
الاترغر  لتجب  الطقبغ  اإلذار  العسغ  ضاطئ  أتغئ 
ذضرى  وأبعدغج  والثطغض  بعلغاضظك  جاطسات  شغ 
المعلث الظئعي الحرغش؛ وذلك طظ خقل إلصاء درس 
بطاصئ  وتعزغع  أبعدغج  لةاطسئ  الاابع  المسةث  شغ 
بظاء  ذضرى  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  الظئغ  طعلث  "ذضرى  بسظعان 
جاطساغ  شغ  لقتافال"  ذضرى  ولغَج  وأطئ  دولئ 
شغ  عمج  تمطئ  تظزغط  وتط  وبعلغاضظك،  الثطغض 
خقل  طظ  العسغ  ضاطئ  أضَّثت  وصث  الثطغض.  جاطسئ 
غةإ  ملسو هيلع هللا ىلص  المخطفى  طغقد  أن  سطى  افسمال  عثه 
ُأخرجئ  أطئ  خغر  اإلجقطغئ  افطئ  بمغقد  غرتئط  أن 
اإلجقم  لثولئ  ملسو هيلع هللا ىلص  بظائه  خقل  طظ  وذلك  لطظاس؛ 
افولى شغ المثغظئ المظعرة، الاغ ذئَّصئ اإلجقم شغ 
والعثى  السثل  رجالئ  وظحرت  التغاة  جعاظإ  ضاشئ 
والثغر والرتمئ، شسجَّ المسطمعن وخاروا جادة الثظغا 
تدارة وسطمًا وطثظغئ، بسث أن ضاظعا صئض ذلك صئائض 
صغمئ  وق  لعط  وزن  ق  طائاغدئ  طاحاتظئ  طافرصئ 
ملسو هيلع هللا ىلص  طعلثه  ذضرى  شإن  لثلك  وافطط؛  الحسعب  بغظ 
غةإ أن تضعن ذضرى وتثضغرًا فطئ اإلجقم، بدرورة 
إسادة بظاء الضغان الثي بظاه لظا ملسو هيلع هللا ىلص، الثي طظ خقله 
سّج المسطمعن، وطظ خقله أغدًا جغاط تترغر المسةث 
افصخى طظ غععد، وتطعغره طظ رجسعط ودظسعط 
بقد  طجصئ  الاغ  ثود  والسُّ التثود  وإزالئ  اهللا،  بإذن 
ُدوغقت  إلى  صاعط  وشرَّ ضبغرة  طجق  إلى  المسطمغظ 
جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  سطصئ  ضما  ذلغطئ.  ضرتعظغئ 
سطغعا  ُضائئ  الةاطسئ  أظتاء  شغ  بعجارات  بعلغاضظك 
السمض  غصادغ  ملسو هيلع هللا ىلص  طعلثه  (ذضرى  طبض،  طظ  سئارات 
وطظعاجه)  جظاه  طظ  اظثبر  طا  وإتغاء  به،  جاء  بما 
و(الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص لغج طةرد حثص سزغط ساش واظاعى 
وله شغ الظفج ذضرى سطرة، بض عع رجعل اهللا تطصى 
وتغ السماء، صرآظًا ُغاطى وجظئ ُتاَّئع). وضثلك أتغئ 
الظئعي  المعلث  ذضرى  الظةاح  جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ 
بسظعان  بطاصئ  تعزغع  خقل  طظ  وذلك  الحرغش، 
"ذضرى طعلث الظئغ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص ذضرى بظاء دولئ وأطئ 
بعجارات،  باسطغص  وصاطئ  لقتافال"،  ذضرى  ولغَج 
طغقد  أّن  طظعا:  أطعر  سثة  سطى  خقلعا  طظ  أضَّثت 
لعا  خارت  سزغمئ،  أطئ  طغقد  غسظغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل 
دولئ بسث أن ضاظعا صئائض طاظاترة غشجو بسدعا بسدا 
وتسفك الثطاء فتفه افجئاب، ذئَّصئ اإلجقم ورَسْئ 
رجالئ  وظحرت  سظعط،  وداشسئ  المسطمغظ  طخالح 
المسطمعن  وخار  السالط،  ربعع  شغ  والسثل  اإلجقم 
ضاظعا  أن  بسث  وطثظغئ،  وسطمًا  تدارة  الثظغا،  جادة 
أضثت  ضما  صغمئ.  وق  لعط  وزن  ق  افطط،  ذغض  شغ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  المخطفى  طعلث  ذضرى  أن  سطى  العسغ  ضاطئ 
بظاء  إلسادة  اإلجقم،  فطئ  ذضرى  تضعن  أن  غةإ 
الخرح الثي بظاه لظا ملسو هيلع هللا ىلص شغ المثغظئ المظعرة "الثولئ 
المئارك  افصخى  المسةث  ر  جُاترِّ الاغ  اإلجقطغئ"، 
شعر إصاطاعا صرغئا بإذن اهللا تئارك وتسالى، وتثوس 
ثود الاغ طجَّصئ ضغان المسطمغظ  التثود وتعثم السُّ
وتثتعط،  صئ  وشرَّ وذلغطئ  عجغطئ  ُدوغقت  إلى 
لقجقم"  والسجة  أضئر  "اهللا  خعتعا  بأسطى  وتعاش 
اْلَباِطُل  َق  َ َوَز قُّ  َ ْ ا َجاَء  ﴿َوُقْل  وجض  سج  صعله  وتاطع 
 ُْؤِمُنوَن 

ْ
امل َيْفَرُح  ْوَمِئٍذ  َ ﴿َو وقًا﴾،  ُ َز اَن  َ اْلَباِطَل  ِإنَّ 

َوْعَد    ِحيُم  الرَّ ُز  اْلَعِز َو  ُ َو َشاء  َ َمن  َينُصُر   ِ َّ ِبَنْصِر 
ْعَلُموَن﴾. َ ال  اِس  النَّ  َ

َ
ْك
َ
أ َوَلِكنَّ  َوْعَدُه   ُ َّ ُيْخِلُف  ال   ِ َّ

اصرأ شغ عثا السثد:

- جساٌر أطرغضغ لاسعغط الظزام

  تمعغثا لطتض السغاجغ وتبئغاًا لمآجسات اإلجرام ...٢

- طآتمر دسط اجاصرار لغئغا دسط لطاثخض افجظئغ ...٢

- ضغش سالب اإلجقم طحضطئ الفصر؟ ...٤

- ترب أضاعبر ٧٣ صطٌإ لطمعازغظ شغ خثطئ ضغان غععد! ...٤

بط جاغش بالمر - حرضئ طاغضروجعشئ بثسارة بطشئ 
الاضظعلعجغا...  أغظغاء  ضئار  وضثلك  دوقر،  ططغار   ١,٦
ضان  خسارًة  افضبر  عط  أبرغاء  سحرة  أضئر  بغظ  وطظ 
حرضئ   - ععاتغظس  طا  عع  واتث  خغظغ  بري  عظاك 
الاسسئ  وأطا  دوقر،  المطغار  صاربئ  بثسارة  تغظسظئ 
اآلخرون شصث ضاظعا طظ افطرغضغغظ. وبعثا غادح بأن 
اظصطاع خثطات حرضئ شغسئعك وططتصاتعا واتج أب 
صاجغئ  ضربئ  بمبابئ  ضاظئ  صث  وإظساشرام  وطاجظةر 
لصطاع الاضظعلعجغا افطرغضغ برطاه، ولط تاأبر الخغظ 
عثه  طظ  الظاجغئ  العتغثة  الثولئ  ضاظئ  بض  بثلك، 
وططتصاتعا،  شغسئعك  تطئغصات  تتزر  فظعا  الدربئ 
وظصطئ خثى الئطث، ٢٠٢١/١٠/٥ سظ حئضئ "آر تغ" 
الخغظ  غردت  بغظما  تأبر  السالط  صعلعا: "إن  الروجغئ 
تجطاعا  تمطك  فظعا  وذلك  السالط،  بصغئ  سظ  طظفردة 
بعا".  الثاخئ  اقجاماسغ  الاعاخض  تطئغصات  طظ 
وطا غجغث طظ خطعرة وتساجغئ طا تخض أن صطاع 
الاضظعلعجغا افطرغضغ طظ أضئر صطاسات اقصاخاد شغ 
أطرغضا طظ ظاتغئ، وطظ ظاتغئ أخرى شإظه ضان الممعل 

تضاطظا أجسام غرغئئ 
يف جسث افطئ
ــــــــــــــــــــ

بصطط: الحغت سخام سمغرة – بغئ المصثس

طا وراء السطض
الثي أخاب الفغسئعك؟

بإجصاط  جغعحضط  ططالئئ  سطغضط  واجإ  المسطمعن:  أغعا 
إلصاطئ  الاترغر  لتجب  الظخرة  وإسطاء  الثعظئ  تضاطضط 
وطئاغسئ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
لظخرة  الةغعش  تطك  جغصعد  الثي  الراحث  الثطغفئ 
افطاجث  الصادة  تارغت  وغسغث  والمسطمغظ،  اإلجقم 
الظاس  وأدخطعا  اإلجقم،  وظحروا  افطخار،  شاتعا  الثغظ 
الخالتغظ. ولغ  وعع  ولغضط  واهللا  أشعاجا،  اهللا  دغظ  شغ 
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ضطمئ السثد

الشرغإ،  (الةسط  وغضغئغثغا:  طعجعسئ  شغ  جاء 
أو  شغه،  طرغعب  غغر  دخغض  جسط  أي  به  وغصخث 
أجمع  وصث  الةسط).  خارج  طظ  غأتغ  حغء  أي  عع 
افجسام  ذرد  ضرورة  سطى  والسطماء  السصقء  الظاس 
طظ  حغٌء  السغَظ  دخض  شإذا  الةسث،  طظ  الشرغئئ 
الشئار أو الحزاغا شإن افذئاء غسارسعن إلى إزالاه، 
وإذا بطع ذفٌض صطسئ ظصثغئ أو طا حاضض ذلك شإظه 
وطسالةئ  إلخراجه  الطعارئ  صسط  إلى  شعرا  غظصض 
أو  اطرأة،  تطص  شغ  تةاب  دبعس  اظجلص  وإذا  آباره، 
اقجاظفار  تالئ  شإن  إظسان،  جسط  رخاخٌئ  اخارصئ 
إخراجعا،  غاط  تاى  المحعث  سطى  تسغطر  الصخعى 
وإزالئ اآلبار السطئغئ الاغ جئئاعا. تاى اقجاماسات 
المثسعغظ  غغَر  َتسائر  شإظعا  المتثدة  الثسعات  ذات 
ولط  دوالغك.  وعضثا  غرغئئ،  وأجساطا  طاطفطغظ 
جطغط  جسث  إلى  دخض  صث  غرغئا  جسما  أن  غبئئ 
الطعط  الةسط،  لثلك  شائثة  شغه  وضاظئ  طرغخ  أو 
بسث  طسامثا  تطسغما  أو  طةربا  دواًء  غضعن  أن  إق 

دراجات ذئغئ طسافغدئ.
َلْم 

َ
غصعل التص تئارك وتسالى شغ طتضط الاظجغض: ﴿أ

نُكْم  ّمِ م  ُ ا  مَّ م  ِ ْ َعَل  ُ َّ َغِضَب  َقْومًا  ْوا  َتَولَّ ِذيَن  الَّ  َ ِإ َتَر 
صال  ْعَلُموَن﴾.  َ ْم  ُ َو اْلَكِذِب   َ َع ْحِلُفوَن  َ َو ْم  ُ ْ ِم َوَال 
طظضط  عط  طا  الغععد  تعلعا  المظاشصعن  (عط  صاادة: 
وق  الغععد  طظ  المظاشصعن  لغج  غصعل:  طظعط  وق 
طظ المسطمغظ بض عط طثبثبعن بغظ ذلك، وضاظعا 
السثي  صال  إلغعط).  المسطمغظ  أخئار  غتمطعن 
بظ  اهللا  وسئث  أبغ  بظ  اهللا  سئث  شغ  (ظجلئ  وطصاتض: 
ظئاض المظاشصْغظ؛ ضان أتثعما غةالج الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص بط 
غرشع تثغبه إلى الغععد، شئغظا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شغ تةرة 
صطئه  رجض  اآلن  سطغضط  غثخض  صال:  إذ  تةراته  طظ 
اهللا  سئث  شثخض  حغطان،  بسغظغ  وغظزر  جئار،  صطإ 
الطتغئ  خفغش  صخغرا  أجمر  أزرق  وضان   - ظئاض  بظ 
أظئ  تحامظغ  سقم  والسقم:  الخقة  سطغه  شصال   -
وأختابك؟ شتطش باهللا طا شسض ذلك. شصال له الظئغ 
طا  باهللا  شتطفعا  بأختابه  شةاء  شاظططص  شسطئ،  ملسو هيلع هللا ىلص: 

جئعه، شظجلئ عثه اآلغئ).
ظصغ  اإلجقطغئ  افطئ  جسث  أن  سطى  غثل  وعثا 
غرغإ،  جسط  أي  غصئض  ق  طاةاظج،  وظزغش  ذاعر، 
غرغإ  جسط  أي  ودخض  صاعرة،  ظروف  تخطئ  وإذا 
الماةاظج،  والظزغش  الطاعر،  الظصغ  جسثعا  إلى 
شإظعا تعإ إلى إخراجه وذرده وإتقشه. شالمظاشصعن 
وخطرعط  اإلجقطغئ،  افطئ  جسث  شغ  غرغإ  جسط 
غغر  شغ  خطرعط  إلى  اهللا  ظئعظا  ولثلك  ضئغر،  سطغعا 
طعضع طظ الصرآن الضرغط، وبحرعط بالسثاب افلغط 
ْم  ُ َل نَّ 

َ
ِبأ َن  َُناِفِق

ْ
امل ِر  ّشِ َ ﴿ وتسالى:  جئتاظه  صعله  شغ 

تسالى:  صال  طراشصاعط،  طظ  وتثرظا  ِليمًا﴾.  أَ َعَذابًا 
ْوَضُعوْا 

َ
َوَأل َخَباًال  ِإالَّ  َزاُدوُكْم  ا  مَّ ِفيُكم  َخَرُجوْا  ﴿َلْو 

 ُ َّ َو ْم  ُ َل اُعوَن  َسمَّ َوِفيُكْم  اْلِفْتَنَة  َيْبُغوَنُكُم  ِخَالَلُكْم 
َن﴾. اِملِ

