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التمث هللا الثي عثاظا لقجقم والخقة والسقم سطى جغثظا طتمث وسطى آله وختئه وطظ تئسعط بإتسان...

شغ البقبغظ طظ رجإ سام ١٤٣٧ عةري، المعاشص لطسابع طظ أغار/طاغع ٢٠١٦ سصث الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر طآتمًرا سالمًغا بسظعان ”الحئاب المسطط... رواد الاشغغر التصغصغ“ طظ أجض طسالةئ الاتثغات السالمغئ الاغ تعاجه الععغئ 
اإلجقطغئ لطحئاب المسطط شغ السالط. واتثث عثا التثث المعط ذابع المتاضرات والاغ سصثت شغ بقث دول شغ العصئ ظفسه: 
تعظج، وإظثوظغسغا، وبرغطاظغا تغث ضان طاتثبعن طظ أوروبا وإشرغصغا والحرق افوجط وآجغا طحارضغظ وطظاصحغظ. وصث تدر 
التثث الدثط المؤات طظ الظساء المآبرات طظ الثول البقث بمظ شغعظ طسطمات، وسالمات، وحابات ساطقت، وذالئات جاطسغات، 

وظاحطات جغاجغات، وختفغات، وصائثات طةامسات، وطمبقت سظ طظزمات.

ضما احامض المآتمر أغًدا سطى ضطمات وتطصئ ظصاش تعل المحاضض والاتثغات اإلصطغمغئ الاغ تعاجه الحئاب شغ الشرب، والسالط 
السربغ، وآجغا، باإلضاشئ إلى حعادات طظ المتاضرات - بمظ شغعظ طسطمات وأطعات وحابات - تتثبظ شغعا سظ بسخ المسدقت 

والمعاضغع الاغ تعاجه الحئاب المسطط وتساططظ طسعا شغ جالغاتعظ.

وضان المآتمر ذروة بقبئ أجابغع طظ تمطئ سالمغئ طضبفئ تعل المعضعع الثي تزغ بثسط ضئغر طظ المسطمغظ شغ السالط.

عثه التمطئ المعمئ وطآتمرعا تط إسثادعا طظ أجض إبراز الاتثغات السثغثة الاغ تعاجه الحئاب المسطط سظث إظعارعط لععغاعط 
اإلجقطغئ شغ عثه افغام، بما شغعا: اقجاراتغةغئ السالمغئ الاغ تائسعا التضعطات السطماظغئ والمظزمات الثولغئ لضسإ الحئاب المسطط 
إلى ظمط التغاة السطماظغ وظزاطه الطغئرالغ، وتأبغر سطمظئ طظاعب الاسطغط وبغؤئ المثارس شغ السالط اإلجقطغ سطى الحئاب المسطط، 
والاأبغر السطئغ لعجائض الاعاخض (سطى اإلظارظئ) وبصاشئ المحاعغر سطى الحئاب المسطط، افطر الثي غّشرب أشضارعط، وظمط تغاتعط، 
وذمعتاتعط وصثراتعط ووقءاتعط وتئسثعط سظ دغظعط. وصث جسئ التمطئ وطآتمرعا أغًدا إلى تصثغط ظزرة اإلجقم لطحئاب وضغش 
أظظا ضأطئ ظساطغع جسطعط طظاخرغظ أصعغاء لقجقم، ططغؤغظ بالحةاسئ والبصئ لرد عةعم افسثاء سطى اإلجقم، وتةسغث الخفات الاغ 
تطجم لغضعظعا رواًدا لطاشغغر التصغصغ شغ عثا السالط صادرغظ سطى بظاء طساصئض أشدض لفطئ اإلجقطغئ والسالط أجمع شغ ظض سثل وظعر 

اإلجقم.

لصث صثطظا شغ عثا الضاغإ الضطمات الاغ تط إلصاؤعا شغ المآتمر جائطغظ اهللا جئتاظه وتسالى أن غةجي ضض طظ جاعط شغ عثه 
التمطئ وعثا المآتمر، وأن تخض رجائطعط إلى ضاشئ أخصاع افرض طظ أجض إغةاد جغض طبالغ لطمساصئض لعثه افطئ، غضعظعن شغه 

صطًئا صعًغا لطثشاع سظ الثغظ وتمض راغاه وغساسثون سطى إصاطئ حرع اهللا جئتاظه وتسالى سطى عثه افرض. الطعط آطغظ.

د. ظسرغظ ظعاز

طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

طصثطئ
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ا تَِصُفوَن﴾. َقِّ بَلَ اْكَاِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو زَاِهٌق َولَُكُم الَْوْيُل ِممَّ أغاعا افخعات: غصعل اهللا جئتاظه وتسالى شغ جعرة افظئغاء: ﴿بَْل َغْقِذُف بِاحلْ

غثئرظا اهللا جئتاظه شغ عثه اآلغئ أظه جغضعن عظاك خراٌع بغظ التص والئاذض طظث الئثاغئ وتاى ظعاغئ الضعن. والغعم أغاعا افخعات، 
ق غعجث أدظى حك شغ أن عظاك خراًسا شضرًغا تحّظه التضعطات والمظزمات الشربغئ السطماظغئ السالمغئ وتثسمعا افظزمئ غغر اإلجقطغئ 
شغ السالط اإلجقطغ ضث اإلجقم. أتث أبرز افعثاف شغ عثا الخراع عع ضسإ الحئاب المسطط إلى ظمط التغاة الطغئرالغ وظزاطه، 
وضان عثا واضًتا جًثا وبألفاظ خرغتئ شغ رجالئ ضائئ سام ٢٠٠٤ طظ صئض السغر أظثرو تغرظئعل، جضرتغر التضعطئ السابص شغ 
طضاإ الضعطظعلث الئرغطاظغ الثارجغ، تغث دسا إلى طثطط لضسإ ”صطعب وسصعل“ الحئاب المسطط. عثف عثه افجظثة بسغط جثًا 
وعع طظع سعدة اإلجقم سالمًغا وسثم إصاطئ ظزام جغاجغ إجقطغ شغ السالط اإلجقطغ الثي جعف غآدي إلى تتثي السغطرة وغعثد 

المخالح السغاجغئ واقصاخادغئ لطتضعطات الشربغئ سالمًغا.

