
إن واصع المسطمغظ الغعم غطمسه ضض طسطط شق غتااج 
إلى حرح، وق غاطّطإ أي بغان. شئقدعط تتضط بأظزمئ 
إلى  طةّجأة  وعغ  ضقم.  ق  صطساً  ضفر  دار  شعغ  الضفر، 
وجططظئ  وإطارة،  دولئ  بغظ  ضغاظاً،  أربسغظ  طظ  أضبر 
الضفار،  وجه  شغ  تصش  أن  طظ  أضسش  شعغ  وطحغثئ، 
لثلك ضاظئ صدغئ ضض صطر طظ أصطار المسطمغظ عغ 
بقد  طظ  غغره  طع  وتعتغثه  إجقم،  دار  إلى  تتعغطه 
اإلجقم. وعثه الصدغئ صدغئ طخغرغئ، بض عغ جماع 
غضعن  أن  طظ  بث  ق  شضان  ضطعا.  المخغرغئ  الصداغا 
اإلجراء الثي ُغاثث تةاععا إجراء تغاة أو طعت. غغر أن 
عثه الصدغئ المخغرغئ، صدغئ تتعغض الئقد إلى دار 
عغ  اإلجقم،  بقد  طظ  غغرعا  طع  وتعتغثعا  إجقم، 
لاتصغص  ُتاثث  الاغ  والطرغصئ  لاتصغصه.  ُغسسى  عثف 
لطتضط،  ظزاطاً  الثقشئ  إصاطئ  عغ  إظما  العثف  عثا 
لغاتصص بإصاطاعا تتعغض الئقد إلى دار إجقم، وبالاالغ 
تعتغثعا طع غغرعا طظ بقد اإلجقم. غغر أظه غظئشغ أن 
غضعن واضتاً أن طا غعاجه المسطمغظ اآلن لغج ظخإ 
خطغفئ تاى غصال إظه شرض ضفاغئ سطى المسطمغظ لما 
ِه ِإَماُم  ْ َماَت َوَلَْس َعَلْ رواه ابظ سمر سظ الظئغ  «َم
ٌَة َجاِهِلٌَّة» شق غضعن صدغئ طخغرغئ،  َُه ِم َ اَعٍة َفِإنَّ ِم َ َج
بض الثي غعاجه المسطمغظ اآلن عع إصاطئ الثقشئ، أي 
إغةاد ظزام الثقشئ ظزام تضط وعثه واصسعا غغر واصع 
ظخإ الثطغفئ، وإن ضاظئ إصاطاعا تتاط ظخإ خطغفئ 
وإصاطئ الثقشئ صدغئ طخغرغئ صطساً، فظعا شعق ضعظعا 
ذرغصئ لاتعغض بقدظا طظ دار ضفر إلى دار إجقم، شإن 
إصاطاعا إظما تضعن لعثم أظزمئ الضفر، أي إلزالئ الضفر 
َتَرْوا  الئعاح، وعغ صدغئ طخغرغئ، لصعله : «ِإالَّ َأْن 
َل ِهللا َأَفَال  ا َرُس َلَ  ديث «ِق ا جاء في ال احًا» ول ُكْفرًا َبَ
َالَة». وطظ  َّ ُ ال ُ ا ِف ِف؟ َفَقاَل: َال، َما َأَقاُم ْ َّ ْ ِال اِبُذُه ُنَ
صدغئ  المسطمغظ  صدغئ  لاتصغص  الطرغصئ  ضاظئ  عظا 
الثلغض  وفن  طخغرغئ،  لصدغئ  ذرغصئ  فظعا  طخغرغئ 
الحرسغ طظ السظئ غثل سطى أظعا صدغئ طخغرغئ، شق 
بث طظ أن غضعن اإلجراء الثي ُغّاثث تةاععا إجراء تغاة 
أو طعت. غغر أن المسطمغظ طظث أظاخ سطغعط تضط الضفر 
والمرتثغظ  والمظاشصغظ  الضفار  إلى  وخارت  بضطضطه، 
طظ  غاترروا  أن  غتاولعن  غظفضعن  طا  وعط  أطعرعط، 
ربصئ جططان الضفر، وجغطرة أربابه وأسعاظه. بغث أظه 
غاب سظعط أن عثه الصدغئ الاغ غضاشتعن شغ جئغطعا 
إجراء  إق  إجراء  طظ  لعا  لغج  طخغرغئ  صدغئ  عغ 
المعت والتغاة. شضان شصثان عثا اإلدراك طظ جماسئ 
المسطمغظ عع الثي جطئعط - بعخفعط جماسئ أو أطئ 
- اقجاسثاد لاتمض افذى والسةظ والاسثغإ، شدًق 
سظ تتمض الفصر والثطار والمعت، طما ق غظفخض أبثًا 
سظ طسارك الضفاح الاغ تثور تعل الصداغا المخغرغئ. 
الفحض  ظفسعا  سطى  المتاوقت  عثه  جّطرت  لثلك 
ظتع  واتثة  خطعة  تاصثم  أن  تساطع  ولط  المتصص، 
الصدغئ الاغ ُتظاضض طظ أجطعا. ولط غضظ المسطمعن 
أن  غثرضعا  تاى  زائثغظ  وتأطض  تفضر  إلى  بتاجئ 
طظث  واضتًا  ضان  شصث  طخغرغئ.  صدغئ  عغ  صدغاعط 
الطتزئ افولى، ضما عع واضح الغعم لضض ذي سغظغظ، 
ُغمّضظعا  أن  وسصًق  سادة  الضفار  سطى  غساتغض  أظه 
إلى  أي   - السغاجغئ  التغاة  إلى  السعدة  طظ  اإلجقم 
التضط - طا ضان شغ أغثغعط ذرة طظ صثرة سطى بطح 
بمظ عط لعثا ساططعن. وحأن المرتثغظ والمظاشصغظ 
شعط  وإجراطًا.  بطحًا  بأصض  لغج  الصدغئ  عثه  شغ 
جاتئ  شغ  صعة  طظ  أغثغعط  تطاله  طا  بضض  جُغطصعن 
غرغثون  الثغظ  المآطظغظ  سطى  تربًا  لغصفعا  المسرضئ 
اهللا  أتضام  لغصغمعا  اظاجاسًا  التضط  طظعط  غظاجسعا  أن 
وِلغخعظعا ترطات اهللا. وسطغه شإظه غساتغض سطى أغئ 
طتاولئ غصعم بعا المسطمعن شغ جئغض عثه الصدغئ 
أن ُتبمر طا لط غسائروا الصدغئ صدغئ طخغرغئ، إجراء 
عظا  وطظ  تتصصعا....  طرععن  سطغه  المعت  أو  التغاة 
ضان ق بث طظ أن غخارع المسطمعن أشرادًا وجماسات، 
بأظه ق طظاص لعط طظ أن غةسطعا أسمالعط شغ ضفاح 
الضفر سطى أجاس إجراء التغاة أو المعت، فن ذئغسئ 
صدغاعط تتاط عثا اإلجراء، وفن الحرع شغ الضااب 

والسظئ صث جاء بعثا اإلجراء.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

١٤٤٠عـ،  طترم   ٣ الثمغج  (السئغض،  طعصع  ظحر 
السحرات  "اساخط  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٩/١٣م) 
الثمغج،  الغعم  السغاجغغظ،  المساصطغظ  أعالغ  طظ 
أطام المرضج العذظغ لتصعق اإلظسان شغ سمان، وذلك 
لطمطالئئ باإلشراج سظ أبظائعط. وصال المساخمعن إن 
خسئئ،  وإظساظغئ  ختغئ  أوضاسًا  غساظعن  "أبظاءعط 
اساصالعط  سطى  طدى  وأظه  قظاعاضات،  وغاسرضعن 
تسام  صال  جعاه  طظ  طتاضمئ".  دون  حععر  سثة 

عع  شسطعه  وطا  والمتاضمئ،  السةظ  غساتص  جرطًا  غرتضئعا  لط  "المساصطغظ  إن   - المساخمغظ  أتث   - برضات 
أظعط سئروا سظ آرائعط بطرغصئ تدارغئ سظ ذرغص طعاصع الاعاخض".

المثطخغظ  ضض  وغتاضط  غقتص  السمغطئ،  جاغضج-بغضع  أظزمئ  طظ  غغره  شغ  ضما  افردن  شغ   :
ط

الثغظ غثسعن إلى تطئغص حرع اهللا، شطماذا تثاف عثه افظزمئ أن غخض خعت التص الثي غتمطه تجب 
وغثرضعن  السالمغظ،  رب  سطغعط  شرضه  الثي  التداري  طحروسعط  الظاس  شغئخر  الظاس،  إلى  الاترغر 
تةط الزطط والفساد الثي جطئه تطئغص الظزام الرأجمالغ سطغعط؟! أغعا المسطمعن شغ افردن، أغاعا 
باطئغصه  اهللا  دغظ  لظخرة  بالسمض  وذلك  اآلخرة؛  شغ  والفقح  الثظغا  سج  إلى  ظثسعضط  اإلجقطغئ،  افطئ 
واصسا طاةسثا شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة ضما وسث وبحر رجعلظا الضرغط ، والسمض طع تجب 
الاترغر وتماغئ حئابه واقظاخار لعط وافخث سطى أغثي طظ ظطمععط شغ عثه التغاة الثظغا، لسض اهللا 

جئتاظه وتسالى غظزر إلغظا بسغظ رتماه شغظخرظا وغسجظا، إظه سطى ذلك صثغر وباإلجابئ جثغر.

;‡ÖÕ;√dÖ’;€Ël¯\;Ä]ë¢\
<ÏŸÂıç∏\;Ê÷àÂ^;ÏËÕ]h\;flŸ

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ سقء أبع خالح*

  ِيُّ  الَّ «َقِدَم  َصاَل:  َسْظُعَما  اهللاَُّ  َرِضَغ  َسئَّاٍس  اْبِظ  َسْظ 
َهَذا؟  َما  َفَقاَل  َراَء  َعاُش َم  ْ َي ُم  ُ َت َد  اْلَُه َفَرَأ  َة  ِديَ َ ْ اْل َل ِم ُ َبِي ِإْسَراِئ َّى هللااَّ ٌم َن ْ ٌم َصاِلٌح، َهَذا َي ْ ا: َهَذا َي َقاُل
اَمُه  َ ْ َف ُ َسى ِمْ ُ ِ  ُّ َسى، َقاَل َفَأَنا َأَح اَمُه ُم َ ْ َف ِه َعُدوِّ

َاِمِه» رواه الئثاري (١٨٦٥) ِ َوَأَمَر ِ
َاِمِه،  ِ َراَء، َوَأَمَرِ  َم َعاُش ْ ُل ِهللا  َي َّا َصاَم َرُس وسظه صال: «َل
، َفَقاَل:  اَر َ ُد َوالَّ ُُه اْلَُه ِّ ٌم ُتَع ْ َل ِهللا، ِإنَُّه َي ا: َا َرُس َقاُل
 ْ َم الَّاِسَع»، َقاَل: َفَل ْ َا اْلَ ْ ُْقُِل ِإْن َشاَء ُهللا ُص اَن اْلَعاُم اْل «ِإَذا َ

ُل ِهللا ». رواه طسطط فَِّي َرُس ُ ُْقُِل َحَّى ُت ُل َْأِت اْلَعاُم اْل َ سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا : «َأْف
ُم» (رواه طسطط ١٩٨٢). رَّ َ ُ اَن َشْهُر ِهللا اْل َ ْعَد َرَم َاِمَ  ِّ ال

اصرأ شغ عثا السثد:

-  الخغظ شغ أشرغصغا: دواشسعا وطخغرعا! ...٢

-  تضعطئ السعدان افشسى تشغر جطثعا تاى ق تعطك! ...٢

-  اقساصاقت شغ طمطضئ آل جسعد

    ترعغإ لطظاس وتضمغط لفشعاه ...٣

-  جغاجئ "الضسضئ والسعط" شغ أوزبغضساان ...٤

-  الصرار افطرغضغ تةاه افوظروا 

   والقجؤغظ...تطصئ جثغثة لاخفغئ صدغئ شطسطغظ ...٤
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ضطمئ السثد

شغ غعم طظ أغام اقجاسمار، وشغ تثغصئ وضر طظ أوضار 
الاآطر سطى المسطمغظ، وبتدعر أضابر طةرطغ افرض، 
شغ البالث سحر طظ حعر أغطعل/جئامئر سام ١٩٩٣ ضان 
تعصغع اتفاصغئ أوجطع المحآوطئ، تطك اقتفاصغئ الاغ 
عثشئ  اجاسمارغئ  وطساع  غربغئ  جععد  بمرة  طبطئ 
إلى ترجغت أرضان ضغان غععد وإضفاء الحرسغئ سطغه 
والاروغب لطاطئغع طسه وطتاولئ اغاغال ععغئ افرض 

