئ وتصائص تاى غضعن 
ختغتا ق غسارغه الععط، والتثر طظ المشالطات الاغ 
تخرف سظ التصائص. وعثه المشالطات تتخض بإغةاد 

أسمال تخرف سظ التصائص أو إغةاد أشضار تخرف سظعا.
ولضظ  تصغصئ،  بالفضر  إق  تظعخ  ق  افطئ  ضعن  شمبقً 
لخرف المسطمغظ سظ تصغصئ الظعدئ أوجثت أشضار: أن 
الظعدئ تضعن بافخقق وأظعا تضعن بالسئادات وأظعا 

تضعن باقصاخاد... إلى غغر ذلك طظ افشضار.
لطمسطمغظ  خغرًا  ترغث  ق  الثولغئ  المظزعطئ  وضــعن 
عثه  سظ  المسطمغظ  لخرف  ولضظ  تصغصئ،  وبقدعط 
الراسغئ  عغ  الماتثة  افطط  أن  أشضار:  روجئ  التصغصئ 
لفطان والمتاشزئ سطى السقم شغ السالط وأظعا تساظضر 

وتصطص بحأن الزطط الثي غصع سطى حسعب بقدظا.
وإن ضعن الضاشر المساسمر ق غجال غصاتض أطئ اإلجقم 
جئغًق،  ذلك  إلى  اجاطاع  طا  دغظعا  سظ  غردعا  تاى 
إرعابغا  ضعظه  سظ  الظاس  لخرف  ولضظ  تصغصئ،  عثه 
أن  أشضار  المساسمر  الضاشر  روج  ووتحغا  وطاطرشا 
ودشظعا  جرائمه  سظ  وساط  إرعابغعن،  المسطمغظ 
اإلجقم  سطى  ترب  وعغ  تصغصاه  شغ  بثلك  شغسامر 

طاسارًا باطك المشالطات.
والصرآن غتعي طسالةات لمحاضض اإلظسان جمغسعا شغ 
الظاس  لخرف  ولضظ  تصغصئ،  وعثه  افزطان،  طثاطش 
سظ عثه التصغصئ الاغ ساحعا المسطمعن ابظغ سحر 
صرظا أو غجغث، روج بغظعط طشالطات أن الصرآن ق غخطح 
بصئ  شدسفئ  لطاطعغر  صابض  غغر  وأظه  الجطان  لعثا 

المسطمغظ بثغظعط...
وعضثا تةري المشالطات لخرف الظاس سظ العخعل 
إلى التصائص. ولثلك ق بث طظ اقظائاه لطمشالطات وق 
طظ  بغث  سطغعا  والصئخ  بالتصائص  الامسك  طظ  بث 
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افردن إىل أغظ؟!
الةجء ١٩

شغه  غتخض  لط  افردن  أن  السابص  الةجء  شغ  تتثبظا 
خراع دولغ وإن ضان طظ أسزط افطضظئ الاغ غةري 

سطغعا الخراع.
عع  افردن  أن  الماتثة  ــعقغــات  ال أدرضـــئ  لصث 
لضض  السغاجغ  المطئت  وعع  الصعغئ،  اإلظةطغج  صاسثة 
تثوث  شئرغط  المظطصئ...  شغ  المرضج  وعع  الصداغا، 
وتمضظ  وتسثدعا  والسراق  جعرغا  شغ  اقظصقبات 
إق  الــثول  بسخ  شغ  اظصقبات  إتــثاث  طظ  أطرغضا 
العجط  صعة  بسئإ  تفصثعا  ضاظئ  طا  جرسان  أظعا 
لفردن  الصعي  الثور  بسئإ  بط  لقظةطغج  السغاجغ 
والاثخض  واإلغعاء  والاةظغث  والاثرغإ  الاثطغط  شغ 
بخقبئ  وصش  شافردن  طئاحر،  غغر  أو  طئاحر  بحضض 
جعرغا  شغ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  وجه  شغ 
الظاخر،  سئث  إجصاط  جعثه  بضض  وتاول  والسراق، 
والضض غسطط تصغصئ الخراع بغظ افردن وطخر آظثاك 
وصعة الخراع بغظ افردن وتاشر أجث سمغض أطرغضا 
طتاوقت  شغ  افردن  دور  ضان  وضغش  جعرغا،  شغ 
ولعق  غععد،  ضغان  طع  والاساون  بالاظسغص  إجصاذه 
أجث  تاشر  إجصاط  أحضال  جمغع  أطرغضا  إتئاط 
افردن  لامضظ  الظاخر  سئث  طخر  خقل  طظ  وخاخئ 
ضسش  بسئإ  وجععلئ  بغسر  اظصقب  إتــثاث  طظ 
لثا  العصئ،  ذلك  شغ  ذارئا  ضعظه  افطرغضغ  العجعد 
الصاسثة  شغ  عع  المحضطئ  جععر  أن  أطرغضا  أدرضئ 
سطى  سظثعط  الافضغر  شاظئبص  افردن  شغ  اإلظةطغجغئ 
شغ  عثا  لعط  أظى  ولضظ  اإلظةطغج،  طظ  افردن  أخث 
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