تتثث افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن غعم ٢٠١٦/٠٣/٢٧ إلى ذقب شغ الةاطسئ افردظغئ بسمان وصال اآلتغ: ”شغ السحر 
جظعات الاغ صدغاعا ضأطغظ سام لفطط الماتثة جسطئ طظ الاساون طع الحئاب أولعغئ أجاجغئ شغ ظزام افطط الماتثة. تعجه أسثاد 
غغر طسئعصئ طظ الئراطب والمئادرات لفطط الماتثة ظتع الحئاب الرجال والظساء. إن الحئاب لغسعا شصط صادة الشث، إظعط صادة الغعم. 
وأظاط ججء طظ أضئر جغض طظ الحئاب شغ الاارغت. شغ السثغث طظ الثول الشربغئ طاعجط افسمار عع شعق ال ٤٠ جظئ. ولضظ شغ السالط 
السربغ طاعجط افسمار عع دون البقبغظ. عظا شغ افردن طاعجط افسمار عع ٢٢ جظئ. وعثا طا غسرف دغمعغراشًغا باظافاخ الحئاب“.

والعاصع أن ٦٠٪ طظ الحسعب السربغئ لعتثعا شغعا ٢٠٠ ططغعن حاب تتئ الثاطسئ والسحرغظ طظ السمر. عثا السثد الدثط طظ 
الحئاب المسطط الثي غمبض الطاصئ والتغعغئ وطساصئض افطئ إلى جاظإ الاسطص الماجاغث لطحئاب المسطط باإلجقم، شغ الحرق والشرب، 
صث جسض افعثاف الرئغسغئ لطتضعطات السطماظغئ والمآجسات اباضار اجاراتغةغئ طضبفئ تعثف إلى تحضغض أشضار الحئاب المسطط وظمط 

تغاتعط، وذمعتاتعط ووقءاتعط بظاًء سطى افشضار الشربغئ وإصخائعط سظ دغظعط.

ظحرت طآجسئ راظث الفضرغئ السالمغئ الاغ تمعلعا التضعطئ افطرغضغئ سام ٢٠٠٤ تصرغًرا بسظعان ”ضغش غساطغع الشرب الاروغب 
لقخقح اإلجقطغ“. واصارتئ المآجسئ أن ”المساثلغظ“ الثغظ غثسمعن إخقح اإلجقم تسإ الثطعط الشربغئ الطغئرالغئ غةإ 
أن غحةسعا سطى الضاابئ لطحئاب وغةإ تصثغط آرائعط شغ المظاعب الثراجغئ لطاسطغط اإلجقطغ، وصالئ إن السطماظغئ غةإ أن تضعن 
خغاًرا بصاشًغا بثغقً لطحئاب المسطط الساخط، وغةإ ظحر تارغثعط وتدارتعط السابصئ غغر اإلجقطغئ شغ اإلسقم وطظاعب الثول ذات 
السقصئ، وروجئ إلى إغخال رجائض إلى الحئاب ضث طظ غظادون بالتضط والصاظعن اإلجقطغ. طآجسئ راظث المرتئطئ بحئضئ أذطج 
تاألش طظ ٤٠٠ طظزمئ طثاطفئ شغ ظتع ٨٠ دولئ!! طظ السعض رؤغئ ضط طظ طقغغظ الحئاب المسطط تساطغع شصط طظزمئ واتثة 
أن تخطعط. تصغصًئ، إن تأبغرعا وطثاعا واجع لطشاغئ وطاظعع لثرجئ أن السثغث طظا أو طظ أذفالظا سطى افغطإ صث اتخطعا بئراطةعا 

بثون سطمعط أو سطمظا.

خقل السصث الماضغ أو غجغث، اتئسئ المآجسات والتضعطات الشربغئ اجاراتغةغئ تةاه الحئاب المسطط بتسإ تعخغات طآجسئ 
راظث. طظزمئ الغعظغسضع، سطى جئغض المبال، الاابسئ لفطط الماتثة المآلفئ طظ ١٩٥ دولئ والاغ تروج سطى الاساون بغظ افطط طظ 
خقل الاسطغط والبصاشئ، بثأت بمئادرة سالمغئ السام الماضغ قجاشقل الحئاب لمتاربئ طا غسمى برجائض ”الاطرف“ سطى اإلظارظئ. شغ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر طظ السام الماضغ أغًدا اجاداشئ طع وزراء الثارجغئ افطرغضغئ تثًبا سالغ المساعى تث وزراء الاسطغط لطثول 
افسداء شغ المظزمئ قجاشقل الاسطغط شغ اقجاراتغةغات العذظغئ لمعاجعئ أجئاب الاطرف سظث الحئاب. وطظ المبغر لقعامام طا 
صالاه إغرغظا بعضعشا، المثغرة الساطئ لطغعظغسضع سظثطا تتثبئ سظ عثه الثطئ ”أتث أضئر أدوارظا شغ العاصع، عع تتعغض المةامسات...، 
تتعغض المةامسات إلى أي حغء لك أن تسأل. تسًظا“. جعلغان عاضسطغ، أول رئغج لطغعظغسضع صال ”إن طعمئ الغعظغسضع... عغ 

طساسثة ظحعء بصاشئ واتثة طع وجعئ ظزر وخطفغئ خاخئ بعا طظ افشضار ولعا عثف سرغخ خاص بعا“.

عثه البصاشئ العاتثة أغاعا افخعات عغ طئظغئ سطى افشضار الشربغئ السطماظغئ؛ طساصثات طبض تماع افشراد بالترغئ الةظسغئ، وطساصثات 

الضطمئ افوىل يف املآتمر:

€÷â∏\;g]eç÷’;ÏËŸ˜à¸\;ÏÁÊ‚÷’;ÏË∏]¬’\;k]ÁÅui’\

(طارجمئ)
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دغمصراذغئ شغ أن لقظسان تحرغع الصعاظغظ ولغج اهللا عع الثي غدع جغاجئ الثول، وأن لطرجض والمرأة ظفج التصعق والعاجئات 
بتسإ المساواة بغظ الةظسغظ، وطساصثات شغ أظه لغج لطثغظ سقصئ بحآون المةامع أو الثولئ، وأن العقء لطثولئ ولغج لطثغظ. 
لصث أسطظئ الغعظغسضع سام ٢٠١١، شغ أسصاب الربغع السربغ سظ خارذئ ذرغص لثسط طساصئض سطماظغ دغمصراذغ لثول المظطصئ، 
واجاشقل الحئاب السرب ضقسإ أجاجغ لعثه الثطئ. وحمطئ أسمالعا: تعشغر الامرغظ شغ الاسطغط ”طع الارضغج سطى شضرة إصاطئ ضاطئ 

صعغئ لجرع البصاشئ الثغمصراذغئ“ شغ المةامسات.