المئارضئ وشخطعا سظ سمصعا اإلجقطغ افخغض.
لط تضظ اتفاصغئ أوجطع بمرة ضفاح وظدال ضما غسسى 
ضاظئ  بض  لعا،  الاروغب  العذظغ"  "المحروع  أختاب 
الاترغر،  طظزمئ  إظحاء  طظث  بثأت  أجظثة  طظ  بظثًا 
شطسطغظ  صدغئ  لاتعغض  صثغط  طثطط  طظ  وججءًا 
طظ صدغئ إجقطغئ إلى صدغئ سربغئ شصدغئ وذظغئ 
الثي  والعاصع  ظعائغًا،  تخفغاعا  بط  وطظ  ضغصئ، 

ظسغحه الغعم خغر حاعث سطى ذلك.
بسث طدغ ربع صرن سطى اتفاصغئ أوجطع المحآوطئ، 
أغظ  وإلى  آبارعا؟  عغ  وطا  اقتفاصغئ؟  شحطئ  عض 

وخطئ صدغئ شطسطغظ؟
إن التضط سطى شحض اتفاصغئ أوجطع طظ سثطه عع رعظ 
تتصغص أعثاشعا، وإن طظ السطتغئ بمضان أن غزظ ظان 
أن أعثاشعا عغ تطك المثطعذئ شغ خفتاتعا، شاطك 
خعر اقتفاصغئ وأعثاشعا المسطظئ، أطا أعثاشعا التصغصغئ 

شعغ طا أرادته الصعى الثولغئ الاغ وصفئ خطفعا.
صدغئ  ظحعء  طظث   - الشربغئ  المساسغ  عثف  إن 
شطسطغظ - عع ترجغت أرضان ضغان غععد شغ افرض 
لفطسطغظ  اتاقله  سطى  الحرسغئ  وإضفاء  المئارضئ 
شغ وجط المظطصئ اإلجقطغئ،  ذئغسغاً  وجسطه جسماً 
لغضعن صاسثة طاصثطئ لطمساسمرغظ وخظةرًا طسمعطًا 
شغ خاخرة افطئ اإلجقطغئ غتعل دون وتثتعا وصغام 

دولاعا وسعدتعا صعة طآبرة شغ المعصش الثولغ.
سطى   - اقجاسمارغئ  الصعى  رسئ  السغاق  عثا  وشغ 
المفاوضات   - وافوروبغغظ  افطرغضان  بغظ  تظاشج 
تطعل  إلغةاد  وجسئ  غععد،  ضغان  طع  واقتفاصغات 

تدمظ أطظ عثا الضغان وتتاشر سطى وجعده.
أطا صدغئ تصعق أعض شطسطغظ، شمظ الشئاء السغاجغ 
أعض  بتصعق  اسارشئ  اقتفاصغئ  إن  صائض  غصعل  أن 
بافرض  والمسطمغظ  شطسطغظ  أعض  شتص  شطسطغظ، 
المئارضئ ضاططئ ق غتااج إلى اتفاصغئ باذطئ لاصرره، وق 
اقجاحعاد  وطةرد  به،  لاسارف  اجاسمارغئ  دول  إلى 
بعثه اقتفاصغئ ضثلغض سطى تص المسطمغظ بفطسطغظ 
ظجاع  طتض  الئّغظ  التص  طظ  وغةسض  وخغاظئ،  تآطر  عع 

وغةسض حروق الحمج غتااج لئرعان ودلغض!
شطسطغظ،  تدغغع  شغ  أوجطع  اتفاصغئ  ظةتئ  لصث 
عثه  وضاظئ  اقتاقل،  سطى  الحرسغئ  إضفاء  وشغ 
وطةاعرتعط  التضام  سصث  اظفراط  باضعرة  اقتفاصغئ 
بالاطئغع والاساون طع المتاض، تاى وخض تث حراء 

افجطتئ والاساون السسضري!
المطاردة  تطعغر  شغ  اقتفاصغئ  عثه  وظةتئ 
الساخظئ المثجغئ الاغ ظخئ سطغعا إلى تظسغص أطظغ 
"طصثس"، تظسغص ق غسرف اقظصطاع أو الاعصش طعما 

ضاظئ الثخعطات السغاجغئ المسطظئ!
أعض  تدتغات  جرصئ  شغ  اقتفاصغئ  عثه  وظةتئ 
لطاثطص  والظفغج  الشالغ  صثطعا  الثغظ  شطسطغظ 
شةسطئ  والمصثجات،  افرض  وتترغر  المتاض  طظ 
إلى  لطعخعل  ُجطمًا  الادتغات  عثه  طظ  المظزمئ 
واردة  تضظ  لط  الاغ  اقجاسمارغئ  الشربغئ  التطعل 
غسّث  بعا  غاتثث  طظ  ضان  بض  شطسطغظ  أعض  لثى 

خائظًا طاثاذق بائسًا لفرض والسرض.
"الفطسطغظغ  خطص  شغ  أوجطع  اتفاصغئ  ظةتئ  لصث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

خرجئ بعرة الحام شغ السام ٢٠١١ بسث خروج بعرات 
الحام  بعرة  لضظ  والغمظ  ولغئغا  وطخر  تعظج  شغ 
ضاظئ ذات ذابع ولعن غثاطش سظ باصغ البعرات؛ شمظث 
وضاظئ  المساجث  طظ  غثرجعن  الظاس  ضان  بثاغاعا 
حساراتعا تامغج سظ الحسارات شغ طخر وباصغ الثول 
الحام  شغ  البعرة  بعا  ظادت  الاغ  الحسارات  السربغئ. 
الظاس  ردد  الئثاغئ  شمظث  إجقطغئ  حسارات  ضاظئ 
(عغ هللا عغ هللا) و(طا لظا غغرك غا اهللا) و(صائثظا لفبث 
تثدت  الاغ  الحسارات  طظ  وغغرعا  طتمث)  جغثظا 
باإلجقم  وتظادي  إجقطغئ  بعرة  بأظعا  البعرة  ععغئ 
غتضط  الثي  السطماظغ  الظزام  سظ  بثغق  لغضعن 
خطعرة  الشرب  أدرك  طا  وجرسان  جعرغا.  شغ  الئقد 
شفعط  السفظئ  تدارته  طساصئض  سطى  الحسارات  عثه 
الحام  أعض  أن  اإلجقطغئ  الحسارات  عثه  خقل  طظ 
غاعصعن قجاسادة جططاظعط (جططان اإلجقم) شئثأ 
تتصغص  دون  لطتغطعلئ  البعرة  لعثه  والضغث  بالمضر 

غاغاعا بإجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم.
شغ  ضاظئ  البعرة  أن  الةمغع  لثى  المسطعم  طظ 
تاتعل  بثأت  طا  جرسان  لضظ  جطمغئ  بثاغاعا 
طما  ووتحغاه  الظزام  بطح  بسئإ  طسطتئ  إلى 
أظفسعط  سظ  والثشاع  السقح  لتمض  الظاس  دشع 
البائرغظ  طظ  طةمعسئ  تاحضض  شأخثت  وأسراضعط 

السقح  طظ  غمطضعن  طا  وتمطعا  أعطعط  سظ  لطثشاع 
الثفغش وبسخ الثخغرة الصطغطئ الاغ إن صارظاعا بما 

سظث الظزام طظ سااد وجقح ضاظئ ق حغء.
غغره  دون  وتثه  سطغه  والاعضض  اهللا  طسغئ  لضظ 
والثخغرة  الثفغش  السقح  شئعثا  المسةجات  غخظع 
طظ   ٪٨٥ ظسئاه  طا  تترغر  البعار  اجاطاع  الئسغطئ 
الةغعش  تسةج  إظةازات  وتتصغص  السعرغئ  افراضغ 
سظ تتصغصعا طظ اقجاغقء سطى طساعدسات الثخغرة 
أخثت  اقظاخارات  عثه  لضظ  والمثاشع،  والثبابات 
قتصا بالاداؤل واقظتسار، شماذا تشغر وطاذا جرى؟

شغ  السئإ  ضاظئ  ضبغرة  أجئاب  عظاك  التصغصئ  شغ 
عثه الثسارة طظعا:

طا أدى  صئض البعار  المحروط طظ  بالثسط  الصئعل   -١
الثاسط  وضسعا  الاغ  التمراء  بالثطعط  اقلاجام  إلى 
السطط  صرار  شئات  بأطره  إق  جئعئ  أي  شاح  وسثم 

والترب بغث عثا الثاسط.
دشع  طما  الظزام  طع  والمفاوضات  العثن  سصث   -٢
غتاخرعا  ضان  الاغ  المظاذص  سطى  لطمصاغدئ  الظزام 
وعثظئ ضفرغا والفعسئ خغر حاعث سطى طا ظصعل، شصث 
سصثت الفخائض شغ الحمال عثظئ طع إغران والظزام 
تصدغ بسثم اجاغاح طثغظاغ الجبثاظغ وطداغا طصابض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المصيرية القضية 

أهالي المعتقلين السياسيين في األردن
يعتصمون أمام المركز الوطني لـ"حقوق اإلنسان"

بعرة الحام طسامرة
رغط ضغث الضائثغظ وطضر املاضرغظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث تثودـ 
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افربساء ٩ طظ طترم ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٩ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ٢٠٠

ظحر طعصع (إرم ظغعز، الةمسئ ٤ طترم ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/٠٩/١٤م) خئرا جاء شغه "باخرف": "أبار طصطع شغثغع 
لدابط طظ ضغان غععد غتمض "زجاجئ خمر" شغ باتات المسةث افصخى، اجاغاء المخطغظ (الفطسطغظغغظ) 
شغ  وغزعر  المئارك.  لطمسةث  اقتاقل  تضعطئ  شغ  الجراسئ  وزغر  اصاتام  طع  بالاجاطظ  له  تخثوا  الثغظ 
الفغثغع الثي اظاحر افتث سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ، أتث ضئاط ضغان غععد وعع غتمض زجاجئ خمر 

وغاةعل بعا داخض باتات المسةث افصخى".
: لصث غثا جظعد ضغان غععد وصطسان طساعذظغه الةئظاء غافظظعن شغ ضغفغئ الاسثي سطى المسةث 
افصخى المئارك، شمظ التفرغات المسامرة تتاه واقصاتاطات حئه الغعطغئ لئاتاته واإلغقق لئعاباته أطام 
جاتاته  شغ  خمر  بججاجئ  الاةعل  إلى  واساصالعط،  شغه  والمرابطات  المرابطغظ  سطى  والادغغص  المخطغظ 
أن  إق  افصخى.  المسةث  اتاطعا  تغظ  الخطغئغعن  شسطه  طا  بثلك  غداعؤعن  المسطمغظ،  طحاسر  قجافجاز 
وذعروا  اهللا  رتمه  افغعبغ  الثغظ  خقح  الظاخر  بصغادة  وتترضعا  العضع  ذلك  سطى  اظافدعا  المسطمغظ 
المسةث افصخى طظ دظج الخطغئغغظ، شعض طظ صائث تر طثطص شغ جغعش المسطمغظ تترضه أشسال غععد 

شاشطغ الثطاء شغ سروصه شغاترك طظ شعره لغطعر المسةث افصخى طظ دظج غععد؟!

لط غافاجأ الحارع شغ السعدان بالاحضغض العزاري الةثغث 
٢٠١٨م،  أغطعل/جئامئر   ١٠ شغ  التضعطئ  أسطظاه  الثي 
عضثا ظطئ تثور جاصغئ اإلظصاذ، تحضغض غائسه تحضغض 
وتسثغض وتصطغص... وطا طظ أزطئ إق وأسصئعا تحضغض 
وزاري تتاول التضعطئ طظ خقله إحشال الظاس لخرف 
الظزر سظ عثه افزطات الماقتصئ الاغ تطئ بعط، جراء 
تطئغص ظزام غارظح تتئ وذأة لسظات افطئ الشاضئئ، 
شعع غطفر أظفاجه افخغرة. شصث أورد طعصع السعدان 
الغعم اإللضاروظغ اجاطقساً لطرأي، جاء شغه (عض جاحعث 
الئقد اظفراجاً لفزطئ اقصاخادغئ التالغئ بسث تض تضعطئ 

بضري؟)، شضاظئ الظاغةئ ٧٦٪ (ق)، شغا لعا طظ ظاغةئ!!
إن افزطئ السغاجغئ التالغئ صث بطشئ ذروتعا؛ إذ الئقد 
تسغح أزطئ اصاخادغئ خاظصئ، ق صئض فعض الئطث باتمض 
شغ  حح  طظ  أخرى،  إلى  أزطئ  طظ  وغظاصطعن  تئساتعا، 
دصغص الثئج، والعصعد، وغاز الطئت، وطعجئ غقء ذاتظ، 
جغعلئ  أزطئ  وأخغرًا  المتطغئ،  السمطئ  شغ  واظثفاض 

تادة، تةئئ أطعال الظاس سظ الاخرف شغعا.
ذال  أطظغًا،  واظفقتًا  جغاجغًا،  اتاصاظًا  عظاك  أن  ضما 
طسزط ظعاتغ الئقد، وتربًا أعطغئ طساسرة شغ السثغث 
جططئ  سظ  الثارجئ  المساتئ  زادت  العقغات؛  طظ 
افزطات  عثه  طع  غاساطض  الظزام  زال  وطا  الثولئ، 
بالسغاجات ظفسعا، وافجالغإ الصثغمئ، الاغ أظاةئ 
اإلتساس  بات  ولثلك  افول،  المضان  شغ  افزطئ 
السائث لثى الحارع السام عع أن اجامرار التال سطى 

طا عع سطغه غعثد الئقد بثطر اقظعغار والاحزغ.