ِبالظَّ َعِليٌم 
افجسام  لثخعل  طسرض  افطئ  جسث  أن  وطسطعم 
بئئ  وصث  الماربخغظ،  افسثاء  طظ  إلغه  الشرغئئ 
أخطر  طظ  أن  الصطسغ  والثلغض  الحرسغ  بالعجه 
خقل  الةسث  عثا  شغ  دخطئ  الاغ  الشرغئئ  افجسام 
بسث  وذلك  افحرار،  التضام  عط  الماضغ  الصرن 
عثم الثقشئ السبماظغئ شغ ظروف جغاجغئ طسامئ، 
ضاغطئ،  دولغئ  وأجعاء  طاردغئ،  اصاخادغئ  وأتعال 
ظاب سظعا تمجغص بقد المسطمغظ إلى دوغقت ضرار 
ضض  رأس  سطى  المساسمرون  الضفار  وظخإ  وذظغئ، 
والسصث  التض  أعض  طظ  طئاغع  غغَر  تاضما  طظعا  طجصئ 
شغعا، وق غتضمعا بما أظجل اهللا، شضاظعا عط وزطرعط 
ضافجسام الشرغئئ شغ جسث افطئ اإلجقطغئ، تفاك 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ساطًا   ١٣ طظث  طبطه  غتخض  لط  تادث  شغ  الةعاب: 
أب  واتج  وتعابسعا  شغسئعك  خثطات  اظصطسئ 
وطاجظةر لمثة ٦ جاسات غعم اقبظغظ ٢٠٢١/١٠/٤

ولصطاع  أوقً  شغسئعك  لحرضئ  ضئغرًا  اضطرابًا  طسئئًئ 
الاضظعلعجغا باظغًا. وباجاسراض طا جرى غائغظ طا غطغ:

تغث   ٢٠٠٨ طظث  افجعأ  غسث  اقظصطاع  عثا  أوقً: 
وإظساشرام  أب  وواتج  شغسئعك  خثطات  اظصطسئ 
السالط،  تعل  طساثثم  ططغار   ٣,٥ سظ  وطاجظةر 
بطس  الحرضئ  لسعط  صغاجغ  تراجع  ذلك  وخاتإ 
طسزط  أجعط  وتراجسئ  اقظعغار  غحئه  بما   ٪١٥
تعغار  تراجع  شئطس  ضئغر  بحضض  الاضظعلعجغا  حرضات 
وذشئ  طافاوتئ.  بثرجات  الحرضات  وباصغ   ٪٥,٧
السالمغئ،  افخئار  سطى  الاضظعلعجغا  أباذرة  خسائر 
شصث   ٢٠٢١/١٠/٥ الغعم  المخري  جرغثة  شتسإ 
خسر زوضربغرغ المساعط افضئر شغ شغسئعك تعالغ 
جغش  غطغه   (٧ الاصادغر  بسخ  (وشغ  دوقر  ططغار   ٦
٤,٨ بطشئ  بثسارة  أطازون  حرضئ  طالك  بغجوس 

حرضئ   - براغظ  وجغرجغ  باغس  قري  بط  دوقر،  ططغار 
طظعما،  لضض  دوقر  ططغاري  سظ  تجغث  بثسارة  غعغض 

کتلۀ الوعی
تحیی ذکرى المولد النبوي

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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برظاطب  باظفغث  الماسطص  والاسطغط  الاربغئ  وزارة  تسمغط  افردن  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  شظّث 
تثرغئغ لطمسطمغظ والمسطمات تعل (الةظثرة) و"إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ الاسطغط والئغؤئ المثرجغئ"، وجاء 
شغ بغان ختفغ أخثره السئئ ٢٠٢١/١٠/١٦م: أوقً: اباثاع طخططح الةظثر عع الافاف طظ دساة "المساواة 
المططصئ بغظ الثضر وافظبى". باظغاً: تآجج بصاشئ الةظثر لطحثوذ، بالباً: بصاشئ الظعع الةظسغ تطشغ افطعطئ. 
شإذا ضان عثا عع واصع بصاشئ الظعع الةظسغ، شأي الاجام تثسغه العزارة تغظما تتاول الةمع بغظ عثه افشضار 
وبغظ أتضام الحرع اإلجقطغ؟! وأي طئّرر غثشسعا لعثا اإلشساد بإدطاج عثه البصاشئ شغ المظاعب الاسطغمغئ؟! 
وخاذإ الئغان أعض افردن طآضثا أن المظاداة بتصعق المرأة تتئ حسارات المساواة وبصاشئ الظعع الةظسغ طا 
عغ إق ججء طظ تمقت شضرغئ بصاشغئ وجغاجغئ طمظعةئ غصعدعا الشرب شغ بقد المسطمغظ طظث عثم دولئ 
الثقشئ شغ طتاولٍئ طتمعطٍئ لترف افطئ اإلجقطغئ سظ دغظعا وسظ وسغعا سطى صداغاعا، وبعثف الظفاذ إلى 
تغاة المسطمغظ اقجاماسغئ، وتثطغر افجرة المسطمئ، بإشساِد ظساِئعا وبالاالغ إشساد الةغض المسطط بأضمطه، 
الةععد  تثسمعا  الاغ  التمقت  عثه  بأعثاف  تام  وسغ  سطى  وظساَءعا  اإلجقطغئ  افطَئ  أن  إلى  الئغان  ولفئ 
السغاجغئ سطى ضاشئ المساعغات السالمغئ شامّعل طبض عثه الثورات وتثسمعا إلدخال المرأة المسطمئ شغ دواطئ 
عثه المخائث، وضض ذلك تتئ جمع وتحةغع الظزام شغ افردن الثي غمظع تمطئ الثسعة وغقتصعط وغدغص 
سطغعط وغصعم بسةظعط سظثطا غثسعن لقجقم طظ خقل تجب جغاجغ غصعم بالسمض الفضري السغاجغ، بغظما 
غسمح لفجظئغ بالاثخض شغ حآون افطئ بالشجو البصاشغ الشربغ المدطض وأشضاره السثائغئ لقجقم والمسطمغظ.

علمنۀ المناهج التعلیمیۀ وتغریبها
جزء من سیاسۀ األنظمۀ القائمۀ فی البالد اإلسالمیۀ

المةال  شغ  الةرغمئ  بمتاربئ  غاسطص  دولغا  طآتمرًا   ٢٠٢١/١٠/١٤ غعم  أطرغضا  سصثت  السآال: 
صث  الفغسئعك  شغ  السمض  وضان  لطخغظ.  وق  لروجغا  دسعة  تعجه  ولط  دولئ   ٣٠ بمحارضئ  السغئراظغ 
شةأة  السالط  شغ  الظاس  طظ  المقغغظ  طؤات  غامضظ  لط  تغث   ٢٠٢١/١٠/٤ اقبظغظ  غعم  طساء  تعصش 
جاسات.   ٦ ظتع  اقظصطاع  واجامر  وإظساشرام  أب  واتج  طظ  غائسعا  وطا  شغسئعك  اجاثثام  طظ 
الفغسئعك...  شغ  جابصئ  لمعظفئ  اجاماع  جطسئ  افطرغضغ  الحغعخ  طةطج  سصث  الاالغ  الغعم  وشغ 
بغظ  سقصئ  عظاك  عض  بط  تصغصاه؟  شما  ضان  وإن  طفاسض؟  أم  شظغ  خطأ  عع  عض  افطر؟  عثا  وراء  شما 
تراطإ؟ ضث  اقظاثابات  شغ  باغثن  دسمئ  صث  الاضظعلعجغا  جماسئ  أن  طظ  طسروف  عع  طا  وبغظ  ذلك 



 افربساء ٢٠ طظ ربغع افول ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٧ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٦٢

اظسصث شغ ذرابطج غعم ٢٠٢١/١٠/٢١ طآتمر دولغ 
لغعم واتث باجط "دسط اجاصرار لغئغا" حارضئ شغه ٢٧

دولئ و٤ طظزمات دولغئ وإصطغمغئ. وترضجت الظصاحات 
شغه سطى طسارغظ؛ أطظغ سسضري وآخر اصاخادي.

وعع أول طآتمر دولغ غظسصث شغ ذرابطج طظث سام 
تسارف  الثول  عثه  بأن  رجالئ  لئسث  وذلك  ٢٠١٠؛ 
رئغج  أحار  وصث  الطغئغئ،  لطثولئ  طرضجا  بطرابطج 
المآتمر  "سصث  بأن  ذلك  إلى  الثبغئئ  الطغئغ  العزراء 
ورطجغاعا  ساشغاعا  اجاسادة  سطى  دلغض  ذرابطج  شغ 
افسمال  إلغعا  شاظصض  الطغئغغظ".  لضض  ضساخمئ 
اقساراف  ولاأضغث  الثولئ،  وطآجسات  السغاجغئ 
بالظزام السغاجغ الصائط شغعا شغ التثود الاغ رجمعا 
المساسمر طظث أن أصام شغعا دولئ وظخإ سمقءه طظ 
المطك السظعجغ إلى الصثاشغ، وضاد الحسإ أن غاترر 
وغئتث سظ ععغئ لطثولئ الاغ جاصام وضاظئ جاضعن 
شاثخض  اإلجقطغئ،  بمحاسره  اظثشع  تغث  إجقطغئ 
الشرب المساسمر بتطفه الظاتع بثرغسئ ظخرة الحسإ 
ووظش  واقضطرابات  الفعضى  شغه  شأحاع  الطغئغ 

سمقءه لثلك وطظع تترر لغئغا طظ صئداه.
لغئغا  وتثة  سطى  لطمآتمر  الثااطغ  الئغان  أضث 
طساصق  جغاجغا  ظزاطا  بصائعا  سطى  أي  وجغادتعا، 
تضعن  أن  المفارض  اإلجقطغئ  الئقد  باصغ  سظ 
إجراء  وأضث  واتثة.  إجقطغئ  دولئ  شغ  واتثة  وتثة 
اقظاثابات شغ طعسثعا غعم ٢٤ ضاظعن أول/دغسمئر 
وضرورة  لسصثعا  المظاجئئ  الئغؤئ  وإغةاد  الصادم 
لئظاء  واقجاتصاصات  القزطئ  الاثابغر  اتثاذ  أعمغئ 
طسرصطغ  بتص  خارطئ  سصابغئ  إجراءات  واتثاذ  البصئ، 
السمطغئ السغاجغئ. أي أظعط غفرضعن ظزاطا جغاجغا 
الثارجغئ  وزغرة  ودسئ  غرغثون.  ضما  خارم  بحضض 
بثاام  ختفغ  طآتمر  شغ  المظصعش  ظةقء  الطغئغئ 
المآتمر "ضض الثول إلى إسادة جفاراتعا إلى الساخمئ 
ضض  باظفغث  ططاجطئ  "التضعطئ  أن  وأسطظئ  ذرابطج"، 
وأظعا  برلغظ،  طآتمر  ظاائب  وبغظعا  الثولغئ  الصرارات 
وصش  خطط  بحأن  السسضرغئ  الطةظئ  جععد  تثسط 
إذقق الظار والةععد المئثولئ طظ الطةظئ السسضرغئ 

."٥+٥
الماتثة  افطط  طئسعبئ  بعاجطئ  أطرغضا  تمضظئ  لصث 
باإلظابئ الثبطعطاجغئ افطرغضغئ جاغفاظغ ولغاطج طظ 
رئغج  اظاثاب  سظ  تمثخ  الثي  جظغش  طآتمر  سصث 
لطعزراء  رئغج  واظاثاب  وظائئغه  الرئاجئ  لمةطج 
غعم ٢٠٢١/٢/٥ وطظ بط تمضظ افخغر طظ تحضغض 
وتط  الئرلمان،  طظ  البصئ  وأخث  ذرابطج  شغ  تضعطئ 
السابص  العزراء  رئغج  طظ  بسقجئ  السططئ  اظاصال 
التمغث  سئث  الةثغث  العزراء  رئغج  إلى  السراج  شاغج 
دبغئئ شغ آذار الماضغ غعم ٢٠٢١/٣/١٦، وتثدت 
غعم  اقظاثابات  إجراء  طعسث  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ 
السسضرغئ  الطةظئ  حضطئ  الاغ  وعغ   ،٢٠٢١/١٢/٢٤
٥+٥. ولط تامضظ برغطاظغا طظ شسض ذلك رغط سصثعا 
السثغث طظ طآتمرات التعار بغظ افذراف الطغئغئ شغ 
لخالح  الةعلئ  عثه  ضاظئ  وبثلك  بالمشرب.  بعزظغصئ 
ضاظاا  تغث  وأوروبا  برغطاظغا  خسارة  طصابض  أطرغضا 
تثسمان تضعطئ السراج، وتسمقن سطى اظاثاب رجال 

تابسغظ لعا.
سظثئث اتةعئ الثول افوروبغئ لسصث طآتمر برلغظ-٢

غعم  ساخماعا  شغ  شسصث  ألماظغا،  طظ  بمئادرة 
الثول  أضبرغئ  خارجغئ  وزراء  وتدره   ٢٠٢١/٦/٢٣
خروج  "ضرورة  سطى  المآتمر  رضج  وصث  المحارضئ، 
الصعات افجظئغئ والمرتجصئ دون تأخغر" وسطى "ضرورة 
وإخثار  الصاظعظغئ  باإلجراءات  الظعاب  طةطج  بثء 
والرئاجغئ  الظغابغئ  باقظاثابات  الماسطصئ  الصعاظغظ 

وشغ طططع الحعر التالغ أسطظ اإلظاربعل الثولغ سظ 
سام  طظث  إبساده  بسث  اإلجرام  ظزام  سظ  التزر  رشع 