عثه افجظثة لسطمظئ الحئاب المسطط طظ الممضظ رؤغاعا أغًدا شغ جغاجات وأسمال التضعطات الشربغئ.

شفغ برغطاظغا سطى جئغض المبال، صثطئ التضعطئ شغ تمعز/غعلغع الماضغ صاظعن طضاشتئ اإلرعاب وافطظ الثي غةئر بتسإ الصاظعن 
المثرجغظ وافذئاء وافخخائغغظ اقجاماسغغظ والسططات المتطغئ وتاى دور التداظئ سطى طراصئئ افذفال المسطمغظ طظ أي إحارة 
لما غسمى ”بالاطرف غغر السظغش“، وإذا طا اتااج افطر تتعغطعط إلى ”صظعات“ براطب التضعطئ لمضاشتئ الاطرف. وغعاجه اآلباء الثغظ 

غاعمعن بجرع افشضار اإلجقطغئ المعخعشئ بالاطرف، غعاجععن خطر أخث أذفالعط طظعط ووضسعط تتئ وخاغئ الثولئ.

عثا الصاظعن، الثي غسائر بمرة سصٍث طظ اجاراتغةغئ التضعطئ الئرغطاظغئ لمضاشتئ الاطرف – PREVENT (المظع)، صث أجئر جمغع طظ 
غسمطعن طع افذفال المسطمغظ سطى الظزر إلغعط سطى أظعط إرعابغعن طتامطعن أو أظعط شغ ذرغصعط إلى اإلجرام.

غسمى  بما  سام  بحضض  اإلجقطغئ  والةالغئ  المسطمغظ  لفذفال  اإلجقطغئ  والحسائر  المساصثات  جععر  حععئ  اجاراتغةغئ  إظعا 
”بالاطرف“. وبتسإ أرصام رجمغئ ظحرعا المةطج السام لطحرذئ العذظغئ، شإن ظخش الثغظ تتعلعا إلى ”براطب الصظعات“ وبطس 
سثدعط ٤٠٠٠ طظث ٢٠١٢، ضاظعا غئطشعن أصض طظ ١٨ سام. ١٥٠٠ طظعط تاراوح أسمارعط طا بغظ ١١-١٥ ساطاً، و٤٠٠ دون جظ 

الساحرة طظ السمر وأخشرعط بطس طظ السمر بقث جظعات.

أطا أجئاب اقحائاه والحضعك شضاظئ الططإ طظ افذفال الخقة أو الخغام شغ المثرجئ، أو سثم إرادة تدعر درس المعجغصى أو 
اقخاقط طع الةظج اآلخر، أو لئج سخئئ ”الترغئ لفطسطغظ“، أو لئاس اإلظاث لطجي اإلجقطغ الحرسغ أو تاى صعل التمث هللا!! وصث 
تط الاتصغص طع أتث أذفال المثرجئ فظه أتدر إلى المثرجئ طظحعرًا لمصاذسئ ”ضغان غععد“، وآخر فظه تتثث سظ تارغت التدارة 
اإلجقطغئ السزغمئ شغ طحروع طثرجغ وتط وخفه باطاقك آراء طاطرشئ. وأسطغئ الاسطغمات أغًدا إلى الةاطسات باجاباث افشضار 
”الماطرشئ“ طظ ترم الةاطسات. وتاى التضعطئ ظفسعا صث أوضتئ طا تسظغه بالاطرف؛ تغث حمض المسارضئ السطظغئ لطسغاجئ الشربغئ 
الثارجغئ شغ السالط اإلجقطغ، ورشخ الثغمصراذغئ الشربغئ والصغط الطغئرالغئ، ورشخ الحثوذ الةظسغ والمساواة بغظ الةظسغظ، 
وتطئغص الصعاظغظ اإلجقطغئ اقجاماسغئ طبض الافرغص بغظ الةظسغظ أو لئج الجي الحرسغ، أو تأغغث طفععم افطئ السالمغئ أو الحرغسئ 

أو الثقشئ.

صاطئ دول سطماظغئ أخرى بممارجئ عثه المراصئئ الماطرشئ واجاعثاف المساصثات اإلجقطغئ لطحئاب المسطط؛ طظ خقل سطمظئ 
طظاعب الاسطغط، وتةرغط الحئاب الثغظ غثسعن إلى اإلجقم، والاثخض الساشر شغ الاسالغط اإلجقطغئ لطمثارس اإلجقطغئ الثغظغئ 
بثرغسئ أظعا بغؤئ طظاجئئ لقرعاب. وأسطظ اإلسقم شغ باضساان شغ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر أن تضعطئ الئظةاب صث تزرت الثسعة 
إلى اإلجقم شغ ترم الةاطسئ. عثا اإلجراء عع ججء طظ خطئ التضعطئ العذظغئ لطسمض الاغ طظسئ الاسئغر سظ اإلجقم شغ اإلسقم، 
وشغ وجائض الاعاخض والعجط السغاجغ، واخفًئ إغاه بـ“خطاب ضراعغئ“ أو ”تطرف“. ضما وأغطصئ أضبر طظ ١٨ طثرجئ إجقطغئ 
شغ الئقد، وُجّرطئ الثسعة إلى تطئغص اإلجقم، طما أدى إلى اساصال اآلقف طظ السطماء المثطخغظ، والطقب والثرغةغظ والمثرجغظ 
وغغرعط طظ المسطمغظ شغ الئقد. جارت بظشقدش سطى الظعب ظفسه شغ اقساصال واقخاطاف وتاى الاسثغإ لسثد ق غتخى طظ 
الطقب والثرغةغظ الثاسغظ إلى اإلجقم شغ الئقد، بمظ شغعط ابظاان طظ افخعات المسطمات الطاان تسرضاا لطاسثغإ بسئإ تعزغسعظ 
لمظحعرات تثسع إلى طآتمر سطى اإلظارظئ تعل صثرة اإلجقم تض طحاضض الئقد السغاجغئ واقصاخادغئ. وذردت جاطسئ دضا شغ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ عثا السام ٧ ذقب بسئإ دسعتعط إلى اإلجقم، باإلضاشئ لعثا شصث أجئرت تضعطئ تسغظئ الاسسفغئ السطماظغئ 

المةطج العذظغ لطاسطغط سطى تثف ظخعص تاسطص باإلجقم واجائثال ضاابات تعل الطصعس والمساصثات العظثوجغئ بعا.