شغ  المطئصئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  افظزمئ  إن 
السعدان تاأرجح بغظ طعروبات اقجاسمار الئرغطاظغ؛ 
الاطئغص  ُبّط  ُطثاطٍط،  واصاخاٍد  تضط  دجاعر  طظ 
الّامضغظ  جغاجئ  بط  الاترغر  جغاجئ  ُبّط  اقحاراضغ، 
واقساصاقت  باإلسثاطات  الماسسش  اقتارازي  والّظعب 
فئ الاغ تّمئ بعا تئثغض  بسئإ الُسمطئ، والطرغصئ الُماسسِّ
الُسمطئ شغ السام ١٩٩١م، وأخغرًا طا غتثث طظ صرارات 
فختابعا.  غعلئ  السُّ تعشغر  بسثم  الئظعك  وتخرشات 
والتضعطئ لغج لعا تض طئثئغ طظئبص سظ وسغ جغاجغ 
واضح، بض باتئ تشرق شغ طساظصع افزطات، وتظاصض طظ 

أزطئ إلى أخرى، تاى وخض التال إلى طا عع سطغه.
عثه  واجاظساخ  الصثغمئ،  السغاجات  اجامرار  إن 
السغاجات، الاغ ق بث أن تسغر التضعطئ سطغعا، إذ ق 
خغار لعا دوظعا، فظعا إطقءات اجاسمارغئ طظ أجغادعط 
ُرجط  طا  تسإ  الثولغ،  الظصث  وخظثوق  افطرغضان، 
طظ خطط لطاظفغث سطى أغثي عآقء الروغئدات الثغظ 
لضغ  عثا  ضض  والسثاب،  العغقت  حسعبعط  غثغصعن 
الضراجغ  شغ  اقجامرار  طصابض  أطرغضا،  سظعط  ترضى 
والمثططات  السغاجات  طظ  طجغث  لاظفغث  المعارئئ، 
أطا  والامجغص.  السطمظئ  طظ  طجغث  إلى  تعثف  الاغ 
ضغش غسغح الظاس، وضغش غساس أطرعط، شطغج شغ 

جسئاعا حغء طظ عثا الصئغض.
وتاى تامضظ التضعطئ طظ تظفغث المجغث طظ تعجغعات 
أجغادعا، وتظفغث روحاات خظثوق الظصث الثولغ، وإطساظًا 
شغ اقجاثفاف بسصعل الظاس... أخرجئ لظا طظ جرابعا 
الئالغ، تحضغقً وزارغاً جثغثًا، لاشّغر جطثعا تاى تععط 
الظاس أظه تشغغر لمسالةئ المحاضض واظاحال السئاد والئقد 
طظ عثا اقظجقق الثطغر، شةاءت باشغغر حضطغ غصعم سطى 
بغظما  المحاضض،  جغتض  الجطظ  أن  سطى  الرعان  أجاس 

افزطئ وخطئ درجئ غساتغض طسعا تعشغر أي طعطئ زطظغئ!
شعثا الاحضغض العزاري الةثغث لظ غصعد إلى إخقح، 
وإظما عع طعاخطئ لمحعار الفحض الطعغض جثًا، وغئثو 
لاتصغص  غعخطعا  تحضغض  سطى  ترخئ  التضعطئ  أن 
ساطًا  سمرعا  جغضعن  التضعطئ  شعثه  طتثدة،  طآرب 
تطعا،  تط  الاغ  التضعطئ  سمر  طبض  أحعر،  وبدسئ 
الاحضغض  شعثا  التضعطئ،  شغه  تصع  جثغث  طأزق  وعع 
غفدح تماطًا سةجعا سظ الافضغر خارج الخظثوق، وعع 
شغ  شعط  ضسرعا،  ترغث  ق  طفرغئ،  تطصئ  شغ  غثور 
غغعط جادرون، وغصعطعن بأقسغإ جترغئ لغسّعصعا 

رئغسعط لقظاثابات المصئطئ شغ السام ٢٠٢٠.
طما ق حك شغه أن التضعطئ طظ جاظئعا طثرضئ فبساد 
شاتعرة  لثشع  اجاسثاد  سطى  لغسئ  ولضظعا  افزطئ، 
إظعاء  تسظغ  الفاتعرة  تطك  داطئ  طا  الةثري،  السقج 
الزطط واقجائثاد، وتسطغط التضط لبطئ واسغئ تثرك 
ضغش تثار الئعخطئ، وطظ أي اتةاه، وسطى أي طرتضج 
الثغظ  الفةرة  الزطمئ  طتاجئئ  غسظغ  شعثا  ترتضج، 
أداروا ظععرعط سظ وتغ رب السالمغظ، ورضظعا إلى 
السثو الضاشر المساسمر غأخثون ظزاطه الزالط الثي 
ِذْكرِي  َقْن  ْعَرَض 

َ
أ ﴿َوَمْن  إلغه  وخطظا  طا  إلى  أوخطظا 

ُ َمِعيَشًة َضْناًك﴾، ظظًا طظعط أظه جغرضى سظعط  َ َفإِنَّ 
َُهوُد َوَال اجََّصاَرى  ْ َ َقْنَك ا ولضظ عغعات ﴿َولَْن تَْر
َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾، ولضظ المرض الثي شغ صطعبعط،  َح
يِف  ِيَن  َّ ا ﴿َفرَتَى  الضاشر  غثحعن  جسطعط  الثي  عع 
ْن تُِصيبََنا 

َ
َ أ ْ قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُسارُِعوَن فِيِهْم َفُقولُوَن خنَ

ِعْنِدهِ  ِمْن  ْمٍر 
َ
أ ْو 

َ
أ بِالَْفْتِح   َ ِ

ْ
يَأ ْن 

َ
أ  ُ ابَّ  َ َفَع َدائَِرٌة 

ْغُفِسِهْم نَاِدِمنَي﴾.
َ
وا يِف أ رَسُّ

َ
َفُيْصبُِحوا بَلَ َما أ

وعظاك غحاوة تتغط بالتضعطئ، تةسطعا تاساطض طع 
جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  طسضظات،  سئر  افزطئ 
وق تةثي ظفسًا، لضظ تاى عثا الثغار ظفسه اخطثم 
بتصغصاغظ طعماغظ: افولى، العسغ العاضح سظث افطئ 
والادطغض،  افضاذغإ  سطغعا  تظططغ  سادت  طا  الاغ 
تظثثع  ولظ  شطط  المظحعد،  الاشغغر  ظتع  تاططع  وعغ 
جطثعا  شاشغغر  لعا،  أطان  ق  الاغ  افشسى  جطث  باشغغر 
المسمعطئ،  الصاتطئ  ولسساتعا  خطرعا  طظ  غصطض  ق 
أطا  جطثعا،  طظ  بثلئ  طعما  أشسى  افشسى  شازض 
التصغصئ الباظغئ: شتجب واعٍ، وسطى بخغرة طظ أطره، 
غتمض شغ افطئ وسغًا ووتغًا بإرادة جاطتئ، ورغئئ شغ 
طظ  ووسث  شرض  عع  لما  افطئ  غئّخر  جارشئ،  الاشغغر 
رب السالمغظ، طظ اجاؤظاف لطتغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
شالاشغغر التصغصغ شرض ووسث، وعع لغج تشغغر افحضال 
غساعزر  أن  عع  وق  الثجاعرغئ،  التصائإ  تئثغض  أو 
المساعزرون، سطى ضراجغ السغادة المجسعطئ، بض عع 
أجاس  سطى  تشغغر  واآلخرة،  الثظغا  خغر  شغه  لما  تشغغر 
طظعب التئغإ المخطفى ، غتمطه تجب الاترغر الثي 
غثرك طا غرغث، وضغش غخض إلى طا غرغث، بعسغ ضاطض 
وشعط حاطض لطسصغثة اإلجقطغئ وطا غظئبص سظعا طظ 
أظزمئ تغاة، شعع غتمض لفطئ طحروسعا الضاطض سطى 
أجاس اإلجقم السزغط، شعع تاطض لعاء الاشغغر الةثري 
الحاطض، طثرك ذرغص المسغر، طئخٌر ظصطئ العخعل، 
  شعع ذعق ظةاة غطعح بعسث اهللا وبحرى رجعل اهللا

 خقشئ سج وحرف وعثا ضائظ صرغئاً بإذن اهللا
* سدع طةطج وقغئ السعدان

افطرغضغ  الخراع  اتاثام  ذلك  شغ  جاسثعا  وصث 
افوروبغ عظاك. إذ ضض طظعما غسسى قجاشقلعا ضث 
اآلخر، فظعما حاعثاعا ترضج سطى المضاجإ الاةارغئ، 
ظفعذ  وجه  شغ  سمقئه  لاصعغئ  ذرف  ضض  شاجاشطعا 
اآلخر. شمبق ظرى أطرغضا تساشطعا شغ إبغعبغا لاصعغئ 
برغطاظغا  وظرى  الئرغطاظغ،  الظفعذ  وجه  شغ  سمقئعا 
الظفعذ  وجه  شغ  سمقئعا  لاصعغئ  تساشطعا  ضغظغا  شغ 

افطرغضغ، وعضثا شغ جائر الثول افشرغصغئ.
ولط تسث الخغظ تسامث شصط سطى الضسإ الاةاري، بض 
ذعرت سقصاتعا اقصاخادغئ سطى أجاس اجاراتغةغئ 
افجض  ذعغطئ  الصروض  تسطغ  شأضتئ  جغاجغئ، 
ذعغطئ  اجابماراتعا  وتةسض  لطثول  والمساسثات 
افجض أغدا، وتصعم باإلحراف سطغعا لاسثد دغعظعا 
تأبغرعا  تتئ  الئطث  ولاةسض  الظاس،  أطعال  شاظعإ 
افشرغصغئ  الثغعن  بطشئ  إذ  الئسغث.  المثى  سطى 

لطخغظ ١٣٢ ططغار دوقر.
وعثا أجطعب اجاسماري اتئساه أطرغضا سظث اظفااتعا 
صعاسث  بإصاطئ  تئساه   ١٩٤٦ سام  بسث  السالط  سطى 
طمغجة  جغاجغئ  سقصات  وتطعغر  سسضرغئ  وتتالفات 
طع الثول تئثو برغؤئ وعغ خئغبئ لعا أبساد لطعغمظئ 
اقصاخاد  بسث  الخغظ  بثأت  ولعثا  الظفعذ.  وبسط 
تئتث سظ إصاطئ صعاسث وتتالفات سسضرغئ، شأصاطئ 
أوقعا شغ جغئعتغ، وتصعم باطعغر سقصات جغاجغئ 
إظعا  تاى  خئغبئ.  وعغ  برغؤئ  تئثو  أشرغصغا  دول  طع 
والاسطغمغئ  البصاشغئ  السقصات  تصعغئ  تسامث  خارت 
وتئادل  افشارصئ  لططقب  الثراجغئ  المظح  باعشغر 
والبصاشغئ  الاسطغمغئ  الفسالغات  طثاطش  بغظ  الجغارات 
المةاقت  عثه  شغ  والمآغثغظ  افخثصاء  لضسإ 
طظ ختفغغظ وشظاظغظ وأذئاء وأضادغمغغظ ودورات 
أجطعب  وعثا  لشاعا.  لاسطغط  طراضج  وشاح  تثرغإ 
افجالغإ  تصطث  وضأظعا  أغدا.  أطرغضا  اسامثته 