٢٠١٢م.
طظث  المشطصئ  التثود  افردظــغ  الظزام  شاح  شغما 
ظخغإ.  جابر  طسئر  سئر  المةرم  الظزام  طع  جظعات 
طعصفعا  إن  وصالئ  سادت  بط  أطرغضا  بارضاعا  خطعٌة 
تطئغع  خطعات  طع  الثراجئ"،  "صغث  المعضعع  طظ 
طحارضئ  لــصــاءات  خــقل  طظ  وجغاجغ  اصاخادي 
لمسآولغظ أردظغغظ طع طسآولغظ طظ ظزام أجث، طع 
افردظغ  والعصعد  المخري  الشاز  تسطغط  سظ  التثغث 

إلى لئظان سئر جعرغا.
بسخ  باثفغش  صــرارًا  اتثثت  شصث  باغثن  إدارة  أطا 
صغخر،  صاظعن  ضمظ  أجث  سطى  المفروضئ  السصعبات 
أجث  ظزام  إلسادة  سراصغ  طخري  جغاجغ  تراك  طع 
إلى الةاطسئ السربغئ، وإسادة اإلطارات والئترغظ لفاح 

جفارتغعما شغ دطحص.
الظاذص  المخري،  الثارجغئ  وزغر  حضري،  سئر  وصث 
شسطغًا بما ترغثه أطرغضا سظ أططه شغ أن "ُتسفر الةعلئ 
تطعرات  سظ  الثجاعرغئ  الطةظئ  فسمال  المصئطئ 
تخرغٌح  السغاجغئ".  الاسعغئ  طسار  سطى  إغةابغئ 
أدوات  ضإتثى  الثجاعر  خغاغئ  لةظئ  خطعرة  غآضث 
أطرغضا الصثرة لطمدغ صثطًا شغ تطئغص خطعات التض 
السغاجغ افطرغضغ، والاغ أظةجت تاى اآلن طا غصارب 

١١٠ طعاد بسغثا سظ الدةغب واإلسقم.
جفغر  آخــر  ــعرد  ش روبــرت  تخرغح  عظا  وغتدرظا 
ق  السططئ،  شغ  افجث  "جغئصى  جعرغا:  شغ  أطرغضغ 
غعجث بثغض سمطغ وق غمضظ تثغض ذرغصئ تساطغع 
سطى  صــادرة  تضعن  أن  سئرعا  السعرغئ  المسارضئ 

إجئاره سطى الاظتغ"!
المظاجإ  السمغض  الئثغض  تةث  لط  اآلن  تاى  شأطرغضا 

المصئعل حسئغاً الصادر أن غتض طتض بحار.
طع الاثضغر أن طعصش إدارة باغثن التالغ طظ ظزام 
أجث لغج جثغثًا. شصث صالعا جعن ضغري سام ٢٠١٥م، 
وسطى  اقظاثابات،  شغ  "جغارحح  الحام  ذاغغئ  أن 

المسارضئ أن تتاول أق غظةح".
شغما خرح طةطج تصعق اإلظسان الاابع لفطط الماتثة 
بخفاصئ أن "الظزام السعري لط غعشر تاى اآلن الئغؤئ 
طساثاطئ  بخعرة  والظازتغظ  القجؤغظ  لسعدة  اآلطظئ 
وضرغمئ". بمسظى أظه وبسث ضض جرائمه طرتٌإ به إن 

أظعر حغؤا طظ الاشغر شغ جطعضه اإلجراطغ!
وطسطعم أن بسام الخئاغ ق غجال طمبًق رجمغاً لطظزام 

لثى افطط الماتثة.
أطا ختغفئ واحظطظ بعجئ شصث ظحرت طصاقً لطضاتإ 
شغه أن "باغثن أسطى تأضغثات  روجغظ غآضث  جعش 
خرغتئ بأظه لظ غساصإ المطئسغظ طع الظزام السعري 

بمعجإ صاظعن صغخر".
جعرغا  لصعات  افخدر  الدعء  واحظطظ  أسطئ  شغما 
ظزام  طع  الظفط  تةارة  لاعجغع  (صسث)  الثغمصراذغئ 
الجغاعن  غخظ  سمطغئ  أعــثاف  أتث  أن  سطما  أجــث، 
وبسثعا ظئع السقم عع دشع افضراد لقرتماء بتدظ 

الظزام أضبر شأضبر.
تسعغط  طتاوقت  جطغاً  غزعر  جئص،  طا  خقل  وطظ 
اقصاخادغئ  الئعابئ  سئر  له  الحرسغئ  وإسادة  الظزام 

وافطظغئ وتاى السغاجغئ.
آخر  خغار  لثغعا  لغج  أطرغضا  شإن  الصعل:  وخقخئ 
ضأطر  أجث،  سمغطعا  ظزام  تسعغط  سطى  السمض  جعى 
واصع تفرضه سطى الظاس، أطًق طظعا شغ ضسر إرادتعط، 
سطى  والمتاشزئ سطى طآجسات الثولئ، لاسمض قتصاً 
لطمرتطئ  تمعغثًا  الرئغج،  بحثص  المحضطئ  تخر 
اقظاصالغئ، وإلتمام تظفغث التض السغاجغ الثي غفرضه 
الصمسغئ،  المآجسات  تئصى  بتغث  السسضري.  الئطح 
طع  الظاس،  خثور  سطى  جابمًئ  والسسضرغئ،  افطظغئ 
اهللا  دغظ  سطى  الترب  غسطظ  خالص  سطماظغ  دجاعٍر 
رأت  إن  الرئغج  حثص  تشغغر  طتاولئ  طع  وسئاده، 
طع ظروف ظاضةئ لعثا السمغض  أطرغضا سمغق طظاجئاً 
الةثغث، وعثا بإذن اهللا لظ غضعن طا دام شغ طسطمغ 
الحام سرق غظئخ. شصث أصسمعا سطى إجصاط الظزام 
الصمسغئ،  وطآجساته  ــعزه  ورط وأرضاظه  بثجاعره 
وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه سئر دولئ الثقشئ، 
تجال  ق  إذ  الادتغات.  وبطشئ  الزروف  احاثت  طعما 
ظزام  غجال  وق  لثغظا،  تاضرًة  اقظاخار  طصعطات  ضض 

اإلجرام غساظغ طظ ضض سعاطض الاخثع واقظعغار.
خطش  واقلافاف  الظخر،  بأجئاب  افخث  إق  سطغظا  وطا 
خمغط  طظ  خقص  طحروع  تتمض  جغاجغئ  صغادة 
وخارذئ  الثقص  ذرغص  لظا  ترجط  افطــئ،  سصغثة 
الاعضض  بسث  دطحص،  لطساخمئ  لطعخعل  الطرغص 
بالظخر  سئاده  وسث  الثي  جئتاظه،  اهللا  سطى  الضاطض 
َمــن  ـــُھ  الـــلَّ ﴿َوَلـــَيـــنـــُصـــَرنَّ  صائض:  طظ  سج  شصال  والامضغظ، 

 ﴾ٌز َھ َلَقِويٌّ َعِز َينُصُرُه ِإنَّ اللَّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

المظازرة شغ ٢٤ ضاظعن افول المصئض"، ودسا المآتمر 
"طةطج الظعاب والمةطج افسطى لطثولئ شغ لغئغا إلى 
سطى  ورضج  السغادغئ"  المظاخإ  سطى  اقتفاق  ضرورة 
الةاظإ افطظغ تغث دسا إلى "ضرورة اجاضمال بظعد 
وصش إذقق الظار، وإتراز تصثم بفاح الطرغص افطظغ 
الساتطغ" ودسا "افذراف المسظغئ إلى الاثطغ سظ أغئ 
أسمال طظ حأظعا تأجغب الخراع شغ لغئغا وطظ بغظعا 
تمعغض الصثرات السسضرغئ أو تةظغث طصاتطغظ وطرتجصئ 
طآتمر  سظه  تمثخ  طا  المآتمر  أضث  وصث  أجاظإ". 
جظغش. إق أن أوروبا أرادت أن تبئئ دورعا شغ الحأن 
الطغئغ خعشا طظ أن تصخى سظه. تاى إن رئغج وزراء 
برغطاظغا جعظسعن دسا ظزغره الطغئغ الثبغئئ لغةامع 
الصرارات  طضررا   ٢٠٢١/٦/٢٤ غعم  لظثن  شغ  طسه 
الخادرة ظفسعا، وذلك لاأضغث تدعر برغطاظغا خاخئ 
ضسش  طظ  أوروبا  حضئ  وصث  الطغئغ.  المحعث  شغ 
صعة  تحضغض  إلى  شثسئ  الطغئغ  الحأن  شغ  تأبغرعا 
وخاخئ  عظاك  المعجعدة  الصعى  طصابض  جرغع  تثخض 
ضسش  بسئإ  تعشص  لط  أظعا  إق  والروجغئ،  الارضغئ 
إرادة الصاال لثغعا وخعشعا طظ العجغمئ الساتصئ إذا 

أرادت ذلك دون طعاشصئ أطرغضا ودسمعا.
طظ  أضبر  بمعضعسغظ  حثغثا  اعاماطا  تئثي  وأوروبا 
لضعن  شعرا  افجاظإ  المصاتطغظ  إخراج  وعما:  غغرعما، 
افطرغضغئ،  الثطئ  شغ  تخإ  السسضرغئ  أسمالعط 
أن  أطض  سطى  طعسثعا  شغ  اقظاثابات  إجراء  والباظغ 
تعخض سمقءعا لسثة التضط والفعز بأضبرغئ المصاسث 
طظ  أضبره  غاحضض  زال  طا  السغاجغ  العجط  لضعن 
أطرغضا  تمظح  ولؤق  اإلظةطغج،  سمقء  وخاخئ  سمقئعا 
شرخئ أضئر لارضج ظفعذعا وتتصص طجغثا طظ المضاجإ 

السغاجغئ.
أي  وحائضا  طسصثا  زال  طا  لغئغا  شغ  افطر  شإن  ولعثا 
بغظ  وخاخئ  شغعا  الثولغ  الخراع  بسئإ  طاحابضا 
سثم  أو  المتطغئ  افذراف  شاتفاق  وأوروبا.  أطرغضا 
الماخارسئ.  الضئرى  لطثول  بائسغاعا  طرععن  اتفاصعا 
ظفسعا  سطى  صئطئ  الاغ  عغ  المتطغئ  الصعى  وعثه 
الحثخغئ  طآربعا  لاتصغص  افجظئغئ  بالصعى  اقرتئاط 
افطط  لثى  لغئغا  طظثوب  خرح  وصث  والفؤعغئ. 
غعم  تعغار  سطى  تسابه  سئر  السظغ  ذاعر  الماتثة 
واجارجاع  إرادتظا  تترغر  أردظا  "إذا   :٢٠٢١/٦/٢٤
جغادتظا سطغظا اقتاضام لطحسإ لغصرر طخغره بظفسه، 
غاقسئعن  ورصئ  شأزطاظا  لعط  أولعغئ  لسظا  أظظا  العاصع 

بعا لاخفغئ تسابات أخرى بسغثة سظا".
إن الثول اقجاسمارغئ دائما تسمض سطى تثوغض صداغا 
الظفعذ  وبسط  الاثخض  طظ  تامضظ  تاى  المسطمغظ 
دسط  وطآتمر  اقجاسمارغئ.  طآربعا  تتصغص  بط  وطظ 
اجاصرار  غةسض  أجظئغ  تثخض  إق  عع  طا  لغئغا  اجاصرار 
تضسإ  تصا  المساصطئ  شالثولئ  بأغثغعا،  رعظا  الئطث 
الثسط طظ حسئعا تغث تسامث جططاظعا طظ افطئ، 
ولغج طظ الثول افجظئغئ، وتةسض السغادة لمئثئعا، 
وشغ لغئغا غةإ أن تضعن السغادة لطحرع اإلجقطغ. 
وعظا تزعر خطعرة تثوغض صداغا المسطمغظ، ولةعء 
إلى  جغاجغئ  وأتجاب  تضام  طظ  المتطغئ  افذراف 
الثسط  وظغض  بقدعط  طحاضض  لتض  الضئرى  الثول 
الحروط  سطغعط  تحارط  وعغ  طظعا  قجاصرارعا 
اقجاسمارغئ الخارطئ. شعغ تمضظ الصعى اقجاسمارغئ 
طظ الئقد وتفاح لعا الطرغص لقجاتعاذ سطى برواتعا 
فسمالعا  اظطقق  وظصطئ  لمظاعجاتعا  جعصا  وجسطعا 
اقجاسمارغئ شغ المظطصئ. شالطةعء إلى الثول الضئرى 
ظضراء،  جرغمئ  المسطمغظ  صداغا  باثوغض  والصئعل 
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جساٌر أطرغضغ لاسعغط الظزام يف جعرغا
تمعغثا لطتض السغاجغ وتبئغااً ملآجسات اإلجرام

تعل  افغــام  عثه  تثور  الاغ  الاساؤقت  عغ  ضبغرٌة 
تصغصئ المعصش افطرغضغ طما غةري شغ جعرغا، وخاخئ 
بسث المعاصش والاخرغتات افطرغضغئ افخغرة، العاضتئ 
والاظاصخ  الشمعض  طظ  حغء  غسارغعا  بغظما  تارًة، 
ظزام  طظ  أطرغضا  طعصش  إزاء  أخــرى  تــارة  والاثئط 

سمغطعا أجث واجامراره شغ جثة التضط طظ سثطه.
شما عغ دققت عثه الاخرغتات وطا طثى جثغاعا؟!

لطمةاعرة  جــادًا  أطرغضغاً  تعجعاً  شسًق  تسضج  وعض 
باسعغط ظزام أجث المةرم؟!

وطا سقصئ ذلك بالتض السغاجغ الثي وضسئ أطرغضا 
أجسه شغ جظغش١ سام ٢٠١٢م؟!

وعض تفضر أطرغضا شسًق بستإ صعاتعا طظ جعرغا سطى 
غرار أششاظساان والسراق؟!

روجغا  تسئصعا  أن  صئض  ذلك  تفسض  أن  غمضظ  وعض 
وإغران؟!

عثا طا جظتاول اجاسراضه واإلجابئ سظه شغ السطعر 
الصادطئ بإذن اهللا.