وشغ  اإللتادي.  والمغض  العبظغئ  سظ  غاتثث  ضااباً   ١٣٧ عظاك  الساحر  الخش  إلى  افول  الخش  طظ  غثرس  ضااباً   ١٩٣ بغظ  طظ 
ذاجغضساان، أغاعا افخعات، غظاصح الئرلمان تزر افجماء اإلجقطغئ لطمعلعدغظ الةثد لمضاشتئ اقرتئاط الماجاغث لطحسإ المسطط 

وأذفالعط بثغظعط. جئتان اهللا!!.

إلى جاظإ عثا أغاعا افخعات، تصعم التضعطات غغر اإلجقطغئ شغ بطثان السالط اإلجقطغ بالاروغب، بحضض طضبش لقسقم الشربغ 
السطماظغ الطغئرالغ الثي غثسع إلى ظحر افشضار غغر افخقصغئ والعضغسئ وأظماط التغاة الشربغئ بغظ خفعف الحئاب المسطط، وغسمض 

الضطمئ افولى شغ المآتمر
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جاعًثا لةسض الحئاب طععوجغظ ببصاشئ الاسطغئ وافشقم والممبطغظ، باإلضاشئ إلى طعاجمئ أشضار اإلجقم وربطعا بالسظش والعتحغئ. 
شفغ إظثوظغسغا، سطى جئغض المبال، ضاظئ عظاك أجظثة إسقطغئ طضبفئ سطى طثار السام الماضغ لطاروغب لفشضار الطغئرالغئ طبض الحثوذ 

الةظسغ بغظ خفعف الحئاب، وتتصغر أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ.

افخعات الضرغمات... غادح طظ ضض عثا أن عظاك أجظثة سالمغئ طضبفئ لةسض حئابظا غساظصعن الععغئ الطغئرالغئ السطماظغئ وغخئتعا 
جفراء لظمط التغاة الشربغئ وظزاطعا. وأغًدا جسطعط غرشدعن افشضار السغاجغئ واقجاماسغئ افجاجغئ وترك الممارجات اإلجقطغئ 
افجاجغئ طظ خقل ربطعا بالاطرف وإغةاد جغض طسطط لطمساصئض ُغرعإ سطى الخمئ، خائش جًثا طظ الاتثث سظ أطاه أو دغظه. وغعثف 
الشرب أغًدا إلى جسض الحئاب غاصئطعن ظسثئ سطماظغئ طظصتئ سظ اإلجقم ”المساثل“ وغظزرون إلى طساصثاتعط سطى أظعا بالغئ وغغر 

طاخطئ بالعاصع وأن دغظعط ظالط وصمسغ وغةإ أق غاثخض شغ حآون التغاة السخرغئ.

وطع عثا أغاعا افخعات، شإظظا ضأطئ، ظاتمض المسآولغئ سطى أزطئ الععغئ الاغ غاسرض لعا الحئاب الغعم. فظظا سظثطا رضغظا بفعمظا 
لقجقم والصغام بئسخ الحسائر اإلجقطغئ وعةرظا تطئغص اإلجقم بأتضاطه وظزاطه - الثقشئ - شغ بقدظا، عثا اقطر جمح لفشضار غغر 
اإلجقطغئ - الاصطغثغئ والطغئرالغئ - بالثخعل إلى بغعتظا وطةامساتظا. إن طفاعغط المتاجئئ طظ اهللا جئتاظه وتسالى، واقتاحام شغ الطئاس 
واقساثال شغ الضقم والسمض لفخرة ولغج لطثظغا، صاظعن بابئ أخقصغ طظ سظث اهللا جئتاظه وشعط ختغح لطتطعل اإلجقطغئ لمحاضض 
التغاة، جمغع طا ذضر أخئح ضسغًفا وطحعًحا شغ طةامساتظا وبقدظا. وصث أدى عثا إلى إسةاب أبظائظا وظزرعط إلى البصاشئ الطغئرالغئ 
المسغطرة وظزاطعا المتغط بعط وبتبعط سظ تطعل لمحاضطعط وضغش غحضطعن تغاتعط. الئسخ طظعط ذعإ أغًدا إلى الظزر إلى 
اإلجقم سطى أظه طةرد ذصعس دغظغئ وصعاظغظ وق غعجث سقصئ بغظه وبغظ تغاتعط، وذعإ صسط آخر لطرشخ أو الاحضغك بمساصثاتعط 
اإلجقطغئ، افطر الثي أشدى إلى تثطغعط سظه. لثا شإن أبظاءظا صث أخغئعا بظفج الرذائض والمحاضض المعجعدة شغ الشرب. شفغ ترضغا سطى 
جئغض المبال، طظ بغظ ٢٢٠,٠٠٠ حثص خدسعا لطسقج بسئإ طحاضض اإلدطان سطى الضتعل والمثثرات سام ٢٠١٣، أضبر طظ ٦٠٪ 
طظعط ضاظعا طا بغظ ١٥-١٧ جظئ، وتصرغًئا ربسعط تراوتئ أسمارعط طا بغظ ١٢-١٤ سام. والسثغث طظ حئابظا صث شصثوا اقتخال بمحاضض 

طةامسعط وأطاعط وطظ واجئعط إغةاد تطعل لصداغا دغظعط.

افخعات الضرغمات... إن طعاجعئ أزطئ الععغئ لثى حئابظا وشعط ضغفغئ تعغؤاعط لطاساطض طع الاتثغات الخسئئ الاغ غعاجععظعا ضث 
دغظعط وأخث الثور التصغصغ لعط وعع ضعظعط أوخغاء سطى عثا الثغظ وذطغساه، عع أتث افطعر التغعغئ لظا ضأطئ شغ عثه افغام. غةإ 
أن ظاصئض ضاشئ الةععد طظ أجض شعمه وتطه بعضعح ضاطض وجرسئ طاظاعغئ لضغق ظفصث الةغض الصادم لثغظظا، باإلضاشئ إلى اآلخرة فظفسظا 

وفبظائظا.