افطرغضغئ ضما صطثت الخظاسات افطرغضغئ.
سمطغئ  شغ  شحارضئ  جغاجغئ  بأسمال  تصعم  وبثأت 
أبسثت  وسظثطا  السعدان.  بةظعب  السقم  إتــقل 
بعاجطئ  زغمئابعي  شغ  طعغابغ  سمغطعا  برغطاظغا 
افطرغضغ  الظفعذ  تظاطغ  طعاجعئ  شــغ  الةغح 
بظائئه  وأتئ  والثولغئ،  الحسئغئ  اقتاةاجات  بسث 
غعم  لطئقد  رئغسا  رضجته  بط  وطــظ  طظاظشاغعا، 
إلغه  وأوســجت  اظاثابات،  بعاجطئ   ٢٠١٧/١٠/٢٤
وصاغئ  الخغظ  طع  اجاراتغةغئ  حراضئ  بسصث  لغصعم 

طظ الظفعذ افطرغضغ.
رجالئ  تتمض  أن  بثون  أشرغصغا  تثخض  الخغظ  إن 
باقجاسمارغئ  أحئه  لعغمظئ  تسسى  شعغ  سالمغئ، 
غفسض  ضما  حسارات  ــثون  وب رجالئ  بــثون  ولضظ 
وتتصغص  جغاجغ  تأبغر  إغةاد  سظ  شائتث  الشرب، 
المحارغع  أو  الاةاري  الربح  جعاء  اصاخادغئ  طخالح 
والمعاد  الطاصئ  طخادر  تأطغظ  أو  المثى  ذعغطئ 
الثام أو طظح الصروض وتصعغئ السقصات طع افظزمئ 
طسظى  سظ  الئسغثة  بممارجاتعا  المساس  دون  طظ 
وإسطائعط  طحاضطعط  وطسالةئ  لطظاس  الرساغئ 
ربصئ  طظ  وتتررعا  بالئقد  والظععض  تصعصعط 
إزالاه  غمضظ  طآصاا  وجعدعا  شغضعن  اقجاسمار. 
بسرسئ سظث صغام دولئ الثقشئ الاغ تتمض رجالئ خغر 
حسعب  أضبرغئ  أن  وخاخئ  الحسعب،  تسسث  سالمغئ 
أشرغصغا طسطمئ جرسان طا تاةاوب طع دولئ الثقشئ، 
وبسدعا وبظغئ جرسان طا تثخض اإلجقم سظثطا ترى 
طا  جرسان  اقجاسمار  بأقسغإ  تظّخر  وبسدعا  ظعره، 
تاةاوب طع اإلجقم سظثطا تراه ططئصا بإتسان، إطا 
بثخعله سظ صظاسئ وإطا بالثدعع له ذعاسغئ بسئإ 
 طا ذاصاه طظ وغقت اقجاسمار وبطح سمقئه
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غعطغ  بضغظ  شــغ  أشرغصغئ  خغظغئ  صمئ  سصثت 
الخغظغ  الاساون  طظاثى  باجط   ٣-٢٠١٨/٩/٥
أشرغصغئ.  دولئ   ٥٣ بمحارضئ  (شعضاك)  افشرغصغ 
تمعغق  بغظس،  جغظ  حغ  الخغظغ  الرئغج  شأسطظ 
دوقر  ططغار   ٦٠ إلى  تخض  بصغمئ  فشرغصغا  جثغثا 
وحطإ ججء طظ دغعن الثول افضبر شصرا شغ الصارة، 
لئسخ  "المةاظغئ"  السسضرغئ  المساسثات  وطعاخطئ 
تفرض  ق  الخغظ  "إن  وصال  السمراء.  الصارة  دول 
حروذا جغاجغئ وق تسسى وراء أغئ اجافادة أو طغجة 
طا  إلى  إحارة  شغ  أشرغصغا"  طع  تساوظعا  طع  خاخئ 
سطى  الدشعط  تمارس  سظثطا  الشربغئ  الثول  تفسطه 
واباجازعا  سطغعا  عغمظاعا  لفرض  افشرغصغئ  الثول 
لطسماح لحرضاتعا بظعإ برواتعا، شاثسع إلى اتارام 
والثغمصراذغئ  الترغات  وإذــقق  اإلظسان  تصعق 
ذلك  أحئه  وطا  الفساد  وطتاربئ  الحفاشغئ  وطراساة 

طظ دساوى الشرب الجائفئ!
شالخغظ تسطظ أظعا ق تساشض عثه الحسارات المجغفئ، 
وتّثسغ أن ق أعثاف خاخئ لعا تاى تطمؤظ عثه الثول 
شق تاعجج طظعا خغفئ، ولؤق غزظ الظاس أظه غةري 
اجائثال اجاسمار باجاسمار، وتطمؤظ أختاب الظفعذ 
تسسى  ق  بأظعا  وافطرغضغغظ  افوروبغغظ  أشرغصغا  شغ 
لطتطعل طتطعط، شق غدشطعا سطى سمقئعط تاى غتثوا 
طظ سقصاتعط طسعا. شاسمض لطظفاذ إلى أشرغصغا بسقجئ 
دون ضةغب ودون اخطثام طع أتث، وإذا جرى اظاصادعا 
شغ ظصطئ تزعر تراجسعا سظعا أو تئررعا بأن طصخثعا 

ضثا ولغج ضثا ضما ورد شغ اقظاصاد.
سطى  لطاشطغئ  لطخغظ  طتااجعن  أشرغصغا  وتضام 
ججئغا  ولع  اصاخادغا  ولمساسثتعط  لطشرب  سمالاعط 
وجثود  ساطئ  طظحآت  وبظاء  وصظعات  ذرصات  بفاح 
وجسعر وجضك تثغثغئ وتحشغض سمال ببمظ بثج، 
سطما أن الخغظ عغ المسافغث والرابح افضئر طظ وراء 
ذلك. شصث صفجت أرصام الائادل الاةاري بغظ الخغظ 
وأشرغصغا طظ ٧٦٥ ططغعن دوقر سام ١٩٧٨ لغاةاوز 
 ٪١٠ غسادل  وعثا   ،٢٠١٧ سام  دوقر  ططغار   ١٧٠
طظ خادارت الخغظ السالمغئ. وعغ تصغط المحارغع 
وتسابمرعا سطى طثى سحرات السظغظ شغضعن رغسعا 
لمظاعجاتعا  أشرغصغا  أجعاق  شاح  سثا  سطغعا.  سائثا 
بةاظإ  تةارتعا،  وتظحغط  افرباح  لةظغ  الرخغخئ 
الجراسغ  لقظااج  قجاشقلعا  الجراسغئ  افراضغ  حراء 
الظفط  واجاثراج  الثاخطغ،  الخغظ  جعق  لامعغظ 

والشاز والمسادن الاغ تتااجعا لخظاساعا.
إن الخغظ التثغبئ تئظغ جغاجاعا شغ أشرغصغا بتسإ 
طا بثأته سطى سعث طآجسعا طاو طظث جاغظات الصرن 
الماضغ باصعغئ السقصات طع دولعا إلغةاد طظاشث دولغئ 
لعا؛ إذ ضاظئ لثغعا جغاجئ طئثئغئ طمجوجئ بأعثاف 
جغادغئ صعطغئ لاظاشج روجغا السعشغاتغئ وأطرغضا الطاغظ 
شرضاا سطغعا سجلئ دولغئ بسثطا اتفصاا سام ١٩٦١، ولط 
تاصاجما أشرغصغا، بض جسطااعا جاتئ لطاظاشج، واتفصاا 
سطى تخفغئ اقجاسمار افوروبغ. شسمطئ الخغظ سطى 
اجاشقل ذلك لفك سجلاعا وظحر أشضارعا وإغةاد طظاشث 

دولغئ لسطعا تخئح ذات تأبغر دولغ.
طمجوجئ  طخطتغئ  الخغظ  شسغاجئ  اآلن  ولضظ 
جغاجاعا  ــئ  وّدس شصث  صعطغئ،  جغادغئ  بأعثاف 
السقصات  سطى  ورضجت  طآجسعا  طعت  بسث  المئثئغئ 
المخطتغئ المادغئ والصعطغئ. شئسث طعته سام ١٩٧٨ 
رجمئ جغاجاعا "اإلخقح واقظفااح" سطى أجاس بظاء 
اصاخاد صعي إلغةاد خغظ صعغئ وطآبرة شغ السغاجئ 
لططاصئ  طخادر  سظ  تئتث  واظططصئ  الثارجغئ. 
والمعاد الثام الماعشرة بحضض عائض شغ أشرغصغا الاغ 
اقجاسماري.  الثولغ  لطخراع  طتق  زالئ  وطا  ضاظئ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 
تضعطئ السعدان افشسى تشري جطثعا 
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ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، اقبظغظ، ٣٠ ذو التةئ 
"عثدت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٩/١٠م)  ١٤٣٩عـ، 
العقغات الماتثة بفرض سصعبات سطى المتضمئ الةظائغئ 
الثولغئ إذا أخرت سطى اقجامرار شغ جععدعا لمتاضمئ 
سثد  طصاضاة  المتضمئ  وتثرس  أطرغضغغظ.  طعاذظغظ 
طظ سظاخر الةغح افطرغضغ بسئإ اتعاطات باظاعاضات 
افطظ  طساحار  وصال  أششاظساان.  شغ  طساصطغظ  لتصعق 
الصعطغ افطرغضغ، جعن بعلاعن "جظصعم بفسض ضض حغء 
لتماغئ طعاذظغظا". وأضاف بعلاعن طاتثبا شغ واحظطظ 

"إظظا لظ ظصش طضاعشغ افغثي إذا أخرت المتضمئ الثولغئ سطى صرارعا". وعثد بعلاعن بأن الصداة الساططغظ شغ 
المتضمئ الثولغئ جغمظسعن طظ دخعل العقغات الماتثة وجاةمث أرخثتعط الئظضغئ شغ العقغات الماتثة. 
وأضاف "أضبر طظ ذلك جظصعم بمتاضماعط أطام الظزام الصدائغ افطرغضغ ضما جظفسض ظفج افطر طع أي دولئ 
أو عغؤئ أو طآجسئ تساون المتضمئ شغ طتاضمئ طعاذظغظ أطرغضغغظ". وبرر بعلاعن صرار بقده بأن طتاضمئ 

المتضمئ الثولغئ لمعاذظغظ أطرغضغغظ تسث خرصا لسغادة بقده وتعثغثا فطظعا الصعطغ".
: إن ضبغرًا طما غتثث شغ أروصئ المآجسات والعغؤات الثولغئ طا عع إق اظسضاس لتالئ المظاضفات 
بغظ الثول الضئرى اقجاسمارغئ؛ لثلك واعٌط طظ غرجع طظ عثه المآجسات إظخاشا أو غئتث سظ السثل 
المآجسات  سظ  الخادرة  الصرارات  أن  غآضث  شعع  الةظائغئ  المتضمئ  لصداة  أطرغضا  تعثغث  أطا  سظثعا. 
أن جرائط  ضما  طخالتعا،  تسارض  ضاظئ  إذا  أطرغضا والثول اقجاسمارغئ  لعا شغ ظزر  الثولغئ ق صغمئ 
أطرغضا شغ أششاظساان والسراق وجرائط غععد شغ شطسطغظ ق تتااج إلى أدلئ وبراعغظ إلبئاتعا، شعغ 
شإن  وسطغه  الفدائغات.  حاحات  سطى  طئاحرة  رأغظاعا  شطالما  السماء،  ضئث  شغ  الحمج  وضعح  واضتئ 
أو  إداظئ  صرار  باجاخثار  سطغعا  غرد  أن  غخح  ق  المسطمغظ  بقد  شغ  والمتاطغظ  المساسمرغظ  جرائط 
المساسمرغظ  لاصاطع  المسطمغظ  جغعش  تترغك  غةإ  بض  اقجاسمارغئ،  المآجسات  تطك  طظ  حابه  طا 

والشاخئغظ وتظعغ وجعدعط طظ بقد المسطمغظ.