ولظسث صطغًق لطعراء، لظرى أظه وطظث اظطقق بعرة الحام 
سام ٢٠١١م، أدرضئ أطرغضا أظعا بعرة طامغجة سظ 
وخثق  أعثاشعا  بعضعح  المظطصئ،  اظافاضات  باصغ 

عااشاتعا.
ارتصاء  وجرسئ  رصساعا  واتساع  سعدعا  احاثاد  وطع 
تدمظ  لبعابئ  وتتثغثعط  أعطعا  ططالإ  وتئطعر 
ظةاتعا، ازداد غصغظ أطرغضا أن ظزام سمغطعا أجث بات 
شغ خطر تصغصغ طتثق، وأظه ق بث لعا طظ تترك جاد 

وجرغع لطتغطعلئ دون جصعذه.
وضسادتعا شغ الاساطض طع سمقئعا، ردٌح وتراحٌص أطام 
وجائض اإلسقم وتعاشٌص وتظسغٌص خطفعا، جسئ أطرغضا 
طظ وراء جاار لثسط سمغطعا وطّثه بأجئاب التغاة سئر 
البعرة  جماح  لضئح  المظطصئ  شغ  وأدواتعا  سمقئعا 
بالمعض  تمثه  وراتئ  أعطعا.  ططالإ  سطى  واقلافاف 
الثطعغئ واتثة تطع افخرى، وراتئ تاطّطى خطش افطط 
طظ  اجاغاءعا  ظفاصاً  تزعر  افطظ،  وطةطج  الماتثة 
سمغطعا  غثغظ  صرار  أي  ضث  والخغظغ  الروجغ  الفغاع 

أجث، بغظما تدتك شغ الثفاء طضء شغعا.
أسثائظا  سطى  افدوار  أصــثر  تــعزغــع  ــى  إل وســمــثت 
إلجعاض بعرتظا، شأوضطئ إلى إغران وتجبعا شغ لئظان 
والئطح  الظزام،  إظصاذ  طعمئ  الطائفغئ  والمطغحغات 

بمسطمغ الحام، لغثدسعا وغصطسعا سظ بعرتعط.
افطرغضغ  افخدر  الدعء  ضان  ذلك  سظ  سةجوا  ولما 
لروجغا بالاثخض سام ٢٠١٥م، شغ الغعم الاالغ لطصاء 

أوباطا بعتغظ شغ ظغعغعرك.
ظخغإ  طظ  واقتاعاء  واقلافاف  المضر  دور  ضان  شغما 
الظزام الارضغ، وطسه ضض طظ صطر والسسعدغئ وافردن 
وضض طظ زسط ظفاصاً "خثاصئ الحسإ السعري"، شضان 
الثطط،  لحراء  الصثر،  السغاجغ  لطمال  الرعغإ  الدت 
وتةمغث الةئعات، وترف المسار، والثشع ظتع جرغمئ 
اقصااال بغظ الفخائض لصاض روح البعرة وتظفغر الظاس 
طظعا وقجاظجاف صعة البعرة واقظحشال باقصااال سظ 
إجصاط الظزام، بالاعازي طع تصسغط المظاذص الثارجئ 
سطى  وظغفغئ  تضعطات  وتسطغط  الظزام  جغطرة  سظ 
غعطعط  بصعت  وتحشطعط  لارعصعط  الظاس  رصــاب 
ضاربغئ  عثن  طع  فجطه،  خرجعا  الثي  عثشعط  سظ 
أطرغضا  ظّخئاعط  طظ  غثعضعا  أبغمئ  وطفاوضات 
ضعاجعئ جغاجغئ لغاتثبعا باجط أعض الحام، والبعرة 

وأعطعا طظعط براء.
إذًا، وطظث جظعات البعرة افولى أذطص أوباطا تخرغتات 
طسرتغئ أن ظزام اإلجرام صث شصث حرسغاه وأظه غةإ 
ضض  الظزام  اجاثثم  أن  شضان  لطمساءلئ،  غثدع  أن 
البعرة،  لعأد  دولغاً  المفدطئ  بض  المتّرطئ،  افجطتئ 
جسى  أن  إق  أوباطا  طظ  ضان  شما  وغغره،  ضالضغماوي 
لاظفغج طحاسر الشدإ واقتاصان بأجالغإ حغطاظغئ 
حاى، طع إسطاء الطاغغئ طعًق دطعغئ طاضررة، وشرخئ 

تطع الفرخئ، لطصداء سطى البعرة.
ططار  صخش  الــثي  تراطإ،  خطُفه  ظعةه  سطى  وجــار 
الحسغرات بئدسئ خعارغت، ضاظئ طبار جثرغئ الظاس 
وتأضغثًا لتصغصئ أن طظ غصش خطش ظزام اإلجرام وغمثه 

بأجئاب التغاة عع أطرغضا.
شغ  سمغطعا  أن  الاام  أطرغضا  إدراك  ورغط  والغعم، 
غسث  ولط  عغئاه  وجصطئ  ورصاه  اتارصئ  صث  الحام 
بمعاصش  تطالسظا  تةثعا  طخالتعا،  لاطئغئ  غخطح 
وتخرغتات تئغظ تصغصئ طعصفعا طظ اجامرار سمغطعا 

شغ التضط، ولع طآصاًا.
شمظث أضبر طظ سام، ذالسظا جغمج جغفري، المئسعث 
ق  "أطرغضا  إن  بالصعل  جعرغا،  إلى  افجئص  افطرغضغ 
ترغث إخراج روجغا طظ جعرغا وق إجصاط الظزام وق 

تشغغر بحار إظما شصط تسثغض شغ جطعضه".
ضما غعاشص ضقم جغفري طا صاله بطغظضظ، وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ، صئض أغام: "ق ظحةع الاطئغع طع افجث ولظ 

ظسمح بإسادة اإلسمار تاى تاشغر تخرشاته".

طآتمر دسط اجاصرار لغئغا
دسط لطاثخض افجظئغ
ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ــــــــــ
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السغاجغ  ولطمسار  السطماظغ  لطسئث  لطاخثي  وصفات  الةمسئ،  غعم  تعظج،  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظزط 
رشدئ  تعظج:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  افتث  أخثره  ختفغ  بغان  وصال  بالئقد،  السابث 
جاطع  إلى  افطظغئ  السغارات  طظ  أجطعق  أرجطئ  بط  الساتات،  شغ  العصفات  إلجراء  ذطئا  التاضمئ  السططئ 
لمظع  التبغبئ  والمتاوقت  الغائسئ  اإلجراءات  إن  الئغان:  وصال  العصفئ،  تعل  الاةمعر  طظ  الظاس  لمظع  الفاح 
وخعل المحروع اإلجقطغ التصغصغ لطةماعغر، طع ترك أختاب المحارغع الشربغئ غازاعرون شغ الساتات، 
الئقد  لئصاء  الدماظئ  تمبض  باسائارعا  الشربغئ  الثول  طظ  بصرار  إق  طعجعدة  لغسئ  التضط  أظزمئ  أن  غبئئ 
والسئاد تتئ العغمظئ الشربغئ، بمتاربئ اإلجقم وجسطه بسغثا سظ التضط والاحرغع وسظ الاأبغر شغ الةماعغر. 
وخاذإ الئغان أعض تعظج: لصث تضط بعرصغئئ وبظ سطغ سحرات السظغظ وطظ بسثعط ساحئ تعظج تتئ 
لتضط  لغآجج  تمعز/غعلغع   ٢٥ شغ  جسغث  صغج  الرئغج  بعط  أذاح  أن  إلى  الئرلماظغ  الثغمصراذغ  التضط 
رئاجغ طظ جثغث، وشص دجاعر ق غثاطش سظ الثجاتغر العضسغئ الاغ شرضاعا الثول اقجاسمارغئ سطى افطئ 
اإلجقطغئ بسث عثم الثقشئ وإصخاء اإلجقم سظ التضط والاحرغع، ق شرق بغظ دجاتغر طا صئض البعرة أو طا 
بسثعا، شطط تةِظ افطئ طظ تضمعط إق الئآس والحصاء والصئدئ افطظغئ وافزطات السغاجغئ واقصاخادغئ، 
ضاطًق،  الظزام  إجصاط  أظعا  وتصرغر  ووضعح،  بثصئ  البعرة  بعابئ  تتثغث  بإسادة  غضعن  شغه  ظتظ  لما  والتض 
العاضح  السغاجغ  المحروع  أجاس  سطى  جمغسًا  والاعّتث  الطصاء  بط  المساسمر،  الشرب  ظفعذ  طظ  والاترر 
المساظئط طظ الضااب والسظئ الثي غصثطه تجب الاترغر، بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

وقفات حزب التحریر فی والیۀ تونس للتصدي للعبث العلمانی
ترعب االستعمار وأتباعه
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بعا وتآلمعا وتآرصعا.
وافطئ  والحرغسئ  السصغثة  بصاء  اإلجقم  أوجإ  وصث 
تبئئ  ق  أن  وألجطظا  حعائإ،  أي  دون  ظصغئ  والثولئ 
سطى  صائمئ  الثولئ  تضعن  وأن  لمظاشص،  صثم  شغعا 
الحرسغ  والصغاس  الختابئ  وإجماع  والسظئ  الضااب 
الرأجمالغئ  طظ  حغء  إلغعا  غثخض  ق  حرسغئ،  بسطئ 
غضعن  وأن  الصعطغئ،  أو  العذظغئ  أو  اقحاراضغئ  أو 
أن  تصئض  ق  بتائ  إجقطغئ  وصعاظغظعا  دجاعرعا 
غضعن  وأن  جظسعا،  طظ  لغج  صاظعن  إلغعا  غثخض 
ضسإ  تظزط  حرسغئ  أتضام  سطى  طئظغا  اصاخادعا 
غغر  أو  الربعغئ  الحعائإ  دون  شغه  والاخرف  المال 
ذلك طظ طئاثسات اقصاخاد الرأجمالغ وغغره، وأن 
خفععا  غسضر  ق  ذاعرة  اقجاماسغئ  تغاتعا  تضعن 
أسراضعا  تسغإ،  وق  اظتراف  وق  طةعن  وق  اخاقط 
افخقصغئ  وجرائمعا  طتفعظئ،  وأظسابعا  طخاظئ، 
جغاجاعا  شغ  تضعن  أن  غةإ  وعضثا  تثضر،  تضاد  ق 
ورساغاعا وذساطعا وحرابعا، وجمغع طظاتغ تغاتعا، 
وظثص  وطصثجاتعا،  وطساجثعا  صغمعا  وشغ 
والثي  المصثس،  بغئ  شغ  افصخى  طسةثعا  بالثضر 
والمضاظغ،  الجطاظغ  والاصسغط  لطاععغث  غاسرض 
شفغ  الثطغض.  شغ  اإلبراعغمغ  بالمسةث  ُشسض  ضما 
المسةث  اتاقل  طظث  افولى  ولطمرة  صدائغئ،  جابصئ 
افصخى المئارك أخثرت طتضمئ تابسئ لضغان غععد 
طا  شغه،  خاطائ  خطعات  بأداء  لطغععد  غسمح  صرارا 
غحضض سثواظا خارخا سطى المسةث افصخى، وإسقظا 
الفارغئ،  السغاجغئ  المماتضات  تاةاوز  لترب  واضتا 
الثغظ  سطى  سثوان  إلى  العحئ،  الحضطغئ  والعخاغئ 
الشرغئئ  افجسام  أطام  الطرغص  وتفاح  والمصثجات، 
المطئسغظ  والماطفطغظ  المساعذظغظ  صطسان  طظ 
المضان  لعثا  والاثظغسات  اقصاتاطات  طظ  لمجغث 

افضئر لطتمطئ اقظاثابغئ لطرئغج الثغمصراذغ باغثن 
الثي  تراطإ  الةمععري  السابص  الرئغج  أسثاء  وطظ 
ضان طثسعطًا طظ صطاع الطاصئ خاخئ حرضات الظفط 
لعثا  السغاجغئ  بافبساد  غعتغ  صث  طا  أطرغضا  شغ 
الثطض الضئغر الثي أخاب حرضئ شغسئعك بحضض ضئغر 

وطئاحر وحرضات تضظعلعجغا أخرى بحضض أصض.
باظغا: وبالاثصغص شغما تخض ظةث أن حرضئ شغسئعك 
العصئ  وشغ  ضئغرة،  (تثرغإ)  اخاراق  لسمطغئ  تسرضئ 
سمقصئ  أخرى  تضظعلعجغئ  حرضات  تسرضئ  ظفسه 
وأطرغضغئ لسمطغات تثرغإ لط غضظ الظةاح شغعا بتةط 
طا تخض شغ شغسئعك وتعابسعا، وعثه السمطغئ إطا أن 
تضعن عةعطاً جغئراظغاً طظ بسخ الةعات الاغ تمطك 
طثالإ إلضاروظغئ ضروجغا أو الخغظ... أو سمطغئ داخطغئ 
الحرضئ  فسثاء  طعجعئ  ضرجالئ  ظفسعا  الحرضئ  طظ 
ولع  الثثطات  بصطع  إغثاءعط  تساطغع  الحرضئ  بأن 
بدع جاسات... أو عع خطأ تصظغ سادي طظ طعظش شغ 
الحرضئ... أو طظ باب اقظاصام غصعم به تراطإ وجماساه 
اقظاثابات  شغ  جصعذه  وراء  الحرضات  عثه  لعصعف 
وطظ بط شعز باغثن... وشغما ق غجال افطر غضاظفه حغء 
طظ الشمعض إق أن عظاك بسخ افخئار الاغ تحغر إلى 