َِجاَرةُ﴾ [الاترغط: ٦]
ْ
ْهلِيُكْم نَاًرا َوقُوُدَها اجَّاُس وَاحل

َ
ْغُفَسُكْم وَأ

َ
ِيَن آَمُنوا قُوا أ َّ فَُّها ا

َ
غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

إسثاد: افجااذة سمراظئ طتمث - سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 

و د. ظسرغظ ظعاز - طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الضطمئ افولى شغ المآتمر
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إنَّ بصاشئ أي أطئ عغ السمعد الفصري لعجعدعا وبصائعا، شسطى عثه البصاشئ ُتئظى تدارتعا وتاتثد أعثاشعا وغاغاعا وغامغج ظمط 
سغحعا، وبعا غظخعر أشرادعا شغ بعتصئ واتثة شاامغج بعا سظ جائر افطط. وإن الطرغص لتفر بصاشئ افطئ عع الاسطغط الثي غسمض سطى 
خغاغئ السصعل والظفعس وغجرع الصغط وافشضار والمئادئ الاغ تاضعن طظعا حثخغئ اإلظسان شغ المساصئض. وفن السقصئ بغظ العغمظئ 
والاسطغط شغ الشرب أجاجغئ؛ شصث سمطعا سطى العغمظئ سطى الئقد اإلجقطغئ وإخداسعا سئر سطمظئ الاسطغط شغعا وإبساد المسطمغظ سظ 
الثغظ اإلجقطغ لمظع إخراج حثخغات إجقطغئ تتمض عمعم افطئ وصدغاعا المخغرغئ. شسمثوا إلى تسثغض طظاعب الاثرغج وشص الرؤى 
السعلمغئ واقتةاعات السطماظغئ. شطط تسث المظاعب الاسطغمغئ حأظا داخطغا لعثه الئقد وإظما أخئتئ حأظا سالمغا بعثف تمغغع سصغثة أبظائعا، 
وإشراغ سصعلعط طظ الفضر والصغط، وغةسطعن تطك المظاعب طئظغئ سطى غغر سصغثة افطئ بض سطى سصغثة تظاصدعا غراد طظعا أن غتمض أبظاء 
افطئ بصاشئ غرغئئ سظ بصاشئ أطاعط وبعثه الطرغصئ غدمظعن الائسغئ لعط.. وعثا عع الصسغج الثضاعر خمعئغض زوغمر غصعل طعجعًا 
تثغبه لطمئحرغظ: ”إظضط أسثدتط حئاباً شغ دغار المسطمغظ ق غسرف الخطئ باهللا، وق غرغث أن غسرشعا، وأخرجاط المسطط طظ اإلجقم، 
ولط ُتثِخطعه شغ المسغتغئ، وبالاالغ جاء الظحء اإلجقطغ ذئصاً لما أراد له اقجاسمار، ق غعاط لطسزائط وغتإ الراتئ والضسض، وق غخرف 

عّمه شغ دظغاه إق لطحععات“.

وصث اتئسعا شغ عثه السطمظئ وجائض سثة طظعا الارضغج سطى إعمال الطشئ السربغئ وإبساد الطقب سظعا وطساواة بض تفدغض تسطغط الطشات 
افجظئغئ سطغعا، وذلك إلبسادعط سظ شعط أتضام الصرآن - دجاعرعط - بطرغصئ تظغر شضرعط وتةسطعط غسسعن لطظعدئ. وضثلك شسطعا 
طع طادة الاربغئ اإلجقطغئ طظ خقل جسطعا طادة باظعغئ غغر أجاجغئ، وتثرجغعا شصط ضعاجئات وصعاسث وطادة دراجغئ تطجم قجاغاز 
اقطاتاظات بط ُتظسى، بثق طظ أن تضعن أجاجا لئظاء الحثخغئ اإلجقطغئ لطحئاب. وق ظظسى جطإ ظزام الاسطغط الشربغ، والمثارس 
افجظئغئ جعاء الائحغرغئ الاظخغرغئ طظعا أو السطماظغئ الاغ طا عغ إق طساول عثم تظفث جّمعا الصاتض شغ الثغظ والفضر والمفاعغط 
والسطعك..، شضان ظاغةئ ذلك ضطه بظاء صاسثة طظ افشضار الطغئرالغئ غغر اإلجقطغئ، والظزر لقجقم وضأظه دغظ ضعظعتغ طظفخض سظ 
التغاة، غاسطص شصط بالسئادات ولغج دجاعرا وطظعاج تغاة، ولغج له سقصئ أو أعمغئ لتغاتعط، طما غآبر سطى طفاعغمعط وجطعضغاتعط.. 
وضان لطمرأة ظخغإ شغ عثا الاشغغر شغ المظاعب، شصث جسعا إلى تشغغر خعرتعا ودورعا افخطغ شغ المةامع، بما أجمعه ”تشغغر الثور 
الظمطغ لعا!“ بةسطعا تسسى فن تضعن اطرأة ساططئ شصط ولغسئ أطا وربئ بغئ، شصاطعا بإلشاء طادة الاثبغر المظجلغ طظ المظاعب بما شغه 
طظ طعاد تساسث الفااة سطى طسرشئ دورعا افخطغ، وتاربعا طا أجمعه ”الجواج المئضر“، وتشظعا بالامضغظ اقصاخادي واقجاصقلغئ لعا، 
وحةسعا الطقب سطى اقظثراط بالظحاذات والرتقت والمحارغع والتفقت داخض وخارج المثرجئ طبض اقتافال بافسغاد والمظاجئات غغر 

اإلجقطغئ - وطا أضبرعا - وطا شغعا اخاقط وجفعر وطثالفئ لفتضام الحرسغئ..

ظسط أخعاتغ.. عط غرغثون ضمان ظحأة جغض طسطط شغ الععغئ وغربغ شغ الةععر، جغض غسضظ شغ أي بطث إجقطغ ولضظه غمطك سادات 
وصغط المةامع الشربغ، جغض غظامغ إلى جقلئ سمر وسطغ وخقح الثغظ، ولضظه غآطظ بأن ضض دسعة إلى السعدة إلى اإلجقم التصغصغ 
دسعة إلى اإلرعاب والرجسغئ والاثطش والاصعصر ق دسعة لطظعدئ، شغخئتعن عط أظفسعط تةر سبرة أطام الرجعع إلى اإلجقم وجععره..