تامغئ لمئثأ الافاوض طع طظ أصام ضغاظه سطى جماجط 
أعض شطسطغظ، وظاغةئ تامغئ لمظ جسض أطرغضا تضمًا 
شخفصئ  افبغخ،  الئغئ  سائات  سطى  وارتمى  ووجغطا 
الصرن عغ الاطعر الطئغسغ قتفاصغئ أوجطع، وطظ ظظ 
أن أوجطع جاصعد غعطاً إلى الاترغر واقظاخار شعع واعط 

طئاثئ شغ سالط السغاجئ إن لط غضظ خائظا طاآطرا.
به  وسثت  طا  تتصغص  شغ  أوجطع  اتفاصغئ  شحض  إن 
سمطغ  إضاشغ  دلغض  عع  شطسطغظ،  أعض  المظزمئ 
غآضث أن ق تض لعثه الصدغئ بالافاوض وق بالصرارات 
غضمظ  تطعا  بض  العجط،  بالتطعل  وق  الثولغئ 
ألعغات  جعى  لغج  ذلك  وغغر  شصط،  تترغرعا  شغ 
افطئ  وسطى  المتاض،  لسمر  وإذالئ  لطعصئ  وإضاسئ 
  وعغ ترى سئث الساببغظ بمسرى رجعلعا الضرغط
الةرارة  جغعحعا  وتساظفر  الفاسطئ  صعاعا  تترك  أن 
صائمئ  له  تصط  لط  الثي  العح  غععد  ضغان  لاصاطع 
شغ شطسطغظ إق بتئض طظ المساسمرغظ وتعاذآ طظ 
واتثة  طرة  جثوره  طظ  شاصاطسه  الثائظغظ،  التضام 
وإلى افبث، وتسغث افرض المئارضئ شطسطغظ لتغاض 

 المسطمغظ، درة الااج وسصرًا لثار اإلجقم
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

شطسطغظ المئارضئ 

الةثغث" الثي تط تثرغئه سطى غث الةظراقت افطرغضغغظ، 
لحرضاء  جةاظاً  غضعن  أن  شغ  بأجاً  غرى  ق  شطسطغظغ 
افطج شغ الظدال والمصاوطئ، وأن غضعن تارجاً فطظ 
صمع  وأداة  المةرطغظ،  وطساعذظغه  المتاطغظ  غععد 

فعض شطسطغظ، وراسغاً لمعرجاظات اإلشساد والرذغطئ!
جغاجغ  غطاء  تعشغر  شغ  أوجطع  اتفاصغئ  ظةتئ  لصث 
لمداسفئ اقجاغطان تاى غثا بسث ربع صرن أضساف 
الثولئ  أرض  طظ  غئص  ولط  صئض،  طظ  سطغه  ضان  طا 
غتغطعا  ضظاعظات  جعى  "المعسعدة!"  الفطسطغظغئ 
المتاض بتعاججه وطساعذظاته إتاذئ السعار بالمسخط!

إن طظ ظاائب اتفاصغئ أوجطع الضاربغئ أن شاتئ أبعاب 
وجعصئ  طخارغسعا،  سطى  المتاض  طع  اقتفاصغات 
وجعغئ  طفاوضات"،  "التغاة  شةسطئ  لطمفاوضات 
العاصسغئ  بثسعى  والمصثجات  التصعق  سظ  الاظازل 
وخطئ  طا  ضطه  آبار ذلك  شضان طظ  العجط،  والتطعل 
إلغه صدغئ شطسطغظ الغعم طظ ععان وتثاذل وتآطر، 
تاى تةرأ تراطإ سطى إسقظه المحآوم بتص الصثس، 
زغادة  وتحرغع  السعدة  تص  إلشاء  ظفسه  له  وجعلئ 
لط  الاغ  الصرن  بخفصئ  غسرف  بات  طما  اقجاغطان، 
أن  والتص  بسث،  رجمغا  اإلجراطغئ  طقطتعا  سظ  غسطظ 
خفصئ الصرن عغ ظاغةئ تامغئ قتفاصغئ أوجطع، وظاغةئ 

غرجسععا  لضغ  المةرم  السالط  دول  طظ  إلغعا  تظزر 
السسضرغئ  بالسمطغات  إطا  اإلجرام  ظزام  تدظ  إلى 
الثطر  تثارك  طظ  بث  شق  السغاجغئ،  بافقسغإ  أو 

المصئطغظ سطغه وق بث طظ اتثاذ الثطعات الاالغئ:
بتغث  الظاس  تعله  غطاش  واضح  طحروع  وجعد  أوق: 
غضعن طظ سصغثة المسطمغظ شعع الثي غةمع حااتعط 

وغعتث ضطماعط وغئطعر أعثاشعط.
باظغا: ق بث لعثا المحروع طظ صغادة جغاجغئ واسغئ 
تعجه  لطرغصاعا  طئخرة  شضرتعا  واضتئ  طثطخئ 
الةععد ظتع افسمال الاغ طظ حأظعا أن تعخض البعرة 

إلى عثشعا المظحعد.
بالبا: ق بث طظ تتثغث بعابئ لطبعرة:

١- إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه.
٢- صطع السقصات طع الثول الثاسمئ.

٣- إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاض عثا 
الظزام.

طظ  البعرة  سطى  التفاظ  ظدمظ  البعابئ  بعثه 
بالظخر  المظحعد  العثف  وتتصغص  والدغاع  اقظتراف 
والامضغظ الثي وسث به ربظا سج وجض تغث صال: ﴿َوَعَد 
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ ُ ا ابَّ
نَنَّ لَُهْم  َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
يِف األ

ْمًنا 
َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ ٰ لَُهْم َو َ ِي اْرتَ َّ ِديَنُهُم ا

لَِك 
ٰ
َذ َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيًْئا   ِ يرُْشُِكوَن  َال  َفْعُبُدونيَِن 

سظثطا    الرجعل  به  وبحر  الَْفاِسُقوَن﴾،  ُهُم  َِك 
ٰ

وَح
ُ
َفأ

 «ِة َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت صال: «ُث

سثم اجاغاح ضفرغا والفعسئ، وطا عغ إق أغام صطغطئ تاى 
بالصخش  وبثأوا  اقتفاصغئ  سظ  والظزام  إغران  تثطئ 
سطى الجبثاظغ وطداغا تاى اظاعى افطر باعةغر أعالغ 
الفخائض  بصغئ  بالمصابض  الحمال،  إلى  المثغظاغظ 

طتاشزئ سطى اقتفاق وخمائ خمئ أعض الصئعر!
٣- المةغء بصادة لعثه الفخائض غسعض الاساطض طسعط 

وربطعط بشرف المثابرات المعك والمعم.
٤- سثم وجعد طحروع واضح المسالط لثى البعرة طما 

دشع لثسارة المظاذص العاتثة تطع افخرى.
٥- سثم وجعد صغادة جغاجغئ لعثه البعرة طما أدى 
تططسات  طع  تاماحى  الثارج  شغ  لعا  صغادة  لخظاسئ 

الثول الاغ تسمى بأخثصاء جعرغا.
واإلصطغمغئ  الثولغئ  المآتمرات  إلى  الثعاب   -٦
واقجاماسات بسعاخط الثول طظ جظغش إلى الرغاض 
الاغ  وجعتحغ  أجااظئ  طآتمرات  إلى  الصاعرة  إلى 
الاخسغث  خفخ  بمظاذص  غسمى  طا  ظاغةاعا  ضاظئ 
المظاذص  صدط  والظزام  روجغا  سطى  جعطئ  الاغ 
طظ  المظاذص  اظتسرت  أن  إلى  افخرى  تطع  العاتثة 
تةمع  الاغ  إدلإ  طتاشزئ  إلى  طتاشزئ  سحرة  أربع 
خرجعا  الثغظ  والمصاتطغظ  المثظغغظ  طظ  ضبغر  شغعا 

طظ طظاذصعط بسئإ عثه اقتفاصغات.
إن العصعف سطى المةرغات الاغ طرت بعا البعرة لغج 
لئث الغأس وروح العجغمئ بض لاثارك افخطاء الصاتطئ 

الاغ أوخطئ البعرة إلى عثا المسار.
وبسث ضض الثي جرى عا عغ إدلإ وضض سغعن افسثاء 

تامئ: بعرة الحام طسامرة رغط ضغث الضائثغظ وطضر الماضرغظ

تامئ ضطمئ السثد: التخاد افبغط لربع صرن طظ اتفاصغئ أوجطع المحآوطئ!

طظحعرات  تعزغع  خطفغئ  سطى  المظعرة  المثغظئ  شغ 
جظعات  السحر  وصدى  السسعدغئ،  التضعطئ  ضث 
ولط  له،  تعمئ  أي  تعجغه  دون  اساصاله  طظ  افولى 
غسمح له باعضغض طتاٍم، صئض أن غتضط سطغه بالسةظ 
طثة ١٨ ساطا، أي أن طتضعطغاه اظاعئ صئض ٦ أسعام، 
جظعات   ٧ تعصغفه  بامثغث  صاطئ  السةظ  إدارة  لضظ 

إضاشغئ فّظه رشخ تشغغر آرائه.
التاغر  جةظ  شغ  وغمضث  السظاظغ:  ولغث  الحغت   -٢
السغاجغ بالرغاض طظث سام ١٩٩٤، والسئإ الرئغسغ 
قساصاله عع اساراضه سطى اقتاقل افطرغضغ لطسراق 
طحارضئ  خطفغئ  سطى  السطماء  طظ  وطةمعسئ  عع 
الةغح السسعدي شغ الترب طع افطرغضان، وتخثر 
الحغت السظاظغ المحعث تغظعا ببقث شااوي جرغؤئ، 
السراق،  ترب  شغ  المحارضئ  بترطئ  شغعا  أشاى 
وباسائار  لطدئاط،  السسضرغئ  الاتغئ  تأدغئ  وبترطئ 

السسعدغئ دولئ غغر حرسغئ.
٣- الحغت خالث الراحث: وجئإ اساصاله ُططالئاه بإغقق 
جفارة الثظمارك اتاةاجا سطى الرجعم المسغؤئ لطظئغ 
افطعال  ضةمع  باذطئ  ُتعط  له  وُلفصئ   ، طتمث 
وتمعغض (اإلرعاب)، وتّمئ طتاضماه جظئ ٢٠٠٥ وُتضط 

سطغه بالسةظ لمثة ١٥ جظئ.
 ٢٠٠٤ سام  طظث  ُطساصض  وعع  الثدغر:  سطغ  الحغت   -٤
الاظزغمات  اسامثتعا  لضاإ  تألغفه  اساصاله  وجئإ 
لاسثغإ  تسّرض  إّظه  طظه  طصّربعن  وصال  الةعادغئ، 
والخثطات  بالسخا،  ضالدرب  حظغع  وظفسغ  جسثي 
والاسثغإ  والظار،  بالترارة  والاسثغإ  الضعربائغئ، 
أظاشر  وتصطغع  والطتغئ  العجه  حسر  وظاش  بالماء، 

افخابع وغغرعا طظ افجالغإ الصثرة.
٥- الحغت جطغمان السطعان: وجئإ اساصاله تئظغه آلراء 
جظعات،  تسع  اقظفرادي  السةظ  شغ  وظض  جعادغئ، 
وُترم طظ رؤغئ زوجاه جئ جظعات، وأشرج سظه شغ 
جظئ ٢٠١٢، وأسغث إلى السةظ شغ السام الاالغ ٢٠١٣ 

وتضط ١٥ ساطًا أخرى.
جطمان  شحمطئ  اقساصاقت  طظ  افخغرة  المعجئ  وأّطا 
ق  التمث  لك  "ربظا  شغعا:  ضاإ  تشرغثة  بسئإ  السعدة 
ظتخغ بظاًء سطغك أظئ ضما أبظغئ سطى ظفسك، الطعط 
ألش بغظ صطعبعط لما شغه خغر حسعبعط"، ُشعط طظعا 

دسعته لطُمخالتئ بغظ السسعدغئ وصطر.
وسئث  السمري  وسطغ  الصرظغ  سعض  أغداً  وحمطئ 
اقصاخادي  والثئغر  التعالغ،  وجفر  الطرغفغ  السجغج 
المالضغ،  اهللا  سئث  اإلجقطغ  والئاتث  الجاطض،  سخام 
المظاعب  تطعغر  لةظئ  رئغج  بادتثح  سمر  وسطغ 
الرتمظ  سئث  بظ  وأتمث  السجغج،  سئث  المطك  بةاطسئ 
الخعغان رئغج طةطج إدارة طةطئ (الئغان) ورئغج 
رابطئ الختاشئ اإلجقطغئ، واإلطام إدرغج أبضر الثي 
غسث طظ أحعر صّراء السسعدغئ، وأخغرًا تّط اساصال إطام 
بسئإ  ذالإ  آل  خالح  الثضاعر  الحغت  المضغ  الترم 

خطئئ له سظ المظضرات ووجعب إظضارعا سطى شاسطعا.
طظ  وبالرغط  الصرظغ  وسائخ  السرغفغ  طتمث  وأّطا 
طعاقتعما لطظزام شصث ُطظسا طظ الثطابئ شغ المساجث 
صائمئ  رأس  سطى  وُوضسا  الثسعغئ،  افظحطئ  وطظ 

 جثغثة طمظعسئ طظ السفر

إجراطغئ  بخفئ  ظحأتعا  طظث  جسعد  آل  طمطضئ  تحاعر 
صئغتئ تافعق بعا سطى الضبغر طظ ظزغراتعا طظ الثول 
اساصال  خفئ  وعغ  أق  السالط،  شغ  الئعلغسغئ  الصمسغئ 
المسارضغظ السغاجغغظ لعا، والئطح بعط، والجّج بعط 
شغ غغاعإ السةعن، بّط الاظضغض بعط، وتسثغئعط بحاى 
خظعف الاسثغإ غخض بسدعا إلى درجئ الصاض الماسمث.