السئإ، أو ترجته سطى الظتع الاالغ:
إظعما  صال  طظ  شعظاك  والخغظ  روجغا  سظ  أطا   -١
وراء العةعم الثارجغ، شصث سصثت العقغات الماتثة 
شرسغ  طعضعع  لئتث  دولئ  لـ٣٠  اإلظارظئ  سئر  صمئ 
طظ العةمات السغئراظغئ عع "براطب الفثغئ" (آر تغ، 
٢٠٢١/١٠/١٣) ولط تثع إلغعا روجغا، وعثه الئراطب 
ططغار  ظخش  تصارب  خسائر  افطرغضغئ  الحرضات  تضئث 
بغاظات  بسرصئ  صراخظئ  غصعم  سظثطا  جظعغًا  دوقر 
تطك  إسادة  طصابض  الفثغئ  وذطإ  الحرضات  تطك  طظ 
الرصمغئ  السمقت  سئر  الثشع  غضعن  أن  سطى  الئغاظات 
روجغا،  طظ  تأتغ  العةمات  عثه  وطسزط  المحفرة، 
بأظعا  لروجغا  دسعتعا  سثم  شغ  أطرغضا  وتثرسئ 
بحضض  روجغا  طع  اإللضاروظغ  افطظ  طسألئ  تظاصح 
اتعمئ  صث  أطرغضا  أن  طظ  الرغط  وسطى  طظفرد، 
العةمات  طظ  السثغث  سظ  بالمسآولغئ  شسًق  روجغا 
إق  الفائائ  الحععر  بض  السظعات  خقل  اإللضاروظغئ 
أن اشاراض أن روجغا أو الخغظ عغ طظ غصش خطش 
العةعم سطى شغسئعك غسائر أطرًا طرجعتًا وطسائسثًا 

طظ وجعه سثة:
(وذضرت  اقتامال،  عثا  تسائسث  ظفسعا  شالحرضئ  أ- 
غسائسث  شغسئعك  أن  تاغمج"  "ظغعغعرك  ختغفئ 
واتساب  طع  خثطاته  وصش  وراء  اإللضاروظغ  العةعم 

وإظساشرام. السربغئ، ٢٠٢١/١٠/٤)
ب- وطظ ظاتغئ أخرى شإن روجغا الاغ اتعمئ بعةمات 
إلضاروظغئ ضث طآجسات أطرغضغئ أواخر تصئئ تراطإ 
صرخظئ  أسمال  أي  طظ  وبصعة  تثحى  خارت  حك  ق 
عثا  أن  وذلك  أطرغضا،  ضث  ذرشعا  طظ  عةمات  أو 
بغظ  الصمئ  صئض  الطرشغظ  بغظ  الئتث  صغث  المعضعع 
وبسثعا   ٢٠٢١/٦/١٦ شغ  وبعتغظ  باغثن  الرئغسغظ 
غصعم  طظ  ضث  بالاترك  روجغا  تطالإ  أطرغضا  وأن 
بعةمات إلضاروظغئ طظ روجغا ضث طخالح أطرغضغئ، 
وطظ ظاتغئ أخرى شصث ضان الرئغج افطرغضغ باغثن 
اإللضاروظغئ،  العةمات  سطى  الرد  شغ  لطشاغئ  حثغثًا 
عةعطا  أن  طظ  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  (تثر 
أن  غمضظ  الماتثة  العقغات  سطى  ضئغرًا  إلضاروظغا 
وضالئ  ضئرى.  صعة  طع  تصغصغئ"  "ترب  إلى  غآدي 

جئعتظغك الروجغئ، ٢٠٢١/٧/٢٨).
طظ  أصض  لطصرخظئ  جععدعا  شإن  الخغظ  أطا  ج- 
ضان  روجغا  إن  حرضئ "طاغضروجعشئ"  (صالئ  روجغا، 
ترساعا  الاغ  الصرخظئ  سمطغات  طظ  افجث  ظخغإ  لعا 
الثولئ والاغ اضاحفاعا الحرضئ خقل السام الماضغ 
تصرغر  شغ  طاغضروجعشئ  صالئ   ...٪٥٨ بطشئ  بظسئئ 
"الثشاع الرصمغ السظعي" الباظغ الثي تخثره والثي 
غشطغ الفارة طظ غعلغع ٢٠٢٠ وتاى غعظغع ٢٠٢١، 
شصط  طسآولئ  ضاظئ  اآلخر  الةاظإ  سطى  الخغظ  إن 
اخاراق  طتاوقت  سحر  ضض  طظ  واتث  طظ  أصض  سظ 
السربغئ  طاغضروجعشئ...  ورخثتعا  دولئ  تثسمعا 

.(٢٠٢١/١٠/٤
وعضثا شإن اشاراض أن روجغا أو الخغظ عغ طظ غصش 
خطش العةعم سطى شغسئعك ق غجال ضسغش اقجاثقل.

٢- أطا أن الحرضئ صث وصع شغعا خطأ تصظغ، شصث ورد 
عثا اقتامال طظ طخادر:

أ- (تسإ وضالئ روغارز شإن سثدا طظ طعظفى شغسئعك 
"رشدعا ظحر أجمائعط" أخئروا روغارز أن الثطأ ظاتب طظ 
داخض الحرضئ وأن اقظصطاع جئئه خطأ داخطغ شغ ضغفغئ 
تعجغه ترضئ اإلظارظئ إلى أظزماعا. وأرجسئ شغسئعك 
شغ بغان لعا أن الثطأ الثي أدى قظصطاع اإلظارظئ عع 
طا غسرف بـ"faulty configuration change" أو تشغغر 
ططفات الاضعغظ والثي أبر سطى تشغغر تعجغه شغسئعك 
والثي   NVRAM طظ  وجتئعا  اإلظارظئ  حئضئ  طظ 
أدى بثوره إلى تشغغر ذاضرة الضاابئ وظست صغث الاحشغض 
شسظثطا تط تعجغععا طرة أخرى لط غسث أي حغء ضما 

ضان. خثى الئطث، ٢٠٢١/١٠/٥).
ب- (صّثطئ حرضئ "شغسئعك" اساثارعا بسئإ السطض 
الثي ذرأ سطى ضاطض تطئغصاتعا سئر حئضئ اإلظارظئ، 

سظ  البقباء،  الغعم  شةر  شغسئعك،  حرضئ  وضحفئ 
طظخاتعا  خثطات  اظصطاع  إلى  أّدت  الاغ  افجئاب 
الحرضئ  وصالئ  آب".  وواتج  إظساشرام،  "شغسئعك، 
قظصطاع  الرئغسغ  السئإ  أّن  تساصث  إّظعا  بغان  شغ 
خثطئ اقتخال عع" تسثغض خاذأ شغ إسثادات أجعجة 
إلى  أدت  طحاضض  بتثوث  تسئئئ  الرئغسغئ  الراوتر 
اظصطاع خثطئ اقتخال"... المغادغظ، ٢٠٢١/١٠/٥).

ولضظ عثا ضثلك اتامال ضسغش وطرجعح، شق غمضظ 
وذلك  تصظغ  خطأ  طةرد  ذلك  ضض  غضعن  أن  اشاراض 

لفجئاب الاالغئ:
أ- شافخطاء الاصظغئ غصعم بعا حثص واتث شغ السادة 
وق غصعم بعا أحثاص سثة شغ الاعصغئ ظفسه، وإظه 
طظخئه  ضان  طعما  واتثًا  حثخًا  أن  المسائسث  طظ 
بتةط  حرضئ  تسطغض  سطى  صادر  الحرضئ  شغ  الاصظغ 
شغسئعك وضض شروسعا طاجظةر وواتج أب وإظساشرام 
بعا  غسمض  الحرضئ  شعثه  طظفخطئ،  إدارات  لعا  الاغ 
٢٠ ألش طعظش شغ طعمات افطظ والسقطئ شصط سئر 
عثه  شصطع  المعظفغظ،  باصغ  سظ  ظاعغك  اإلظارظئ، 
اإلظارظئ  سظ  الدثمئ  وشروسعا  السمقصئ  الحرضئ 

غساتغض أن غضعن بغث طعظش واتث!
وطسصثًا،  وطرضئًا  ضئغرًا  ضان  الثطأ  عثا  إن  بط  ب- 
شفدًق سظ أظه تةئعا بالضاطض سظ اإلظارظئ وضئثعا 
خسائر تخض إلى ٥٠ ططغار دوقر طظ صغماعا السعصغئ 
بعا  الثاص  الظطاق  سرض  طسألئ  طظ  (جسض  شإظه 
لطئغع   domain المسمى   "www.facebook.com"
طمضظًا بالمجاد السطظغ سطى اقظارظئ لئسخ العصئ... 
الةجغرة ظئ، ٢٠٢١/١٠/٦)، وضثلك شإظه وشص الغعم 
ظغعغعرك  ختغفئ  أضثت  شصث   ٢٠٢١/١٠/٥ السابع 
شاح  سطى  صادرغظ  غضعظعا  لط  المعظفغظ  أن  تاغمج 
أبعاب المئظى والعخعل إلى الثعادم إلخقح الثطأ، 
ضما ظصطئ المخري الغعم ٢٠٢١/١٠/٥ سظ ظغعغعرك 
تاغمج "أن حرضئ شغسئعك أرجطئ شرغصا طظ المعظفغظ 
إلى طرضج بغاظات الحرضئ شغ ضالغفعرظغا إلسادة تفسغض 

الثعادم غثوغا".
طاسمثة  الثطأ  بعثا  صاطئ  صث  الحرضئ  أن  وأطا   -٣
وردت  شصث  إغثاءعا،  غتاول  لمظ  طعجعئ  ضرجالئ 

أصعال تعل ذلك وطظعا:
صام  صث  شغسئعك  أن  شغ  تمبض  السطض  إن  صغض  أ- 
أو  التثود"  بعابئ  "بروتعضعل  غسمى  طا  بستإ 
غحار  الاغ   Border Gateway Protocol route
بغ  جغ  بغ  وبروتعضعل   ."BGP"بـ اخاخارا  إلغعا 
"BGP" غسث بمبابئ الطرغص أو الثرغطئ الثي تسطضه 
غساطغع  ق  وبثوظعا  المعصع،  إلى  لطعخعل  الئغاظات 
شإن  طئسط  بمبال  وضاعضغح  العخعل.  المساثثم 
شضرة  تمابض   "BGP" بغ  جغ  بغ  بروتعضعل  شضرة 
ععاتفظا  شغ  ظساثثطه  الثي  إس  بغ  الةغ  برظاطب 
ظاةه  الثي  لطمضان  افشدض  الطرغص  لظسرف  الثضغئ 
إلغه بسغاراتظا أو جغرًا سطى افصثام. وباخاخار جصط 
وطاجظةر  ضعاتساب  وتعابسه   Facebook طعصع 
تعخض  الاغ  والطرق  الثرائط  تطك  طظ  وإظساشرام 
طا  شغسئعك  جتإ  بفسض  وذلك  بئسخ،  بسدعا 

غسمى (بروتعضعل بعابئ التثود).
طظ  عغ  ظفسعا  شغسئعك  حرضئ  إن  أغدًا  وصغض  ب- 
تصش وراء تسطغض سمض المظخئ وطظاةاتعا، وغمضظ أن 
حرضئ شغسئعك أرادت طظ عثا اقظصطاع المصخعد أن 
غصعم طعظثجع الحرضئ خقل شارة الاعصش بسمض طسح 
تتثبئ  الاغ  التساجئ  المسائض  لضاشئ  وإلشاء  حاطض 
سظعا تسرغئات المعظفئ السابصئ (شراظسغج ععغظ) 
بالحرضئ، وذلك خعشًا طما صث غظاب سظ الةطسئ الاغ 
جغسصثعا الضعظشرس افطرغضغ لقجاماع إلى حعادة 

المعظفئ السابصئ بحان أضرار الحئضئ الظفسغئ...
وباثبر عثه السعاطض بأن شغسئعك ظفسعا وراء عثا 
الاسطغض بحضض طاسمث، أصعل باثبره غائغظ أن عثه 

السعاطض ضسغفئ التةئ:
ضئغرة  طالغئ  خسائر  لطحرضئ  جّئإ  تثث  طا  إن  أ- 
المالغ  المضسإ  سطى  ترضج  الرأجمالغئ  والحرضات 
بتائ،  طادغئ  شصغمعا  سمطعا،  شغ  الاةارغئ  والسمسئ 
باثرغإ  داخطغاً  تصعم  أن  المسائسث  طظ  شإظه  ولعثا 
جغؤئ إق إذا  وجمسئ  عائطئ،  ذاتغ غسئإ لعا خسارة 
ضان المضسإ المالغ طظ وراء ذلك أضئر وغسعض تطك 
السمسئ... ولغج عظاك طا غثل سطى ذلك وشص طا جرى 
طظ أتثاث، وضض عثا غةسض اتامال الاثرغإ الثاخطغ 

طاسمثًا طظ الحرضئ أو طظ طعظفغعا أطرًا طرجعتاً...
ب- أطا أن غضعن اقظصطاع طاسمثا طظ شغسئعك إللشاء 
(ضاشئ المسائض التساجئ الاغ تتثبئ سظعا تسرغئات 
المعظفئ السابصئ شراظسغج ععغظ شغ الحرضئ) شإن 
السابصئ  شغسئعك  طعظفئ  لحعادة  اقجاماع  طسألئ 
شغ طةطج الحغعخ ضان طصررًا صئض اقظصطاع، وتثوبه 
ضان شغ الغعم الاالغ لقظصطاع أي شغ ٢٠٢١/١٠/٥

واقظصطاع ضان شغ ٢٠٢١/١٠/٤، لضظ عثا ق غمظع 
أن تضعن الحرضئ صث تعصسئ تسرغئات طظ المعظفئ، 
خاخئ وأن ضطماعا شغ الضعظةرس ضان طعسثعا طسطظا 
طسئصًا، شأن تصرر الحرضئ ذلك اقظصطاع صئض غعم طظ 
ضطماعا اتاغاذًا شعع أطر طمضظ تغث إظعا صئض غعم 
واتث طظ اظصطاع خثطئ شغسئعك ظعرت سطى حاحئ 

تامئ: طا وراء السطض الثي أخاب الفغسئعك؟

الطاعر والمصثس.
شغا جغعش المسطمغظ: إن خرخات المسةث افصخى 
وترضئ  أجماسضط  قطسئ  شإذا  وتاخاسث،  تاسالى 
شاتتغظ  إلغه  الرتال  وحثوا  لظةثته،  شعئعا  ظثعتضط 
الثغظ،  وخقح  والمساخط  ضسمر  وضعظعا  وطتررغظ، 
شغ  غسرج  بالجغئ  تضافعا  وق  صغعده،  طظ  ترروه 