أخعاتغ الضرغمات:

لصث اسائر المساسمرون السغاجغات الاسطغمغئ أتث أعط المتاور الاغ غةإ السغطرة سطغعا؛ شاثخطعا شغ المظاعب والمثارس وجغاجئ 
الاسطغط شغ سثة بطثان طبض طخر وباضساان والسسعدغئ والغمظ. طبض الثسط الضئغر الثي صثطاه أطرغضا لتضعطئ طحرَّف شغ باضساان 
لمراصئئ المثارس الثغظغئ وتفرغس الضاإ المثرجغئ لضاشئ المعاضغع طظ اإلجقم. وطبض تثف طعضعع العقء والئراء، وآغات الةعاد 
وتترغش بسخ الاسرغفات السصثغئ طظ طظاعب السطعم الحرسّغئ شغ السسعدغئ. وضض ذلك لغمظسعا وقدة ”اإلرعاب“ تسإ ادسائعط!! 
وضثلك شغ شطسطغظ وبسث صثوم طا غسمى ”بالسططئ“ ُوضسئ طظاعب تسمض سطى عثم اإلجقم شغ ظفعس أبظاء المسطمغظ وتتعغطعط 
إلى السطماظغئ الضاشرة وذلك باثرغإ سصعلعط بمفاعغط بسغثة سظ اإلجقم. أطا شغ طخر الِضظاظئ شصث تثشئ ضض الظخعص الاغ تاسطص 
بالتروب طع غععد، وأخئتئ تمةث السقم واتفاصغاته. وضثلك تثشئ الثروس الاغ تاضطط سظ الحثخغات اإلجقطغئ طبض خقح الثغظ 
افغعبغ وسصئئ بظ ظاشع بثسعى أظعما غترضان سطى الاطرف والسظش، تاى أتادغث الرجعل  الاغ تتث سطى الةعاد تط تثشعا. وضثلك 

الاأضغث سطى التدارة الفرسعظغئ ضاارغت طخر ُطشِفطغظ الفاح اإلجقطغ وتارغثه ضطه. 

الضطمئ الباظغئ يف املآتمر:
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أطا عظا شغ تعظج، شصث صام بعرصغئئ بإلشاء جاطسئ الجغاعظئ وأظحأ طثرجئ غعغمظ سطغعا الاعجه الاشرغئغ السطماظغ. وصام بإدخال تسطغط 
الطشات افجظئغئ شغ جظ طئضرة وأبسث الطقب سظ الاربغئ اإلجقطغئ الاغ وضع طصابطعا الاربغئ المثظغئ الاغ غاسطط شغعا الطفض الصعاظغظ 

العضسغئ والروابط الفاجثة ضالعذظغئ والصعطغئ.

والصظخطغئ  والغعظسضع  والغعظغسغش   USAID طبض  الشربغئ  والمآجسات  الظسعغئ  والةمسغات  الحئابغئ  المظزمات  دور  ظشفض  ولظ 
الئرغطاظغئ British Councel والاغ شغ ظاعرعا طساسثة الطقب وتسطغمعط والارشغه سظعط، وشغ باذظعا السط الجساف بسطمظئ تفضغرعط 
وطفاعغمعط بتغث تخئح الئغؤئ الساطئ لطمثارس غغر إجقطغئ بض سطماظغئ وتزعر الشرب بخعرة جمغطئ طتئئئ، وُتزعر اإلجقم أظه صغعد 
وتتضط شغ الترغات وتثطش وسصئئ أطام الاصثم والظعدئ، وأن الشرب عع الماتدر الماصثم المرشَّه الثي غةإ أن ظسمض سطى أن ظضعن 
َاء ُعمَّ الَ  ِ ْو

َ
ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكم مِّن ُدوِن ابِّ ِمْن أ ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ َّ طبطه وظسغر سطى خطاه!! شظصعل لعط طا صاله جّض حأظه: ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إىَِل ا

وَن﴾. تُنرَصُ
أخعاتغ الفاضقت:

عثا عع وضع الاسطغط تالغا شغ بقد المسطمغظ، شماذا سطغظا سمطه تةاه أبظائظا وذقبظا؟! وضغش سطغظا تسطغمعط آباء ضظا أو طسطمغظ..!!

ضما جئص وذضرت سطغظا أن ق ظصثم اإلجقم سطى أظه طادة أو طسطعطات تفرغ سطى ورصئ اطاتان وغأخث الطفض الحعادة وغظاعغ افطر، 
بض سطغظا أن ظشرس طفاعغط تآدي إلى تشغغر الافضغر وبالاالغ السطعك، وسطغظا ربطعا بالعاصع تاى تخئح ططمعجئ وطفععطئ سظثعط 
لغسعض تطئغصعا.. شسظثطا ظسطغعط أي درس طبض السئادات أو افخقق أو الحسر أو الاارغت أو السطعم ق غةإ أن غضعن سطما طةردا شصط 
بض ظربطه بالعاصع وبافتضام الحرسغئ وبما غفغثعط شغ بظاء طفاعغمعط وجطعضعط.. شمبق سظثطا ظحرح الخقة ق ظسطمعط شصط ضط 
رضسئ وطاذا ظصعل وطاذا ظفسض، بض إن الخقة عغ رضظ الثغظ وبخقتعا غخطح السمض، وأظعا غةإ أن تضعن جثا طظغسا أطام أي طظضر أو 
شتحاء، وسظث تسطغمعط صراءة الصرآن ظشرس شغعط أظه دجاعر لطتغاة، وطظعب لطاطئغص والاظفغث ولغج لطصراءة شصط شغ رطدان والمآتط 
واقطاتاظات، شعع أتضام حرسغئ لطاظفغث والاطئغص سطى طساعى افشراد والثولئ.. وضثلك شغ الزعاعر الطئغسغئ شغ السطعم طبق ق ظربطعا 
بأجئاب طادغئ شصط بض ظةسض لعا ُبسثا إغماظغا بربطعا بالثالص جئتاظه وتسالى الزاعرة شغ آغات ضاابه الضرغط، وضثلك التال شغ افخقق 

والمساطقت والاارغت والفغجغاء والاضظعلعجغا وغغرعا بثوام ربطعا بالبصاشئ والسصغثة وافتضام اإلجقطغئ والمفاعغط والسطعك..