وصث جار طتمث بظ جطمان ولغ سعث والثه سطى ُخطا 
طمطضاعط  تأجغج  طظث  جسعد  آل  تضام  طظ  أجقشه 
السحرغظ،  الصرن  سحرغظات  شغ  اإلظةطغج  غث  سطى 
اقساصاقت  بتةط  الُمئالشئ  شغ  سطغعط  وتفعق  بض 
السطماء  طؤات  إلى  باإلضاشئ  حمطئ  بتغث  وظعسغاعا، 
اإلجقطغغظ،  وافضادغمغغظ  والمفضرغظ  والثساة 
وطظعط  الظزام،  غظاصثون  طّمظ  السطماظغغظ  حمطئ 
ظساء ضعاعن الفاجغ وطغاء الجعراظغ وُلةغظ العثلعل 
ابظ  وزاد  المرأة)،  (تصعق  سظ  الُمثاشسات  طظ  وعّظ 
جطمان سطى طظ جئصعه شغ ُطساعى الصمع والاسسش 
والصسعة والادغغص سطى السطماء اساصال جمغع الثغظ 

ُغثالفعظه شغ الرأي ولع شغ أتفه المسائض.
وتساصض السططات السسعدّغئ عآقء الُمسارضغظ باعط 
حّاى، أبرزعا الثروج سطى طظ ُغسّمى بعلّغ افطر، طظ 
دون طتاضمئ، وُتماذض شغ اإلجراءات الصاظعظغئ، وُغجج 
بالضبغر طظعط شغ السةعن لمةرد الحئعئ، وتحغر تصارغر 
طظزمئ السفع الثولغئ (أطظساغ) إلى: "أن آقشا غصئسعن 
شغ جةعن الممطضئ دون تتثغث السثد، طآضثة أظعط 
طساصطعن شغ ظروف تضاظفعا السرغئ حئه الااطئ، وأظعط 
سادة طا غتاةجون بثون تعمئ أو طتاضمئ لسثة حععر، 
أو جظعات، وغئصعن رعظ الاتصغص واقجاةعاب، دون أن 
غضعن أطاطعط أي جئغض لططسظ شغ صاظعظغئ اتاةازعط". 
وتصعل الاصارغر: "إن طسزط المساصطغظ غتاةجون دون 
السماح لعط باقتخال بالمتاطغظ، وق ُغسمح لئسدعط 
بمصابطئ أعطعط أو اقتخال بعط ذغطئ حععر أو جظعات".
أطر  دون  طظ  وُغسثبعن  المساصطعن  عآقء  وُغتاةج 
صدائغ، وعع طا ُغحئه سمطغئ اقخاطاف، وُغصّثر سثد 
الثولئ  أطظ  طئاتث  جةعن  شغ  اسائاذاً  المعصعشغظ 
اإلجقطغ  الاغار  طظ  عط  وُطسزمعط  حثخاً.   ٥٤٠٨
الثسعي، بغظما ُغسمح فختاب الفضر الشربغ الطغئرالغ 
والسطماظغ الُمسادي لقجقم بالاسئغر سظ آرائعط بضض 
ترغئ، تاى وإن ضاظئ ُطظترشئ أو حاذة، بحرط سثم 
المّج بظزام التضط، شغما غصئع طؤات الثساة والسطماء 
سظ  سّئروا  أظعط  العتغث  وذظئعط  الصمع،  زظازغظ  شغ 

صظاساتعط بما لط َغُرْق لععى تضام آل جسعد.
ضالثئغر  الُماثخخغظ  بسخ  الُمساصطغظ  طظ  وغعجث 
(أراطضع)  لحرضئ  السابص  والمساحار  اقصاخادي 
الظفطغئ التضعطغئ برجج الئرجج، وذلك سطى خطفغئ 
لطتضعطئ،  اقصاخادغئ  لطسغاجئ  الماضررة  اظاصاداته 
الدرائإ  رشع  غساعثف  اصاخادغا  ظمعذجا  وتئظغعا 
وخفخ الثسط سظ الظاس، وطبطه سخام الجاطض، ضما 
اساصض أغداً سطغ الجسض أتث حغعخ صئغطئ حمر لمةرد 

ظحره تشرغثات اظاصث شغعا افجرة التاضمئ.
وطظ أبرز وأصثم الُمساصطغظ شغ السةعن السسعدغئ:

١- الحغت جسعد الصتطاظغ: طضث ٢٥ ساطًا شغ جةظ 
الطرشغئ بمتاشزئ برغثة طظث سام ١٩٩١ بسث اساصاله 

اقساصاقت يف طمطضئ آل جسعد 
ترعغإ لطظاس وتضمغط لفشعاه

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

ظحر سطى طعصع (investing.com، الثمغج ٣ طترم 
"صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٩/١٣م)  ١٤٤٠عـ، 
المطغاردغر افطرغضغ "راي دالغع" طآجج أضئر خظثوق 
تتعط شغ السالط "برغثج ووتر أجعجغاج"، إظه غرى 
اصاربئ  صث  أطرغضا  شغ  التالغئ  اقصاخادغئ  الثورة  أن 
لمثة  تسامر  أن  الماعصع  وطظ  افخغرة،  طراتطعا  طظ 
المالغئ  شافزطئ  لثا  تظاعغ،  أن  صئض  آخرغظ  ساطغظ 
طصابطئ  خقل  "دالغع"  وأضاف  التثوث.  تامغئ  الاالغئ 
أجراعا طع "جغ إن بغ جغ"، أن العصئ صث تان لئثء 
الافضغر بالعضع الثي جغضعن سطغه اقظضماش الصادم، 
طحغًرا إلى أن المظاخ التالغ غحئه الفارة طا بغظ ساطغ 
الاغ  السالمغئ  افزطئ  ضاظئ  شغما  و١٩٤٠،   ١٩٣٥

ضربئ افجعاق شغ سام ٢٠٠٨ تحئه بثاغئ الضساد الضئغر شغ سام ١٩٢٩. وتابع: طبض بثاغئ الضساد الضئغر، 
ترضئ افزطئ المالغئ خاظسغ السغاجئ الظصثغئ بق أي خغارات، جعى ذئع الظصعد وحراء افخعل المالغئ، ودشع 
إبارة  سطى  جاسث  عثا  أن  إلى  وأحار،  البروات.  شغ  أضئر  بفةعات  والسماح  افسطى،  إلى  افخعل  عثه  أجسار 
المحاسر الحسئعغئ شغ جمغع دول السالط، وعع طا جغضعن له اظسضاجات سطى أي اجاةابئ لطسغاجئ المالغئ 
حثغثة  الفائثة  وطسثقت  الضمغ  الاغسغر  طظ  التث  سطى  ضئغر  بحضض  اقساماد  تط  إذا  المساصئطغئ،  لفزطات 
حراء  سطى  افشراد  تحةع  الاغ  الظصثغئ  السغاجئ  طظ  جثغث  سعث  خغاغئ  ضرورة  غآضث  وعثا  اقظثفاض، 
افخعل، ططالًئا المسابمرغظ باعخغ التثر فصخى درجئ طمضظئ. وبسآاله سظ افزطئ المالغئ الماعصسئ، صال 
المطغاردغر "راي دالغع" إظه غساصث أظعا جعف تضعن أضبر تثة سطى الةاظإ السغاجغ واقجاماسغ، وجغضعن 
طظ الخسإ الاساطض طسعا، وأظعا لظ تضعن حئغعئ بأزطئ الثغعن الاغ تثبئ طظث ١٠ جظعات، وطظ افرجح 

أظعا جاضعن أضبر تسصغًثا لفطعر وذات تثاسغات دولغئ واجاماسغئ أضئر".
السالمغئ  المال  أجعاق  فزطات  التصغصغ  السئإ  أن  لطةمغع  واضتا  بات  صث  غضعن  أن  افخض   :
والثي  لطعاصع،  ططابصاه  وسثم  الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  شساد  عع  سام،  بحضض  اقصاخاد  وأزطات 
ق غتصص تظمغئ المال بحضض غدمظ السثل والسسادة والرخاء لقظسان، بض وتسائر افزطات ججءًا طظه، 
شصث ورد شغ طةطئ اإلضعظعطسئ، طةطئ المال وافسمال، "إن افزطات والةحع والحصاء ججء طظ الظزام 
الظزام  طظ  ججء  افزطات  أن  الرأجمالغ  اقصاخاد  أرباب  بعا  غصر  الاغ  شالتصغصئ  الشربغ..."،  المالغ 
اقصاخادي الرأجمالغ، وسطى اإلظسان أن غاساغح طع ظطط الربا وضغص الادثط وحصاء الرضعد وضظك 
اقصاخادي  بظزاطعط  طجطظئ  أطراض  عثه  بأن  ون  غصرِّ وعط  اقجاشقل،  وذل  الةحع  وسئعدغئ  الئطالئ 

ُ َمِعيَشًة َضناك﴾. َ ْعرََض َعن ذِْكرِي َفإَِنّ 
َ
الرأجمالغ. صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

األزمة المالية القادمة ستكون أكثر تعقيًدا
معها التعامل  وسيصعب 

ال قيمة لقرارات المؤسسات الدولية عند الدول الكبرى
بل هي من ضمن أدواتها االستعمارية
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افربساء ٩ طظ طترم ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٩ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ٢٠٠

ظزط   ،١٤٤٠ الةثغث  العةري  السام  بثخعل  اتافاء 
شغ  افظحطئ  طظ  السثغث  إظثوظغسغا  الاترغر/  تجب 
إظثوظغسغا  أظتاء  جمغع  شغ  والخشغرة  الضئغرة  المثن 
تتئ سظعان "العةرة ظتع الضفاح شغ جئغض اإلجقم". 
بثأ عثا التثث الثي تدره المحارضعن طظ خطفغات 
وافضادغمغغظ،  الرطعز  إلى  السطماء  طظ  اباثاء  طاظعسئ 
التةئ  ذو   ٢٩ افتث  غعم  طظ  الظاس  ساطئ  إلى 
١٤٣٩عـ، المعاشص ٢٠١٨/٠٩/٠٩م واجامر إلى غعم 

بعاجئات  الماتثبعن  ذّضر  وصث  عثا  ٢٠١٨/٠٩/١١م.  المعاشص  ١٤٤٠عـ،  الترام  طترم  طظ  افول  البقباء 
العةرة شغ طةمطعا سئر تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ شغ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

الاغ  التاحثة  المزاعرات  أن  جعرغا:  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  أضث 
تحعثعا المظاذص المتررة، لاآضث سطى أّن جثوة البعرة لط تظطفأ شغ ظفعس أعض الحام الخابرغظ، وأظعا 
ق زالئ حسطئ طاصثة، وق زالئ بابائ بئعت الةئال الراجغات. وأضاف الئغان طتثرا: طظ العصعع شغ افخطاء 
الثول  لمخالح  رعظًا  صرار  أي  ُغاَّثث  أن  طظ  التثر  ضض  والتثر  جابصًا،  شغعا  العصعع  تط  الاغ  ظفسعا  الصاتطئ 
الفاسطئ سطى الساتئ السعرغئ، بثرغسئ سثم إغدابعا شغ طتاولئ لطتخعل سطى جراب دسمعا. وحثد الئغان 
ظ ظفسه طظ اقظتراف، تاى ق تدغع الادتغات السزغمئ  سطى: أظه ق بث لطتراك الحسئغ الةثغث أن غتخِّ
طظ  ظابسا  غضعن  بتغث  الظاس  تعله  غطاش  واضح  طحروع  بعجعد  وذلك:  جثى  الحام  أعض  صثطعا  الاغ 
سصغثتعط، وتضعن المتاجئئ سطى أجاجه. وق بث أغدًا لطتراك طظ صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ؛ تعجعه 
ظتع افسمال الاغ طظ حأظعا أن تعخطه إلى أعثاشه. وق بث طظ الامسك ببعابئ البعرة الاغ تئطعرت سئر 
الثاسمئ،  الثول  طع  السقصات  وصطع  ورطعزه،  أرضاظه  بضاشئ  الظزام  بإجصاط  والمامبطئ  الطعغطئ،  طسغرتعا 
إن  بالصعل:  الئغان  وخاط  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  عع  ذلك  ضض  طظ  العثف  غضعن  وأن 
طضر الثول الضاشرة بأعض الحام الخابرغظ وبعرتعط طضٌر ضئغٌر، سطغظا أن ظتثر العصعع شغه باتخغظ أظفسظا، 

واقساخام بتئض ربظا، والاعضض سطغه، والرضعن إلى رضظه الماغظ، شفغ ذلك ظةاتظا وخقخظا وظخرظا.