صظادغطه!
لصث أخاب أطاظا طا أخابعا طظ السظئ والةعر والظصص 
شغ ضض طا عع ظاشع، وذفتئ سطى جطثعا آبار افجسام 
الشرغئئ الاغ حععئ جمالعا، وظثرت سزاطعا، وعجت 
ضغاظعا طظ أسطى رأجعا إلى أخمص صثطغعا، وصث آن 
طظا،  لغسعا  عط  وطظ  طظا  عط  طظ  ظتثد  أن  افوان 
وأن ظصرر طظ عع خاتإ الئغئ وطظ عع الشرغإ، وأن 
وافجسام  الحعائإ  طظعا  تسططئ  الاغ  البشرات  ظسث 
ضالرطغط.  وجسطاه  شأطرضاه،  أطاظا  جسث  إلى  الشرغئئ 
افحرار  التضام  عط  الشرغئئ  افجسام  عثه  وأخطر 
افطط،  ذغض  شغ  وجسطععا  أطاظا  ظمع  أوصفعا  الثغظ 
وشاتعا المةال لثخعل ضض جسط غرغإ إلى جسثعا، 

شحععاعا تاى ق غضاد المرء غسرشعا.
عثه  إزالئ  إلى  المفدغ  الةاد  السمض  إلى  شطظئادر 
افجسام الشرغئئ، تاى غاساشى جسث افطئ اإلجقطغئ 
وغسعد إلى جابص سعثه أغام الثقشئ الراحثة افولى 
والفاعتات  والةعاد  الثغر  سععد  طظ  بسثعا  وطا 
التاضط  شغعا  غضعن  ق  والاغ  ورجعله،  اهللا  وذاسئ 
السمع  سطى  طئاغسا  ضعظه  افطئ،  سظ  غرغئا  جسما 
رجعله  وجظئ  وجض  سج  اهللا  بضااب  لطتضط  والطاسئ 
إلصاطئ  الةادغظ  الساططغظ  طع  بالسمض  وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص، 
خقشئ المسطمغظ الباظغئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
ر بعا طظ رجعله  المعسعدة طظ اهللا سج وجض، والمئحَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، شفغعا سج الثظغا واآلخرة

تامئ ضطمئ السثد: تضاطظا أجسام غرغئئ شغ جسث افطئ

تطفجغعن جغ بغ إس افطرغضغ شغ برظاطب ٦٠ دصغصئ 
ورئغسعا  لطفغسئعك  غدئعا  جعام  لاعجه  الحعغر 
طةطج  طع  المصابطئ  ضاظئ  اقظصطاع  طظ  غعم  وبسث 
الحرضئ  غةسض  ق  عثا  لضظ  أحث،  بعةعم  الحغعخ 

تاسمث الثطأ لاثسر طظ ورائه عثه المئالس العائطئ!
٤- وأطا أن وراء طا تخض عع تراطإ وطةمعساه طظ 
شغ  ضثه  باغثن  طع  الحرضئ  لعصعف  اقظاصام  باب 

اقظاثابات، شصث صغض ذلك:
حرضات  بسخ  تسرضئ  تراطإ،  إدارة  خقل  أ- 
صئض  طظ  لطعةعم  الضئرى  افطرغضغئ  الاضظعلعجغا 
الضبغرون  رتإ  وصث  ضاذبئ،  فخئار  لاروغةعا  تراطإ 
بفعز الثغمصراذغغظ شغ سام ٢٠٢٠. وضاظئ حرضات 
لطتمطئ  افضئر  الممعل  السغطغضعن  وادي  تضظعلعجغا 
الرئغج  ضث  باغثن  الثغمصراذغ  لطرئغج  اقظاثابغئ 
طظ  طثسعطًا  ضان  الثي  تراطإ  الةمععري  السابص 
طا  أطرغضا  شغ  الظفط  حرضات  خاخئ  الطاصئ  صطاع 
صث غعتغ بافبساد السغاجغئ لعثا الثطض الضئغر الثي 

أخاب حرضئ شغسئعك...
ب- ضاظئ عظاك طحضطئ ضئغرة بغظ التضعطئ وحرضات 
طع  تةارغئ  تربًا  تراطإ  حظ  سظثطا  الاضظعلعجغا 
الةمرضغئ  الرجعم  طظ  آبض  حرضئ  تدررت  الخغظ. 
الاغ شرضاعا اإلدارة سطى بسخ طظاةاتعا اإللضاروظغئ 
وتةمغسعا  تعرغثعا  غاط  والاغ  اقجاعقضغئ، 
آبض،  حرضئ  رئغج  ُأجئر  الخغظ.  طظ  واجاغرادعا 
وتاى  افبغخ،  الئغئ  طع  الاعاخض  سطى  ضعك،  تغط 
المحارضئ شغ السثغث طظ شرق السمض الاابسئ لقدارة، 
تطتصه  أن  غمضظ  الثي  الدرر  لمراصئئ  ضطرغصئ 

جغاجات تراطإ الاةارغئ بحرضئ آبض.
ععغظ  السابصئ  المعظفئ  أصعال  طظ  جاء  طا  أطا  ج- 
ظثضر  واصسعا  ولفعط  الةمععري،  التجب  تآغث  شعغ 

المقتزات الاالغئ:
* بسث أن ترضئ سمطعا شغ حرضئ شغسئعك أخثت ترضج 
غدئعا واظاصادعا لمآجج الحرضئ زوضغربغرغ، أي أظعا 
ارتصئ طرتصًى خسئاً، وعثا غحغر إلى أن جعئ طا تصش 
خطفعا... بط إظعا صاطئ بإرجال تطك العبائص المسربئ إلى 
ختغفئ وول جارغئ جعرظال، (صئض طشادرتعا الحرضئ 
- شغسئعك - شغ أغار/طاغع، أخثت شراظسغج ععغظ 
طسعا طساظثات داخطغئ لطحرضئ وأرجطاعا خخعخا إلى 
ختغفئ وول جارغئ جعرظال. وشغ طصال ُظحر طظاخش 
أغطعل/جئامئر، ضحفئ الختغفئ الغعطغئ اجاظادًا إلى 
عثه المسطعطات، أن الحرضئ ضاظئ تةري بتعبا تعل 
حئضئ إظساشرام الاابسئ لعا طظث بقث جظعات لاتثغث 
افلماظغئ،  شغطغه  دوتحغه  المراعصغظ.  سطى  تأبغراتعا 
وطآغثة  طتاشزئ  الختغفئ  وعثه   (٢٠٢١/١٠/٤
لطتجب الةمععري ضما جاء شغ الةجغرة ٢٠٠٧/١٠/٢٨

(وول جارغئ جعرظال لغسئ ختغفئ اصاخادغئ شتسإ 
بض لعا أغدا طعاصش جغاجغئ، شعغ ذات تعجه طتاشر 
وحثغثة الاأغغث إلجرائغض ضما غئثو ذلك شغ خفتئ 
الرأي طظعا. وعغ تآغث التجب الةمععري ولعا سقصئ 
٢٠٠٧/١٠/٢٨م).  الةجغرة،  الةثد...  بالمتاشزغظ 
وضما جاء أغدًا شغ وغضغئغثغا - الصسط افلماظغ: (إن 
طتاشر  تعجه  ذات  عغ  جعرظال  جارغئ  وول  طةطئ 

وتمغض إلى الةمععرغغظ).
* وطا غحغر أغدًا إلى السقصئ المتامطئ لعثه المسألئ 
طثغرة  ضاظئ  المعظفئ  عثه  أن  الةمععري  بالتجب 
برظاطب  وعع  شغسئعك،  شغ  المثظغئ  الظجاعئ  برظاطب 
غعثف إلى ضئح الادطغض شغ المسطعطات والاعثغثات 
طسألئ  بأن  وطسطعم  اقظاثابات،  فطظ  افخرى 
لطشاغئ  خاخئئ  ضاظئ   ٢٠٢٠ الرئاجغئ  اقظاثابات 
التجبغظ،  بغظ  المعصش  جغث  الحثغث  الاعتر  وضان 
ضاظعا  تراطإ  وجماسئ  الةمععري  التجب  أن  والزاعر 
سمطعا  رأس  سطى  وعغ  المعظفئ  بعثه  اتخال  سطى 

لفدح طساداة شغسئعك لطةمععرغغظ...
أطام  ععغظ  شراظسغج  المسآولئ  عثه  صالئ  د- 
تظثشع  الحرضئ  ("إن   ٢٠٢١/١٠/٥ غعم  الضعظشرس 
اعاماطا  تئثي  ق  تغظ  شغ  افرباح  طظ  المجغث  وراء 
بسقطئ المساثثطغظ وأسطظئ خقل جطسئ اقجاماع 
شغ الضعظشرس: "إن شغسئعك تتةإ المسطعطات وتصعم 
وإن  بحأظعا...  اقجافسار  غاط  تغظ  أغدا  بالادطغض 
الاتضط  غمضظه  الفغسئعك)  (خاتإ  زوضربغرغ  طارك 
بحضض شردي وعع طسآول سظ تخمغط الثعارزطغات... 
وإن ٧٠٪ طظ طعظفغ شغسئعك غحسرون بسثم ظجاعئ 
الحرضئ. وإظه ق غمضظ لفغسئعك إخقح الثطض تةاه 
الاساطض طع افذفال طظ دون تثخض طظ الضعظشرس... 

طعصع إرم ٢٠٢١/١٠/٦).
وطةمعساه  تراطإ  أن  ترجح  ضطه  ذلك  وخقخئ   -٥
حرضئ  شغ  (الاثرغإ)  اقخاراق  ذلك  وراء  عط  ضاظعا 
سطى  الارضغج  وراء  وضثلك  وتعابسعا...  شغسئعك 
الاغ  براطةعا  طتاعغات  وخاخئ  شغسئعك  طفاجث 
تدر بافذفال والمراعصغظ والفاغات طا أوصع شغسئعك 
وخاخئ رئغسعا زوضربغرغ شغ ترج حثغث... وصث أوجث 
المآغث  ورئغسعا  شغسئعك  ضث  سام  رأي  حئه  عثا 
لطتجب الثغمصراذغ طا دام افطر طاسطصاً بدرر افذفال 
ضثلك لئاغثن  والمراعصغظ والفاغات وصث غعجث ترجاً 
ورئغسعا  الحرضئ  ضث  إجراءات  اتثاذ  سظ  جضئ  إن 
ولضظ طظ غغر الماعصع أن تضعن إجراءات شغ السمص 

بض دون ذلك ضأجطعب (ترضغئ) لطرأي السام.
٦- وشغ الثاام شعآقء بأجعط بغظعط حثغث... والصغط 
سطى  صائمئ  المفسثغظ  الزالمغظ  الرأجمالغغظ  سظث 
باآلخرغظ،  ضررًا  ألتصئ  لع  تاى  الحثخغئ  المظفسئ 
وإن ضاظعا إخعاظعط أو أعض ططاعط إن ضاظئ لعط ططئ! 
اُنوا َيْكِسُبوَن﴾،  َ ْعضًا ِبَما  َ َن  اِملِ

ْعَض الظَّ َ  ِ
ّ ﴿َوَكَذِلَك ُنَو

َن  ِ
ّ ا َكَذِلَك ُز َ ْ َس ِبَخاِرٍج ِم ْ ُلَماِت َل ِ الظُّ إظعط ﴿َكَمْن َمَثُلُھ 

غاتضط  أن  لمأجاة  إظعا  ْعَمُلوَن﴾،  َ اُنوا  َ َما  َن  اِفِر َ ِلْل
شفاصث  غخطتعه،  وق  شغفسثوه  السالط  شغ  عآقء 

الحغء ق غسطغه...
وغتئعظه،  اهللا  غتئعط  بصعم  غضعن  السالط  خقح  إن 
رضعان  صغُمعط  الراحثة...  الثقشئ  راغئ  تزطعط 
غتئعظه  ضما  إلخعاظعط  الثغر  غتئعن  ورجعله،  اهللا 
َن  اِفِر َ اْل  َ َع ٍة  ِعزَّ

َ
أ َن  ُْؤِمِن

ْ
امل  َ َع ٍة  ِذلَّ

َ
﴿أ فظفسعط 

ِ َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم َذِلَك َفْضُل  َّ يِل  ِ ِ َس ُدوَن  ِ ُيَجا
 ﴾َواِسٌع َعِليٌم ُ َّ َشاُء َو َ ِ ُيْؤِتيِھ َمْن  َّ

السابع سحر طظ ربغع افول ١٤٤٣عـ
٢٠٢١/١٠/٢٤م



 افربساء ٢٠ طظ ربغع افول ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٧ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١ طـ٤     السثد ٣٦٢

شغ خدط طعاجعئ ططغعن ذفض أششاظغ خطر المعت جعسا، واساماد طقغغظ افششان سطى المساسثات الثولغئ، 
تاتثث افطط الماتثة وتعتغ بأن عثه افزطئ عغ ولغثة حعر طظ اجاقم ذالئان لطتضط! وشغ عثا الخثد صال 
بغان ختفغ أخثره الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: تافاخر افطط الماتثة بظغاعا 
تصثغط المال، شغ اجاسراض دظغء طظ حغط التدارة الرأجمالغئ، شغ تغظ إن الظزام الثولغ الثي صاض حئاب 
المسطمغظ واظاعك ترطاتعط وجطإ برواتعط، غمّظ سطغعط الغعم بالمساسثات، وعع غسطط تماطاً أن خروجه طظ 
أششاظساان ضان بسث أن أدى طعماه شغ إظعاضعا ضطغاً. وتساءل الئغان: عض ضان الظزام السالمغ جغاخرف بالطعةئ 
ظفسعا لع ضان التضط بغث الصعات افششاظغئ المعالغئ لطشرب؟ وصث رأغظا جمغساً ضغش تصثم افطط الماتثة طساسثاتعا 
المالغئ لما تسمى دول السالط البالث طصابض تصغغثعا باقتفاصغات السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ المسمعطئ 
الاغ تفرض سطغعا الظزام الشربغ ضطراز لطسغح. شاتفاصغاا جغثاو وبضغظ شرضاا سطى بقد المسطمغظ بالصعة 
طصابض الثسط المالغ. وأضاف الئغان: عضثا تصعد أطرغضا السالط: بسصطغئ السخابات، تةفغش لمظابع صعة الثول وظعإ 
لبرواتعا واتاقل غظعك أوخالعا، بط تمظ سطغعا بترغئ طحروذئ طسطعبئ الصرار! وبسث ذلك غطض الطص سطغظا 
لغسطغظا شاات برواتظا المظععبئ ضمساسثات! وصث رأغظا طا شسطه المال السغاجغ شغ جعرغا وضغش ضان أداة إلظعاء 
الّظَفج الةعادي وصاض المثطخغظ. إن اهللا جئتاظه صث تثرظا دائماً طظ طضر الضاشرغظ، وصث ظعاظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ِكنَي». وعا عغ الئشداء تئثو طظ أشعاععط شغ أزطئ خطصععا طظث سصعد. سظ اتئاسعط شصال: «َال تَْسَتِضيُئوا ِبَناِر الُْمْرشِ