أسطط أخعاتغ أن عثا افطر لغج جعق شغ ظض طا ظعاجعه طظ ترب ضث اإلجقم وأعطه، لضظ وجإ سطغظا السمض لاصطغض افضرار الظاجمئ 
سظ عثه الترب، خاخئ أن تطئغص اإلجقم طشّغإ لسثم وجعد الثولئ اإلجقطغئ الاغ تطئصه حاطق ضاطق.. عثه الثولئ الاغ غضعن شغعا 
تسطغط طا غطجم اإلظسان شغ طسارك التغاة شرضاً، سطغعا أن تعشره طّةاظا لضضِّ شرد ذضرًا ضان أو أظبى شغ المرتطاغظ اقباثائغئ والباظعغئ، 
وغفسح طةال الاسطغط السالغ طةاظا لطةمغع بأصخى طا غاغسر طظ إطضاظغات.. ولغج طبض العضع التالغ الثي غصطُع افعض أتغاظا الصعت سظ 

أظفسعط لغعشروا الاسطغط فبظائعط..!! دولئ غضعن عثف الاسطغط شغعا طظخّئاً سطى أطرغظ:

أولعما بظاء الحثخغئ اإلجقطغئ، سصطغئ وظفسغئ، وذلك سظ ذرغص غرس البصاشئ اإلجقطغئ، سصغثة وأشضارا وجطعضا، شغ سصعل الططئئ 
وظفعجعط. لثا جغترص واضسع المظاعب وطظفثوعا شغ دولئ الثقشئ سطى تتصغص عثه الشاغئ.. وباظغعما إسثاد أبظاء المسطمغظ لغضعن 
طظعط السطماء المثاخعن شغ ضض طةاقت التغاة جعاء شغ السطعم اإلجقطغئ (طظ اجاعاد وشصه وصداء وغغرعا)، أو شغ السطعم الاةرغئغئ 
(طظ عظثجئ وضغمغاء وشغجغاء وذإ وغغرعا)، سطماء أضفاء غتمطعن دولئ اإلجقم وافطئ اإلجقطغئ سطى أضااشعط لاصاسث المرضج افول 
بغظ افطط والثول شغ السالط، شاضعن دولئ صائثًة وطآبرة بمئثئعا، ق تابسئ أو سمغطئ بفضرعا واصاخادعا طبطما عع التال اآلن شغ السالط 
اإلجقطغ والسربغ.. دولئ تضعن شغعا المثرجئ شسق عغ التاضظئ افولى لئظاء حثخغات إجقطغئ طامغجة، شغ سطط أخعل الفصه والطشئ 
والافسغر، وضثلك التاضظئ افولى لئظاء طبض تطك الحثخغات شغ المسارف السطمغئ ضسطط الثرة والفداء والضمئغعتر وغغرعا.. دولئ ظاعق 

ضطظا لطسغح شغ ضظفعا وتتئ ظطعا..

ظسأل اهللا تسالى أن غسةض بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عثه لغاسطط أبظاؤظا شغ ظطعا وغاثطخعن طظ افشضار الرأجمالغئ 
بضض طفاجثعا.. وسسى أن غضعن عثا الغعم صرغئا..

أسثتعا: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ) - سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الضطمئ الباظغئ شغ المآتمر
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السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،

َقُم َسطَى َرُجْعِل اِهللا، َوَسطَى آلِه َوَأْخَتاِبِه،  َقُة َوالسَّ التمُث ِهللا الثي عثاظا إلى خراِذِه المساصغط، والسغِر سطى َعْثيِ جغِث المرَجطغظ، َوالخَّ
َوَطْظ َدَسا ِبَثْسَعِتِه، َواْلَاَجَم ِبَحِرْغَسِاِه، َوَبَثَل ُجْعَثُه ِإلَِصاَطِئ اْلِثَقَشِئ َسطَى ِطْظَعاِجِه، َوَطْظ جَاَعَث ِشْغ َجِئْغِض اِهللا َتصَّ ِجعَاِده. آطغظ

افخعات السجغجات، التدعر الضرغط، والظاحطعن الحئاب

سطغظا أن ظثرك تةط السطماظغئ الاغ تعّجععا الثول الشربغئ ضث أبظاء المسطمغظ وحئاب المسطمغظ شغ إظثوظغسغا. لصث صام الشرب 
باخمغط خطط سالمغئ وبراطب طاظعسئ لطفعز بصطعب وسصعل ووقء حئاب المسطمغظ، تاى غضعظعا طثطخغظ لطفضرة السطماظغئ، والصغط 
الاتررغئ، وذراز التغاة الشربغئ وظزاطعا. وظاغةئ لثلك، شإن حئاب المسطمغظ صث شصثوا طضاظاعط الاغ تثدعا اإلجقم باسائارعط رواد 

الاشغغر التصغصغ وتماة اإلجقم وافوخغاء سطى تطئغصه، وعع طا غسظغ خسارة إطضاظغاتعط وذاصاتعط وتغعغاعط.

إن خطئ الشرب لسطمظئ أذفال وحئاب المسطمغظ تزعر بعضعح شغ وبغصئ ”خطئ السمض لمظع الاطرف السظغش“ الاغ اسامثتعا افطط 
الماتثة والاغ بثأ السمض بعا شغ ١٢ حئاط/شئراغر سام ٢٠١٦. وعظاك أطران ابظان ق بث طظ الاتثغر طظعما: أوًق: الةععد الاغ ُتئثل 
لثشع حئاب المسطمغظ بسغًثا سظ اإلجقم التصغصغ. وباظًغا، الةععد لسرصئ إطضاظغات وذاصات حئاب المسطمغظ طظ أجض التفاظ سطى 

عغمظئ الثول الرأجمالغئ الشربغئ - وخاخئ أطرغضا - الاغ تسغطر سطى افطط الماتثة.