تخعغر  تط  الفطط  عــثا  وشــغ  لطحئاب).  اإلجقطغئ 
افذفال الثغظ ضاظعا غاسطمعن الصرآن بأظعط غخغرون 
بسث عثا الاسطغط (إرعابغغظ) و(طاطرشغظ)! وأن عآقء 
بإسثاد  صاطعا  وأظعط  افذفال  عآقء  ظطمعا  افجاتثة 

(اإلرعابغغظ) و(الزقطغظ) وإرجالعط إلى جعرغا!
"الضسضئ  جغاجئ  عــغ  آظفا  ذضــرظــا  ضما  عــثه  إن 
تاططع  المظطصئ  عثه  شغ  الحسعب  فن  والسعط"! 
جّغما  ق  جّثا  صعغا  خار  الاططع  وعثا  اإلجــقم  إلى 
وخخعخا  المسطمغظ  بغظ  الاترغر  تجب  سمض  ظاغةئ 
الضفار  صطعب  شغ  الرسإ  غصثف  وعثا  الحئاب!  بغظ 
المساسمرغظ طظ الشرب وروجغا! فن آجغا العجطى 
وأوزبغضساان  اجاراتغةغئ،  أعمغئ  ذات  طظطصئ  عغ 
الثغظ  تصغ  الحغت  السقطئ  الةطغض  السالط  صال  ضما   -
الةمععرغات  وأضئر  أعط  عغ   - اهللا  رتمه  الظئعاظغ 
الةظعب  شغ  أوزبغضساان  وغةاور  العجطى.  آجغا  شغ 
وعثه  افوجط.  الحرق  إلى  بعابئ  وعغ  أششاظساان 
بالبروات  غظغئ  أوزبغضساان  وخخعخا  المظطصئ 
التادي  المرضج  تتاّض  أوزبغضساان  شمبق  العائطئ. 
البالث  المرضج  وتتاض  الطئغسغ  الشاز  إظااج  شغ  سحر 
تتاض  الصطظ  إظااج  طتخعل  وشغ  الشاز.  تخثغر  شغ 
أوزبغضساان المرضج البالث وتتاض المرضج السابع شغ 
اتاغاذغ الغعراظغعم السالمغ، وغعجث شغ أوزبغضساان 
٤٪ طظ اتاغاذغ الغعراظغعم السالمغ. وشغ اتاغاذغ 
السالط  شغ  الرابع  المرضج  أوزبغضساان  تتاض  الثعإ 

وشغ اجاثراج الثعإ تتاض المرضج السابع.
 podrobno.uz وشغ أرض أوزبغضساان، تسإ طعصع
طظ  وأضبر  طظةط!   ٢٧٠٠ طظ  أضبر  اجاضحاف  تط 
المظاجط  اتاغاذغ  وُغصّثر  تظصغئعا،  تط  طظةط   ٩٠٠
الثام  المعاد  صغمئ  وُتصّثر  دوقر،  ططغار  بـ٩٠٠  عثه 
المسثظغئ اإلجمالغئ بـ٣ ترغطغعن دوقر! وشغ اتاغاذغ 
آجغا  شغ  الباظغ  المرضج  أوزبغضساان  تتاض  الفتط 
أوزبغضساان  أرض  شغ  تعجث  وباخاخار  العجطى. 
جضان  سثد  غجداد  ذلك  إلى  وإضاشئ  عائطئ.  بروات 
أوزبغضساان. شمبق تسإ طسطعطات طخطتئ السضان 
بطس  التضعطغئ  اإلتخاءات  لطةظئ  السمض  وإتخائغات 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١ شغ  أوزبغضساان  جضان  سثد 
لثلك  ظسمئ.  ألش  و٦٥٣  ططغعظًا   ٣٢ ٢٠١٨م  سام 
جثا  الرخغخئ  الساططئ  الصعى  أوزبغضساان  شغ  تعجث 
بسثد ضئغر! وشغ الصرن الااجع سحر والصرن السحرغظ 
السعشغاتغ،  اقتتاد  بط  الصغخرغئ  روجغا  صاطئ 
بظعإ البروات العائطئ شغ آجغا العجطى وخخعخا 
اقتتاد  ورغبئ  وعغ   - وروجغا  أوزبغضساان.  شغ 
السعشغاتغ - طا زالئ تظعإ عثه البروات إلى اآلن! 
شمبق  البروات.  عثه  غظعإ  أن  غطمع  أغدا  والشرب 
العجطى  "آجغا  المسمى  افطرغضغ  المحروع  غعجث 
الضئغر". وترغث أطرغضا بعاجطئ عثا المحروع إخراج 
جمععرغات آجغا العجطى طظ ظفعذ روجغا وإدخالعا 
شغ ظفعذعا! وغعجث طحروع آخر أغدا وعع طحروع 
الخغظ المسمى "تجام واتث - ذرغص واتث" والخغظ 

عغ أتث المظاشسغظ الةغعجغاجغغظ فطرغضا.
آجغا  شغ  الظعدئ  تتثث  أن  الشرب  غرغث  ق  لثلك 
أجاس  سطى  أوزبغضساان  شغ  وخخعخا  العجطى 
لظعإ  تثا  تدع  جعف  الظعدئ  عثه  فن  اإلجقم! 
الضفار المساسمرغظ! لثلك غساثثم الشرب أجالغئه 
وجغاجئ  الحسإ.  لثثاع  المثاطفئ  الحغطاظغئ 
افجالغإ.  تطك  طظ  واتثة  عغ  والسعط"  "الضسضئ 
بإذن  جغفحض  عثا  المساسمرغظ  الضفار  طضر  ولضظ 
افطئ  عثه  وأبظاء  زطظ  طظث  ظعدئ  افطئ  فن  اهللا! 
اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  غسمطعن  المثطخعن 
ذلك  صرغإ  اهللا  حاء  إن  الاترغر.  تجب  صغادة  تتئ 
الضفر  ظطمات  طظ  شغه  الئحرغئ  تثرج  الثي  الغعم 
إلى ظعر اإلجقم! وإظا غثا لظاظره صرغإ. ﴿َويَْوَمئٍِذ 
َوُهَو  يَٰشاُء  َمْن  َفْنُصُر   ِ اّبٰ بَِنْصِر    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح 

 الَرِّحيُم﴾  الَْعِزيُز 

جغاجئ "الضسضئ والسعط" يف أوزبغضساان

طظ المسطعم أن الشرب غساثثم أجالغإ حاى لثثاع 
الحسعب وتظعغمعا وغأطر سمقءه باجاثثام أجالغئه. 
والسعط"!  "الضسضئ  جغاجئ  افجالغإ  عثه  وطظ 
شفغ  أغدا.  أوزبغضساان  شغ  عثا  طحاعثة  وغمضظ 
إلى  جاء  ضرغمعف  الطاغغئ  طعت  بسث  أوزبغضساان 
جظئ  افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  طغرزغاغغش  السططئ 
طظ  سثد  جراح  شأذطص  بـ"إخقتات"  وبثأ  ٢٠١٦م 
ذعغطئ.  لسظعات  الصدئان  وراء  بصعا  الثغظ  السةظاء 
الماتثة  افطط  طفعض  جاء  ٢٠١٧م  سام  أغار  وشغ 
لتصعق اإلظسان إلى أوزبغضساان، وشغ السظئ ظفسعا 
لفطط  الثاص  المصرر  جاء  افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ 
طظزمئ  طثغر  وصالئ  الثغظغئ.  لطترغات  الماتثة 
طاري  العجطى  وآجغا  أوروبــا  لحرق  الثولغئ  السفع 
تضعطئ  ــإرادة  ب جثا  جسغثون  "ظتظ  جارازشرس: 
الثولغئ  المظزمات  طع  التعار  اجاؤظاف  أوزبغضساان 
تحرغظ  وشغ  اإلظسان"  تصعق  بتماغئ  تحاشض  الاغ 
الباظغ/ظعشمئر سام ٢٠١٧م أخثر الرئغج طغرزغاغغش 
وسثم  الاتصغص،  أبظاء  السةظاء  تسثغإ  بمظع  أطــرا 
الاسثغإ  تتئ  أخثعا  تط  الاغ  الحعادات  اجاثثام 
ضثلغض شغ المتاضط. وشغ ربغع سام ٢٠١٨م ُأجِرغئ 

المسابصات شغ تقوة الصرآن....
صث  المحرصئ  افغــام  أن  الظاس  طظ  الئسطاء  شزظ 
جاءت! ولضظ خابئ آطالعط! فن تضعطئ أوزبغضساان 
بثأت عةعطعا سطى اإلجقم والمسطمغظ طظ جثغث، 
شمبق سرض تثغبا سئر صظاة "أوزبغضساان" برظاطب سظ 
زي الاقطغث شغ المثارس، وعع زي غغر حرسغ، وعع 
والسطماظغعن  المساسمرون  الضفار  غرغثه  الثي  الجي 
التضعطئ  بأن  الئرظاطب  طصثم  وصال  المةامع!  شغ 
المثارس،  شغ  الاقطغث  لئاس  تعل  صرارا  أخثرت 
وجائض  شغ  الصرار  عثا  تعل  الظصاش  غةري  واآلن 
شغ  ططالإ  تزعر  وبــثأت  اإللضاروظغ،  الاعاخض 
طعاصع الاعاخض بأن غضعن الطئاس الحرسغ عع لئاس 
المطالإ  عثه  إن  الئرظاطب  طصثم  وصال  الاطمغثات! 
اظاصاخًا   - صعله  تسإ   - شغعا  فن  طظاجئئ،  غغر 
شغ  غسغحعن  الثغظ  افخرى  الثغاظات  أتئاع  لتصعق 
الثي  اإلطام  إلى  الئرظاج  طصثم  وتعجه  أوزبغضساان! 
عثه  شغ  رأغــه  سظ  وجأله  افجاعدغع  شغ  جطج 
المطالإ، شأجاب اإلطام - وعع طمبض الطةظئ الثغظغئ 
غسغحعن  الثغظ  طظ  تخثر  المطالإ  عثه  بأن   -
بغظ  الظجاع  غعصسعا  أن  غرغثون  وعط  الثارج  شغ 
المةامع  وتثة  عثم  غرغثون  وأظعط  الحسإ  أبظاء 
سطى  أبظى  بط  وعضثا!  وأظعط...  وأظعط...  وأظعط 
جغاجئ التضعطئ شغ عثه المسألئ وأّغثعا! وضان شغ 
افجاعدغع إطام آخر وعع أغدا طمبض الطةظئ الثغظغئ، 
ذئغسغ؛  عثا  التضعطئ!  جغاجئ  طثح  أغدا  وعع 
"سطماء"  دغثن  دائما  عع  الطعاغغئ  سطى  البظاء  فن 

السقذغظ الثغظ باسعا آخرتعط بثظغا غغرعط.
أغطعل/جئامئر   ١١ شغ  ظفسعا  الصظاة  عثه  وشغ 
بـ"آخر  المسمى  الفطط  ســرض  تط  ٢٠١٧م  ســام 
تخعغر  الفطط  عثا  شغ  وتط  الصرآن"  لمسّطمئ  الخغث 
صاطئ  الاغ  اهللا  سئث  بظئ  شاذمئ  الصرآن  طسطمئ 
بأظعا  السظ  شغ  الضئغرات  لطظساء  الصرآن  باسطغط 
ضئغرة  اطرأة  وعغ  المةرطغظ!  أحث  طظ  تاى  أخطر 
شصط  الصرآن  تسطغمعا  عغ  و"جرغماعا"  السظ  شغ 
الفطط  سرض  تط  بط  السظ!  شغ  الضئغرات  لطظساء 
تط  الفطط  عثا  وشغ  التةرات"،  بـ"ظطمئ  المسمغ 
تسطغط  خــعرة  وُحّععئ  السطماظغ  الاسطغط  تمةغث 
الصرآن وجائر الثروس الثغظغئ شغ التةرات طظ صئض 
شغ  لفذفال  الصرآن  لاسطغط  تفّرغعا  الثغظ  افجاتثة 
التةرات (لطسطط: شغ أغام الحغعسغئ، أي شغ جاغظات 
التضغط  سئث  الحغت  صام  الماضغ  الصرن  وجئسغظات 
جاء  الثي  اهللا -  رتمه  اهللا -  رتمُئ  والسقطئ  الصاري 
باأجغج  صاطعا  أوزبغضساان،  إلى  الاترغر  بتجب 
والبصاشئ  الصرآن  تسطغط  شغعا  غاط  ضان  الاغ  التةرات 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمعد افوزبغضغـ 

المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المناطق المحررة
تؤكد على أّن جذوة الثورة لم تنطفئ في نفوس أهل الشام الصابرين

الصرار افطرغضغ تةاه افوظروا والقجؤني...
تطصئ جثغثة لاخفغئ صدغئ شطسطني

شطسطغظ  صدغئ  لاخفغئ  المآاطرة  تطصات  زالئ  طا 
لخالح ضغان غععد طسامرة طظث بثأت المآاطرة الضئرى 
 ،١٩١٦-١٩١٧ جظئ  بطفعر)  ووسث  بغضع،  (جاغضج  شغ 
وضان آخر عثه التطصات طا أصثطئ سطغه أطرغضا باتثاذ 
صرار إلشاء الاجاطعا المالغ تةاه افوظروا (وضالئ افطط 
الفطسطغظغغظ)،  القجؤغظ  وتحشغض  إلغابئ  الماتثة 
القجؤغظ  سثد  طعضعع  شغ  الظزر  إسادة  وضثلك 
طظ  شصط  عع  القجأ  أن  اسائار  سطى  الفطسطغظغغظ؛ 
أبظاؤه  ولغج  حثخغا،   ٤٨ جظئ  شطسطغظ  طظ  ُعّةر 
أو أتفاده... شما عغ أعثاف السغاجئ افطرغضغئ طظ 
الصرارات الةثغثة تةاه صدغئ القجؤغظ، وطآجساتعا 
الثولغئ، وطا عغ ردة الفسض شغ بقد السالط اإلجقطغ، 

وطظه الئقد السربغئ سطى وجه الثخعص؟؟...
سطى  العصعف  طظ  بث  ق  السآال  عثا  سظ  ولقجابئ 

الاالغئ: التصائص 
١- لصث أجسئ افوظروا بصرار دولغ جظئ ١٩٤٩ سظ ذرغص 
افطط الماتثة، بسث الظضئئ طئاحرة؛ طظ أجض الاشطغئ 
بثخعص  السالط  اصارشعا  الاغ  الضئرى  الةرغمئ  سطى 
شطسطغظ وأعطعا وطصثراتعا لخالح الترضئ الخعغعظغئ، 
وضثلك طظ أجض الاشطغئ سطى تثاذل تضام المسطمغظ؛ 
وخاخئ الثول المتغطئ بفطسطغظ، ولغضعن ذلك ضمظ 
طحروع تخفغئ صدغئ شطسطغظ لخالح غععد. شأخئتئ 
صدغئ المعةرغظ طظ أرضعط ودغارعط صدغئ سغح 
وطساسثات وإغابئ طادغئ وتسطغط... بثل أن تضعن صدغئ 
اتثثت  وصث  الحرغر.  المشاخإ  وإزالئ  افرض،  تترغر 
المآجسئ الثولغئ بإجماع دولغ صرارات تمّعث الطرغص 
لما عع تاخض الغعم طظ طآاطرات سالمغئ لاخفغئ صدغئ 
شطسطغظ؛ طظعا صرارات تثص إعثار التص المشاخإ 
شغ شطسطغظ جظئ ٤٨؛ وذلك طبض الصرار الثولغ (٢٤٢) 
جظئ ١٩٦٧ وعع أعط الصرارات الثولغئ بثخعص صدغئ 
أراٍض  طظ  (اقظستاب  سطى:  غظص  والثي  شطسطغظ، 
افرض  ذضر  دون   ،٦٧ جظئ  اتاطئ  تسرغش"  "دون 
المشاخئئ جظئ ٤٨، وإظعاء تالئ الترب، واقساراف ضمظا 

(بإجرائغض)، دون ربط ذلك بتض صدغئ شطسطغظ).
ذعغطئ  جطسطئ  شغ  تطصئ  عع  افطرغضغ  الصرار  إن   -٢
ضطعا  تخإ  والاغ  واإلصطغمغئ؛  الثولغئ  الصرارات  طظ 
شغ ذرغص تخفغئ صدغئ شطسطغظ لخالح ضغان غععد. 
وصث جئص عثا الصرار الشاحط الحرغر إجماع دولغ سطى 
اقساراف بالضغان الةابط سطى أرض شطسطغظ، شأخئح 
سدعا حرسغا تسإ صاظعن افطط الماتثة، وطسارشاً به 
دولغا؛ رغط اغاخابه لفطسطغظ. وافظضى طظ ذلك؛ عع 
صرار اساراف الةاطسئ السربغئ شغ صمئ بغروت جظئ ٢٠٠٢ 
بعثا الضغان المشاخإ، طع أظه ق غسارف بأي تص فعض 
شطسطغظ؛ ق شغ تثود ٤٨، وق شغ تثود ٦٧، وغسائر 
أن تثود ضغاظه سطى ظعر افردن، وأن السغادة الضاططئ 
له سطى ضض شطسطغظ، وق تظازل سظعا. بط جاء تأضغث 
اقساراف طرة أخرى شغ صمئ الزعران ٢٠١٨، والمطالئئ 
بثولئ شطسطغظغئ سطى ججء طظ التص المشاخإ جظئ 

٦٧، وساخماه حرصغ الصثس.
صدغئ  طظه  المصخعد  لغج  افوظروا  طعضعع  إن   -٣
أظه  افطرغضغ  الصرار  ذضر  شصث  المادغئ؛  المساسثات 
جعف غتّعل المساسثات المتةعبئ سظ افوظروا لخالح 
الفطسطغظغغظ، ولغج لفوظروا.. وربما اتثثت أطرغضا 
شغ المساصئض الصرغإ صرارات طالغئ بامعغض المثارس 
المسؤعلغظ  بسخ  ذضره  تسئما  المآجسات،  وباصغ 
افطرغضان؛ ولضظ سطى اسائار أظعا طآجسات شطسطغظغئ، 
داخض افراضغ الفطسطغظغئ، وق تثص صدغئ قجؤغظ 
ضمظ افوظروا. وعثا الصرار جغائسه صرارات أخرى طظ 
جاظإ ضغان غععد، وطظ جاظإ بسخ الثول السربغئ 
المّمعل  الثول  عثه  رأس  وسطى  الافاشغئ،  بخعرة 
البالث بسث أطرغضا واقتتاد افوروبغ طظ تغث الصغمئ 

المالغئ المصثطئ وعغ السسعدغئ.
بثخعص  افخغرة  افطرغضغئ  الصرارات  جئص  لصث   -٤
الصثس وظصض السفارة، والقجؤغظ وطآجساتعط الثولغئ 

طبض افوظروا؛ جئص ذلك صرارات دولغئ سثغثة، وسطى 
شارات طااابسئ؛ طظعا صرارات افطط الماتثة شغ إعثار 
تص القجؤغظ سئر اقساراف بحرسغئ ضغان غععد، وطظعا 
صرارات التطعل المطروتئ لتض صدغئ شطسطغظ، وجئص 
عثا الصرار ضثلك السغر شغ طثطط السقم الثولغ؛ سئر 
طآتمري طثرغث وأوجطع وغغرعما طظ طآتمرات دولغئ. 
وجئص ذلك أغدا طساعثات (السقم) واقساراف بضغان 
غععد، وصسئ طظ الثول السربغئ؛ طظعا طخر شغ ضاطإ 
وافردن  أوجطع،  شغ  الفطسطغظغئ  والسططئ  دغفغث، 
شغ وادي سربئ. وجئص الصرار افطرغضغ ضثلك صرارات 
ظص  تغث  وتثودعا؛  الصثس  بثخعص  غععدغئ 
صاظعن الضظغسئ الةثغث ٢٠١٨/١/٢ سطى وجعب التخعل 
أخض  طظ   ٨٠ أي  الضظغسئ؛  ظعاب  بطبغ  طعاشصئ  سطى 
غسائرعا  الاغ  افراضغ  سظ  بالاظازل  صرار  أي  سطى   ١٢٠
الطغضعد  طرضج  وصرار  الصثس،  طثغظئ  طظ  ججءا  الضغان 
جظئ ٢٠١٧ الثاسغ إلى شرض جغادة ضغان غععد سطى 
ضاشئ المساعذظات المصاطئ سطى أراضغ الدفئ الشربغئ 
اتفاق  تسإ  (ج)  المخظفئ  المظاذص  وضط  المتاطئ، 

أوجطع إلى الئسث اقجاغطاظغ...
لصث تجاطظ الصرار افطرغضغ طع المحروع المطروح عثه 
بـ(خفصئ  والمسمى  شطسطغظ  صدغئ  لاخفغئ  افغام 
أبظاء  طظ  المعّةرغظ  طظ  صسط  تعذغظ  وطظه  الصرن)؛ 
شطسطغظ سطى ججء طظ أرض جغظاء؛ بتغث غضعن اطاثادا 
لمثغظئ غجة، وإصاطئ روابط اصاخادغئ وإدارغئ طع طخر 
الدفئ  جاظإ  طظ  افردن  طع  وأخرى  غجة،  جاظإ  طظ 
ظعائغا  القجؤغظ  طعضعع  حطإ  أغدا  وطظه  الشربغئ، 
وطسظعغا؛  طادغا  المادررغظ  طظ  طةمعسئ  واسائارعط 

تسالب صدغاعط سظ ذرغص بسخ افطعال.
إن ردة شسض تضام المسطمغظ ضاظئ واعغئ وضسغفئ؛ 
أطرغضا  طرضاة  خطش  ولعبعط  ضسفعط  سطى  تثّلض 
وتطئغص جغاجاتعا، ولعبعط خطش طرضاة ضغان غععد 
وخطإ وده والسقم طسه... شضان أسطى تطك المعاصش 
افطط  عغؤئ  إلى  افطر  برشع  والمطالئئ  اقجاظضار،  عع 
الماتثة لطظزر شغ تةاوزات أطرغضا وتتّثغعا لطصرارات 
الثولغئ. وظسغ عآقء التضام أو تظاجعا أن عغؤئ افطط 
المآجسات  إتثى  ضعظعا  سطى  تجد  لط  وطآجساتعا 
عثه  تسثر  وأظعا  الثارجغئ،  أطرغضا  لسغاجات  الاابسئ 

المآجسئ ضغفما ترغث دون أن غصش أتث شغ وجععا...
إن عثا افطر لغثضرظا بتصغصئ جاذسئ؛ وعغ أن تضام 
المسطمغظ عط طظ تآطروا سطى افصخى وأضظاف افصخى؛ 
شفرذعا بعا وأجطمععا لغععد، وأظعط لغسعا أعق لاترغر 
شطسطغظ، بض عط طظ أجطمععا وتآطروا سطغعا، وترجعا 
ضغان غععد. لثلك شإن أولى خطعات إسادة التص فعض 
شطسطغظ عع إزالئ عآقء التضام الروغئدات، وتعتغث 
شاتئ  الاغ  الراغئ  تتئ  ودغظعا  سصغثتعا  سطى  افطئ 
افبرار،  الختابئ  سعث  شغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
والاغ تررتعا طظ سئاد الخطغإ. شعثه عغ ذرغص إسادة 
التص إلى أعطه، وعثا طا شسطه الفاروق سمر، وصائثه افطغظ 
أبع سئغثة رضغ اهللا سظعما، وعثا أغدا طا شسطه الظاخر 
خقح الثغظ افغعبغ؛ سظثطا صدى أوق سطى طظ خان 
افرض المصثجئ طظ تضام إطارات الحام وطخر وتتالش 
طع سئاد الخطغإ. لصث وتث خقح الثغظ رتمه اهللا طخر 
والحام تتئ راغئ واتثة شغ ظض دولئ واتثة، وجاء إلى 
افصخى طضئرا وطعطق؛ غتمض طسه المظئر المحععر بمظئر 
خقح الثغظ، ووضسه شغ المسةث افصخى بسث تترغره، 
وحعث أول خطئئ شغه (خطئئ الفاح) بسث تسسغظ ساطا 

طظ اغاخابه وطظعِ الخقة شغ أضظاشه المئارضئ.
التضام  بجوال  اإلجقم  أطئ  غضرم  أن  تسالى  ظسأله 
المئارك،  افصخى  سطى  تآطروا  الثغظ  الروغئدات 
وأجطمعه لغععد، ضما ظسأله تسالى أن غضرم المسطمغظ 
واتثة  دولئ  ظض  شغ  اإلجقم؛  راغئ  تتئ  بالعتثة 
وصغادة واتثة؛ تطئص اإلجقم، وتأتغ زاتفئ إلى افرض 
وضما  الثغظ  وخقح  سئغثة  أبع  جاءعا  ضما  المئارضئ 

 جاءعا الفاتتعن رتمعط اهللا جمغسا
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