لطاعزغع،  المظزط  عع  البمظ  جسض  وعغ  الصاسثة، 
ق  أظه  صرر  صث  الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  غضعن 
غساتص التغاة إق طظ ضان صادرًا سطى المساعمئ شغ 
إظااج السطع والثثطات، أطا طظ ضان ساججًا سظ ذلك 
فظه ُخطص ضسغفًا، أو فن عظاك ضسفًا ذرأ سطغه، شق 
غساتص التغاة، وق غساتص أن غظال طظ بروة الئقد 
تاخض  وعثا  بمظعا،  غمطك  ق  فظه  تاجاته  غسث  طا 
غفعق  وتثعا  أطرغضا  شغ  الفصراء  سثد  شإن  بالفسض، 

٣٨ ططغعن طسثم.
طحضطئ، شإظه غظزر لعا  سظثطا غسالب أي  أطا اإلجقم، 
باسائارعا طحضطئ إظساظغئ تتااج لمسالةئ، بشخ الظزر 
سظ طقبساتعا، شاإلجقم صث تثد طحضطئ الفصر بثصئ 
أن  وتثد  لتطعا،  جثرغئ  طسالةات  ووضع  طاظاعغئ، 
المحضطئ عغ سثم تعزغع افطعال والمظاشع سطى جمغع 
أشراد الرسغئ شردًا شردًا، أي عغ شصر افشراد ولغج شصر 
الفصغر  بحأن  جاءت  الاغ  وافتادغث  شاآلغات  الئقد، 
والاظعغع  الضبرة  طظ  جاءت  السئغض،  وابظ  والمسضغظ 
بتغث تطفئ الظزر إلى أن عثه عغ المحضطئ وضرورة 
﴾، وصال:  َس اْلَفِق ِ ْطِعُموا اْلَبا

َ
سقجعا شصال تسالى: ﴿َوأ

نُتْم َال ُتْظَلُموَن  ِلْلُفَقَراِء 
َ
ٍ ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوأ

ْ ﴿َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخ
َدَقاُت  الصَّ َما  ﴿ِإنَّ وصال:  ِھ﴾،  اللَّ يِل  ِ َس  ِ ْحِصُروا 

ُ
أ ِذيَن  الَّ

 ِ ْم َو ُ ُ َفِة ُقُلو ا َواْلُمَؤلَّ َ ْ َن َعَل ِن َواْلَعاِمِل ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِك
وصال:  يِل﴾،  ِ السَّ َواْبِن  ِھ  اللَّ يِل  ِ َس  ِ َو َن  َواْلَغاِرِم َقاِب  الّرِ
ُسوِل  َوِللرَّ ِھ  َفِللَّ اْلُقَرى  ِل  ْ أَ ِمْن  َرُسوِلِھ   َ َع ُھ  اللَّ َفاَء 

َ
أ ا  ﴿مَّ

يِل﴾، وصال:  ِ ِن َواْبِن السَّ ى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِك َ َوِلِذي اْلُقْر
ا  َ َوُتْؤُتو ا  َ ُتْخُفو ن  ِ َو  َ ِ ا  َفِنِعمَّ َدَقاِت  الصَّ ُتْبُدوا  ﴿ِإن 
ُيِطيُقوَنُھ  ِذيَن  الَّ  َ ﴿َوَع وصال:  ُكْم﴾،  لَّ  ٌ ْ َخ َو  ُ َف اْلُفَقَراَء 
ٍن﴾، وصال: ﴿أْو ِإْطَعاٌم ِ َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِك

َبٍة﴾. َ ْ ْو ِمْسِكينًا َذا َم
َ
ٍة  أ َ يمًا َذا َمْقَر ِ  َي

أَْهُل  «َوأَيَُّما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  شصث  افتادغث  أطا 
اللَِّه  ُة  ِذمَّ ِمْنُهْم  بَِرئَْت  َفَقْد  َجائٌِع  اْمُرٌؤ  ِفيِهُم  أَْصَبَح  َعْرَصٍة 
تََعالَى»، شمةمعع افدلئ الاغ وردت باإلظفاق، وأتضام 
إسالئ  سطى  التث  وتضرار  الجضاة،  وأتضام  الخثصات، 
الفصراء والمساضغظ وابظ السئغض والسائطغظ، ضطعا تثل 
شصر  عغ  اقصاخادغئ  المحضطئ  أن  سطى  واضتئ  دقلئ 
افشراد أي عغ سثم تمضظ افشراد طظ التخعل سطى 
ظةث  لثلك  افجاجغئ،  تاجاتعط  غسث  طا  الئقد  بروة 
ظروشعا  أتطك  وشغ  تارغثعا  طّر  وسطى  الثقشئ  دولئ 
لط غضظ شغ حعارسعا طاسعلغظ غسألعن الظاس، شصث 
ضاظئ تعشر التاجات افجاجغئ لةمغع رساغاعا طظ طأضض 
وططئج وطسضظ وتسطغط وتطئغإ وأطظ، عثا سظثطا 
دولئ  شسقً  عغ  الاغ  الثقشئ  ظض  تتئ  افطئ  ضاظئ 

رساغئ ولغسئ دولئ جئاغئ.
سطى  الةابط  الرأجمالغ  الظزام  ظض  شغ  الغعم،  أطا 
عغ  افجاجغئ  الثولئ  طعمئ  أن  ظةث  افطئ،  خثر 
الطمأظغظئ  وظجع  وتةعغسعط  وصعرعط  الظاس  ظطط 
طظ صطعبعط، شالتضعطئ اقظاصالغئ شغ السعدان طبًق، 
تصعم بمقتصئ المسّثظغظ، الثغظ غظصئعن سظ الثعإ 
لامضغظ  أطاضظعط  طظ  تطردعط  أجرعط،  إلسالئ 
طظ  ضبغرًا  وتتغض  الئقد  ظعإ  طظ  اقجابمار  حرضات 
أغدًا  وتصعم  السمض،  سظ  ساذطغظ  لةغعش  الحئاب 
افجعاق،  شغ  الماةعلغظ  الئاسئ  طماطضات  بمخادرة 
وططاردتعط طظ خقل تمقت (الضحات) الاغ ذالئ 
تاى بائسات الحاي، بض لط غصش افطر سظث عثا التث، 
وإظما ضغصئ سطى الظاس شغ طساحعط، شتعلاعا إلى 
جتغط ق غطاق، شجادت الدرائإ والةئاغات، ووجسئ 
المزطئ الدرغئغئ، ورشسئ الثسط سظ السطع والثثطات 
افجاجغئ، وصثطئ طعارد الئقد سطى ذئص طظ ذعإ 
لقجاسمار، لغاظسط بثغراتظا بغظما ظسغح ظتظ شغ شصر 
دولئ  ق  رساغئ  لثولئ  غتااج  الغعم  السالط  إن  طثصع. 
جئاغئ، دولئ تعجث تغاة آطظئ ططمؤظئ، تغاة غسعدعا 
العثوء والسضغظئ وراتئ الئال، وعثا لسمري ق غعجث 
الثقشئ  دولئ  تطئصه  الثي  اإلجقم  ظزام  شغ  إق 

 الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

خرتئ رئغسئ وزراء الثظمارك أظه غظئشغ تحضغض لةظئ ترضج سطى الظساء المسطمات. وصالئ شغ ضطماعا شغ 
اشاااح الئرلمان الثظمارضغ غعم البقباء ٥ تحرغظ افول/أضاعبر: "شغ بسخ الثوائر الثغظغئ وشغ بسخ دوائر 
 (...) سغحعا  شغ  غرغئظ  الاغ  التغاة  سغح  ترغئ  أجض  طظ  والظساء  الفاغات  طظ  السثغث  تظاضض  المعاجرغظ، 
ضمةامع غةإ سطغظا اإلخرار سطى أن صغمظا المحارضئ - المساواة والترغئ - غةإ أن تظطئص سطى الةمغع شغ 
أخرى،  طرة  الثظمارك:  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  ذلك  سطى  وتسصغئا  الثظمارك". 
تصعم التضعطئ باخعغر المرأة المسطمئ بحضض جطئغ وتبغر إحضالغئ اإلجقم تتئ جاار المفاعغط المسغسئ 
صداغا  شغ  غشرق  العزراء  رئغسئ  خاذئاه  الثي  ظفسه  الئرلمان  الئغان:  وأضاف  اقجاماسغئ".  "السغطرة  طبض 
لثغعا الةرأة سطى الجسط  اقساثاء الةظسغ الاغ حمطئ جمغع افتجاب الئرلماظغئ تصرغئا! لضظ رئغسئ العزراء 
جغاجغئ  طئادرة  إذقق  غاط  أظه  إلى:  الئغان  ولفئ  الثغظغئ"!  "افوجاط  تمّغج  طحضطئ  المرأة  اضطعاد  بأن 
ظفسعا  بالطرغصئ  المسطمئ،  افجرة  تثطغر  بعثف  المسطمغظ  سطى  التغاة  أجطعب  تشرغإ  لفرض  افخرى  تطع 
والمسطمغظ  اإلجقم  ضث  الضراعغئ  وخطاب  المسامر  الاقسإ  خقل  طظ  الشربغئ،  افجرة  بعا  تفضضئ  الاغ 
اإلجقم  شتص  شرخئ  طظ  ظفسه  العصئ  شغ  الثظمارضغ  الحسإ  وُغتَرم  الثظمارضغ،  الئرلمان  طظئر  سطى  طظ 
المظتطئ. الظزر  وجعئ  طظ  الشرب  شغ  المرأة  غترر  أن  غمضظ  الثي  العتغث  التغاة  أجطعب  وعع  تتغج،  دون 

جظئ  أضاعبر   ٦ ترب  طظاجئئ  ضاظئ  طدئ  أغام  صئض 
١٩٧٣م، تغث جطر الةغحان المخري والسعري شغ 
خقل  غععد؛  جغح  سطى  سزغما  ظخرا  الترب  بثاغئ 
جئ جاسات طظ بثاغئ الترب. جاء شغ ختغفئ العشث 
"ترب  سظعان  تتئ   ٢٠١٥ افول/أضاعبر  تحرغظ   ٤
٦ جاسات صدئ سطى أجطعرة الةغح الثي  أضاعبر 
الظخر،  تتصغص  شغ  وجعرغا  طخر  "ظةتئ  غصعر":  ق 
تغث تط اخاراق خط بارلغش خقل جئ جاسات شصط 
طظ بثاغئ المسرضئ، وأوصسئ الصعات المخرغئ خسائر 
ضئغرة شغ الصعة الةعغئ اإلجرائغطغئ، وطظسئ الصعات 
ضما  الظابالط،  أظابغإ  اجاثثام  طظ  اإلجرائغطغئ 
غصعر،  ق  الثي  اإلجرائغطغ  الةغح  أجطعرة  تطمئ 
شغ طرتفسات الةعقن وجغظاء، وأجئرت إجرائغض سطى 
وطخر،  جعرغا  طع  أعثاشعا  طظ  السثغث  سظ  الاثطغ 
ضما تط اجارداد صظاة السعغج وججء طظ جغظاء شغ 

طخر، والصظغطرة شغ جعرغا).
أجطعرة  تتطغط  المخري  الةغح  اجاطاع  لصث  ظسط 
بارلغش  تاغغط  وخفه  الثي  الثشاسغ  بارلغش  خط 
طآجسه: بأظه "أصعى طظ خط باجغظع الفرظسغ الثي 
أظحأ بسث الترب السالمغئ افولى". واجاطاع الةغح 
المخري المةاعث الئاجض أن غتطط صعة غععد خقل 
افغام البقبئ افولى طظ الترب، وأن غسئر الصظاة إلى 
جغظاء، وأن غةااز ضض الثشاسات والاتخغظات الاابسئ 
ضغطعطارا؛   ١٢ لمساشئ  الغععد  وضسعا  الاغ  لطثط 
وعغ المساشئ الاابسئ لاتخغظات بارلغش، وأن غةااز 
حرصا.  ضغطعطارًا   ٢٠ لمساشئ  جغظاء  إلى  ذلك  بسث 
دتر  السعري  الةغح  اجاطاع  السعري  الةاظإ  وشغ 
جغح غععد إلى طحارف بتغرة ذئرغا وجعض التعلئ. 
غظجق  أن  والسعري  المخري  الةغحان  اجاطاع  لصث 
صاطى  طةمعع  ضان  وصث  غععد،  بةغح  صعغئ  عجغمئ 
١٥٠٠٠ إلى  باإلضاشئ  جظثي   ٣٠٠٠ تعالغ  غععد 

دغر  ختغفئ  طراجض  اتخض  لصث  وطفصعد.  جرغح  بغظ 
بسث  غععد  ضغان  وزراء  رئغسئ  طع  افلماظغئ؛  حئغشض 
ترب ١٩٦٧ طئاحرة وصال لعا: إظظا ظأجش أظظا أخثرظا 
السثد الةثغث لطةرغثة بالطشئ افلماظغئ، وضان غةإ 
أن تخثر بالطشئ السئرغئ. وخقل ترب أضاعبر، وبسث 
المراجض  عثا  زار  افجطعرة؛  بارلغش  خط  تتطغط 
إظظا  شصال:  وخاذإ الصغادة المخرغئ  جاتئ المسرضئ 
وضان  افلماظغئ،  بالطشئ  الةرغثة  أخثرظا  أن  ظأجش 
أن  السالط  وسطى  السربغئ،  بالطشئ  ظخثرعا  أن  غةإ 

غاسطط الطشئ السربغئ.
إن عثه الترب الئطعلغئ وظتظ شغ ذضرى طرور ٤٨

ساطا سطى تخعلعا لاثضرظا بالتصائص الاالغئ:
افربسئ  الةغعش  عجغمئ  أن  الترب  أبئائ  لصث   -١
الشربغئ،  (الدفئ  شطسطغظ  أرض  سطى   ٦٧ جظئ 
جعى  تضظ  لط  والةعقن  وجغظاء  غجة)  وصطاع 
باعاذآ  اقجاسمار  لعا  خطط  عجلغئ؛  طسرتغئ 
الترب  شغ  المحارضئ  السربغئ  الثول  تضام  طظ 
غغر  التضام  وطظ  افردن)،  السراق،  جعرغا،  (طخر، 
وضاظئ  اإلجقطغئ.  الئقد  شغ  اآلخرغظ  المحارضغظ 
المآاطرة تصدغ بسغطرة غععد سطى عثه المظاذص؛ 
شطسطغظ،  اغاخاب  شغ  العاصع  افطر  لفرض  طصثطئ 
المتغطئ  افظزمئ  باصغ  طع  الضاذب  السقم  وإغةاد 
المشرضئ  والثساغئ  الضاذب  والاروغب  غععد،  بضغان 
طع  الاساطض  طظ  بث  وق  غشطإ،  ق  غععد  جغح  بأن 
ضغاظه وإغةاد السقم الضاذب طسه. شصث ضحفئ ترب 
عجطه  تغث  غصعر؛  ق  غععد  جغح  أن  ضثبئ  أضاعبر 
طسثاته  أن  طع  جاسات؛  جئ  خقل  شصط  جغحان 
طسثات  طظ  تفعصا  وأضبر  وأرصى  سثدا  أضبر  ضاظئ 

الةغحغظ المخري والسعري.
بأن  المسطمغظ،  سصعل  ظئعئ  صث  الترب  إن   -٢
اقجاسمار  غترضعا  أدوات،  طظ  أضبر  لغسعا  تضاطعط 
ضغش غحاء شغ الترب والسطط، وق غعجث سظثعط أي 

ترب أضاعبر ٧٣ صطٌإ لطمعازغظ
يف خثطئ ضغان غععد!

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

صرار طساصض؛ فظعط سمقء لطشرب، شسظثطا أراد الشرب 
العجغمئ،  ضاظئ   ٦٧ جظئ  ترب  شغ  العجغمئ  طظعط 
المتثود  اقظاخار  ضان  اقظاخار  طظعط  أراد  وسظثطا 
شغ أضاعبر. وبسثعا صطئئ أطرغضا الظخر إلى عجغمئ، 
خقل جاسات طسثودة باقلافاف المثبر تعل الةغح 
جغح  وسئعر  الثشرجعار،  شاتئ  خقل  طظ  المخري 
طظ  الشربغئ  الدفئ  إلى  حارون  بصغادة  غععد  ضغان 
بط  أطرغضا.  بحروط  الترب  إظعاء  بط  وطظ  الصظاة، 
غسمى  شغما  غععد  بضغان  المتغطئ  الثول  إدخال 
وشص  بالسغر  الغععد  صئعل  بسث  المعععم؛  بالسقم 

طثطط السقم الثي رجماه أطرغضا لطمظطصئ.
ظحأ  صث  الشرب  شرضه  الثي  السقم  طسطسض  إن   -٣
لطغععد  ضغان  إغةاد  شغ  الخعغعظغ؛  المحروع  طع 
طصثطاته  ضاظئ  وصث  المظطصئ.  دول  به  تسارف 
اتفاصغئ جاغضج بغضع ١٩١٦ بط وسث بطفعر ١٩١٧. 
بط التروب الضاذبئ العجلغئ المسرتغئ شغ السظعات 
 .(١٩٨٢  -  ١٩٧٣  -  ١٩٦٧  -  ١٩٥٦  -  ١٩٤٨)
لما  طصثطات  سظ  سئارة  ضاظئ  التروب  عثه  شضض 
جقم  اتفاصات  سصث  شغ  الشرب؛  طحارغع  طظ  آت  عع 
طع ضغان غععد، وشرض افطر العاصع. وشسق عثا طا 
جظئ  دغفغث  ضاطإ  شغ  العجلغئ  التروب  بسث  تثث 
١٩٧٨ وطثرغث ١٩٩٠ وأوجطع ١٩٩٣ ووادي سربئ 
طسامرة  والمآاطرات  المسرتغات  زالئ  وطا   .١٩٩٤
السغاجغئ  المظزعطئ  طظ  ججءًا  غععد  ضغان  لةسض 
تحمض  جثغثة؛  جاطسئ  طظ  وججءًا  افوجط،  لطحرق 
ضض دول المظطصئ بما شغعا ضغان غععد؛ وصث غططص 
أوجطغئ)،  الحرق  (الةاطسئ  الةاطسئ  عثه  سطى 
طحارضئ  صعة  إلغةاد  ذلك  طظ  أبسث  طثطط  وعظاك 
طظ دول عثه الةاطسئ صغادتعا طظ الشرب والغععد 
شغ  غتخض  تشغغر  وأي  اإلجقم،  وجه  شغ  لطعصعف 

المظطصئ ضث الشرب.
بسث  الشرب  شرضعا  الاغ  السقم  تصغصئ  إن   -٤
المتغط  شغ  صئعل  أي  تطص  لط  المخطظسئ  التروب 
ضغان  وزراء  رئغج  به  اسارف  طا  وعثا  اإلجقطغ. 
الثضرى  شغ   ٢٠١٧/١١/٢٢ شغ  ظاظغاعع  غععد 
صال  تغث  دغفغث  ضاطإ  طساعثة  لاعصغع  افربسغظ 
شغ طآتمر أطام الضظغسئ: "إن الجسماء السرب تعلظا 
طظ  (إجرائغض)  سقصات  تعجع  أطام  السصئئ  لغسعا 
خقل السقم، وإظما الرأي السام السربغ"، وصال: "إن 
إلى  تسعد  ق  السقم؛  تعجغع  أطام  الضئرى  السصئئ 
السائث  السام  الرأي  إلى  وإظما  تعلظا،  الثول  صادة 
شغ الحارع السربغ". وأضاف أظه بثون اخاراق الرأي 
ذلك  وطع  باردا،  جغزض  السقم  شإن  السربغ؛  السام 
الساخظئ".  الترب  طظ  أشدض  الئارد  "السقم  إن  صال 
وعثا افطر لغثلض بحضض صاذع أن جطعك المسطمغظ 
تةاه غععد ق غاشغر أبثا وعع طساصى طظ سصغثتعط 
طساعثات  وق  أظزمئ  تشغره  شق  دغظعط،  وأتضام 

التضام. غفرضعا 
بئصاء  رعظ  عغ  غععد  ضغان  بصاء  طسألئ  إن   -٥
التضام السمقء، وبمةرد زوالعط شإظه غظاعغ. لثلك 
له؛  السمغطئ  افظزمئ  عثه  بصاء  سطى  الشرب  غترص 
لاتاشر سطى طخالته أوق، وسطى ضغان غععد باظغا.

٦- إن طحروع افطئ التداري عع شصط طظ غصدغ 
سطى ضغان غععد، وغثطص افطئ طظ حروره ولغج 
المحروع  وعثا  السمقء.  التضام  وق  الضاذب  السقم 
صطسئ  تغث  إلغه؛  العخعل  سطى  افطئ  أوحضئ  صث 
عآقء  جعى  غئص  ولط  ذرغصه،  شغ  ضئغرا  حعذا 

السمقء طظ أدوات اقجاسمار وأذظابعط.
طصئرة  عغ  الاارغت  سئر  وطتغطعا  شطسطغظ  إن   -٧
لطشجاة،  طصئرة  ضاظئ  الخطغئغ  السعث  شفغ  الشجاة؛ 
طصئرة  تضعن  وجعف  ضثلك،  المشعلغ  السعث  وشغ 
سعدة  شغ  جئئا  أغدا  وجاضعن  صرغإ،  سما  لغععد 

 افطئ لاارغثعا وتدارتعا بإذن اهللا

تصعل افطط الماتثة شغ أتث تصارغرعا: "غسغح سطى 
ضعضإ افرض ٦ ططغار طظ الئحر، غئطس جضان الثول 
٣ غصارب  طا  طظعط  غسغح  ظسمئ  ططغار   ٤,٣ الظاطغئ 

شغ  أطرغضغان  دوقران  وعع  الفصر  خط  تتئ  ططغار 
غتخطعن  ططغار   ١,٢ عظاك  عآقء  بغظ  وطظ  الغعم، 

سطى أصض طظ دوقر".
أن  بافرصام  الشربغئ  اإلتخاءات  تعضح  وبالمصابض 
الثول الخظاسغئ تمطك ٩٧٪ طظ اقطاغازات السالمغئ 
ضاشئ، وأن حرضات الثولئ السابرة لطصارات تمطك ٩٠٪ 
طظ اطاغازات الاصظغئ واإلظااج والاسعغص، وأن أضبر طظ 
٨٠٪ طظ أرباح اقجابمار افجظئغ المئاحر شغ الئطثان 
الئطثان  وشغ  غظغئ.  دولئ   ٢٠ إلى  غثعإ  الظاطغئ 
الظاطغئ ظةث أن ظسئئ ٣٣,٣٪ لغج لثغعط طغاه حرب 
آطظئ أو طسصمئ أو خالتئ لطحرب واقجاسمال و٢٥٪ 
أبسط  غفاصثون  و٢٠٪  القئص  لطسضظ  غفاصثون 
ق  افذفال  طظ  و٢٠٪  اقساغادغئ  الختغئ  الثثطات 
طظ  و٢٠٪  اقباثائغ  الثاطج  الخش  إلى  غخطعن 
الططئئ غساظعن طظ جعء الاشثغئ، شغ تغظ تئطس بروة 
بقبئ طظ أغظى أغظغاء السالط طا غسادل طةمعع الظاتب 
المتطغ فشصر ٤٨ دولئ شغ السالط ضما أن بروة ٢٠٠

طظ أغظى أغظغاء السالط تاةاوز ظسئاعا دخض ٤١٪ طظ 
جضان السالط طةامسغظ.

شغ  الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  ظاائب  عغ  عثه 
السالط، شعض سرشاط طظ الثي أوجث الفصر؟ إن خظاسئ 
الفصر وجتص الفصراء غأتغ طظ خقل تطئغص اقصاخاد 
عط  الئحر  طظ  طسغظئ  شؤئ  غثثم  الثي  الرأجمالغ 
بعثه  المطاف  لغظاعغ  والمطغارات  البروات  أختاب 
شاصارغر  المخرشغئ.  تساباتعط  شغ  طضثجئ  البروات 
افطط الماتثة الاغ تطالسظا طظ تغظ آلخر ُتزعر لظا 

طثى جحع عثا الظزام وبحاساه.
غصعل الضاتإ افطرغضغ روجر تغري شغ ضاابه "جظعن 
اقصاخاد": "غسرف افطرغضغعن أن عظاك خطًأ طا شغ 
أطرغضا ولضظعط ق غسرشعن طا عع، وق غسرشعن لماذا 
ذلك الثطأ، وافعط طظ ضض ذلك شعط ق غسرشعن ضغش 
غخطتعن ذلك الثطأ، وضض طا بإطضاظعط عع اإلحارة 
إلى أسراض المرض شصط. وشغ التصغصئ شإن بسخ 
طا تسمى تطعقً غجغث الطغظ بطئ، ذلك أن تطك التطعل 
تتاول أن تشغر ظاائب الظزام دون تشغغر الظزام الثي 
ضغفغئ  شغ  تضمظ  ق  المحضطئ  إن  الظاائب..  تطك  أشرز 
تطئغص ظزاطظا اقصاخادي شظزاطظا اقصاخادي بسغظه 
افجاجغئ  الارضغئئ  شغ  عع  الثطأ  إن  المحضطئ.  عع 
الةجئغئ  التطعل  تضعن  ولظ  اقصاخادي،  لظزاطظا 
أردظا  إذا  بالمحاضض،  غثعإ  تًق  الظاائب  وتدمغث 
العخعل إلى ُطُبطظا شغةإ اصاقع المحاضض طظ جثورعا 
ق بصخصخئ بسخ افوراق، وسطغظا أن ظتاضط افجج 
ضما  وضحفعا  ظزاطظا  تسّغر  الاغ  ضطعا  واقشاراضات 

عغ سطى تصغصاعا".
إن أبرز ظزرغاتعط الفاجثة المثطرة الاغ بظعا سطغعا 
صعلعط  الظاس،  بحآون  اقعامام  سظ  تمطخعط 
والثثطات،  لطسطع  الظسئغئ  الظثرة  طحضطئ  بعجعد 
الماةثدة  اإلظسان  تاجات  طصابض  ضفاغاعا  وسثم 
الاغ تجداد ضطما ارتصى اإلظسان إلى طرتئئ أسطى طظ 
ضفاغئ  اجاتالئ  واشارضعا  المثظغئ،  التغاة  طراتإ 
تسالى  اهللا  خطصعا  الاغ  الطئغسئ  والمعارد  البروات 
عغ  عثه  أن  وادسعا  الئحرغئ،  لمةمعع  الضعن  شغ 
المحضطئ الاغ تعاجه المةامع شغ ظزرعط، وبتسإ 
ظزرغات  أجاجعا  سطى  وضسعا  الثاذؤئ  الظزرة  عثه 
لدئط  صعاسث  سطى  تعاشصعا  شصث  وشزاسًئ،  خطًأ  أضبر 
ضغفغئ تخعل الظاس سطى البروات إلحئاع تاجاتعط، 
السطع  لاعزغع  اآللغئ  عع  البمظ  جسطعا  لثلك 
والثثطات، وعع الثي غعجث الاعازن بغظ اقجاعقك 
غمطك  طظ  غضعن  وبثلك  زسمعط،  تسإ  واإلظااج 
بمظ السطسئ عع الثي غامضظ طظ تغازتعا، وبالاالغ 
عثه  سطى  وبظاء  وسطغه،  تاجاته،  إحئاع  غساطغع 

ضغش سالب اإلجقم طحضطئ الفصر؟
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