وَتْزعر طتاوقت دشع حئاب المسطمغظ بسغًثا سظ شعط اإلجقم الختغح شغ خطئ تفسغض دور الحئاب شغ طظع الاطرف السظغش. وصث 
بغظ افطغظ السام لفطط الماتثة ظاائب ”بغان الحئاب“ شغ سمان شغ سام ٢٠١٥، وأحار إلى أن الحئاب غةإ أن غضعظعا رواًدا شغ تفر 
الغظ شغ طظع الاطرف السظغش. ولضظ صئض عثا بعصئ ذعغض، أخث الشرب غروج لفضرة أن طرتضئغ السظش عط الترضات  السقم السالمغ وشسَّ
اإلجقطغئ. شصث بثأ بثلك طظث تفةغر طرضج الاةارة السالمغ سام ٢٠٠١ وتاى العةمات افخغرة شغ بارغج، وتفةغرات أظصرة، وتفةغرات 

جارغظا، والافةغرات افخغرة شغ بروضسض عثا السام، شثائًما طا غاط ربط الفاسطغظ بالترضات اإلجقطغئ.

والثطط الشربغئ لمعاجعئ الاطرف السظغش لط تسث تصاخر شصط سطى الترب المادغئ، ولضظعا باتئ أغًدا ترب أشضار وجغاجئ. وبظاء سطى 
اصاراح طآجسئ راظث، شصث حضطئ أطرغضا حئضئ طظ المسطمغظ المساثلغظ لغضعظعا حرضاءعا. إضاشئ إلى حرضائعا المعمغظ طظ أضادغمغغظ 
لغئرالغغظ وسطماظغغظ طظ أبظاء المسطمغظ، وضثلك حثخغات طساثلئ طظ الحئاب المبصش والسطماء. وُغَسّرف الئاتث الضئغر شغ طآجسئ راظث، 
أظةض راباجا، المسطمغظ المساثلغظ بأظعط عآقء الثغظ غصئطعن الاسثدغئ والظسعغئ والمساواة بغظ الةظسغظ والثغمصراذغئ والترضات 

اإلظساظغئ والمةامع المثظغ.

افخعات السجغجات، التدعر الضرغط، والظاحطعن الحئاب... غرتمضط اهللا

تسمض التضعطئ اإلظثوظغسغئ اآلن سطى تسمغط اإلجقم المساثل تغث إظعا ُترضج سطى الةاطسات والمثارس والمثارس اإلجقطغئ الثاخطغئ 
الاصطغثغئ. وصث دسا الرئغج جعضعي طآخًرا حغت افزعر وذطإ طظه ظحر أشضار اإلجقم المساثل. وسقوة سطى ذلك، شإن التضعطئ، وطظ 
خقل وزارة الحآون الثغظغئ، جاصعم باشغغر طظاعب الاربغئ اإلجقطغئ لاساسمض اجط اإلجقم السطمغ أو اإلجقم رتمئ لطسالمغظ. وصث 
خرح وزغر الحآون الثغظغئ بعضعح أن عثا المظعب صث تمئ خغاغاه بعثف تسطغط الطقب تسالغط اإلجقم بطرغصئ أضبر اتاراًطا لطاظعع 
واقخاقف، وطظ أجض تسجغج السقم والاساطح والثغمصراذغئ. وبتسإ طا صاله، شإن المظعاج غمضظ أن غضعن أغًدا وجغطئ لمظع اظاحار 
الاطرف الثي صث غظحأ شغ المآجسات الاسطغمغئ. وتصعم وزارة الثشاع بطرح برظاطب وذظغ لظحر العسغ تعل ”الثشاع سظ الئقد“ وخاخئ 
لططقب: ذقب الةاطسات وذقب المثارس اإلجقطغئ الثاخطغئ الاصطغثغئ. وعع غعثف إلى غرس الصغط الصعطغئ شغ الحئاب طظ أجض 

طعاجعئ افشضار الماطرشئ السالمغئ الصادطئ إلى الئقد.

واإلجقم المساثل عع شغ جععره شضرة طفادعا صئعل ضض طا غثالش أشضار اإلجقم وأتضاطه. وعع لغج طةرد صئعل واصع الفروصات، ولضظ 
ق بث طظ تصئُّض شضرة اقخاقف ظفسعا. والمساثلعن عط الثغظ ق غظاصثون المبطغغظ، وغاصئطعن صادة الضفر باجط تصعق اإلظسان؛ غفرتعن 

ضطمئ إظثوظغسغا يف املآتمر:

€÷â∏\;g]eç’\;ÏÁÊËtÂ;Ï›]“Ÿ;ÎÄ]¡b

الضطمئ البالبئ - الضطمات المتطغئ طظ المظاذص:

(طارجمئ)
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بتدعر صثاس الضظائج، وغصئطعن بمساوطئ أسراف الضفر وأظزماه باجط الاسثدغئ. ولثلك شإن خطر شضرة اإلجقم المساثل طابض بحضض 
واضح. وصث أخثت الرغئئ المائادلئ بالزععر شغ خفعف افطئ اإلجقطغئ. َشُصسمئ افطئ إلى ترضات إجقطغئ أخعلغئ وترضات إجقطغئ 
طساثلئ. شغ العاصع، غةإ رساغئ حئاب المسطمغظ تاى تاضعن سظثعط حثخغات إجقطغئ تصغصغئ تتمض بصعة السصغثة اإلجقطغئ وتاتطى 
بافخقق اإلجقطغئ الظئغطئ، إضاشئ إلى اعاماطعط بالمحاضض الاغ تعاجععا عثه افطئ. ولضظ الةععد الاغ تخإ شغ عثا الئاب غةري 
اآلن إساصاعا. وتصع اقتتادات الطقبغئ اإلجقطغئ شغ المثارس والضطغات والةاطسات، والمثارس اإلجقطغئ الثاخطغئ ضمظ دائرة اقحائاه 
بأظعا أوضار لقرعابغغظ. وظاغةئ لثلك، جغئصى جغض الحئاب بسغًثا سظ الفعط الختغح لقجقم. وجغضعن تمطئ الثسعة المثطخعن الثغظ 
غضاشتعن طظ أجض إصاطئ التضط بما أظجل اهللا جئتاظه وتسالى بسغثغظ سظ افطئ أو غاط اتعاطعط بالاطرف. شغ التصغصئ، إن افطئ تتااج 
لقجقم السغاجغ طظ أجض تض المحاضض ذات افبساد الماسثدة الظاتةئ سظ تطئغص افظزمئ الثغمصراذغئ السطماظغئ واقصاخاد الرأجمالغ. 
وسطى الرغط طظ ضض ذلك، غرغث الشرب طظ المسطمغظ أن غزعروا السثاء لضاشئ أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ والثاسغظ لعا. وغرغث الشرب طظ 

حئاب المسطمغظ - ضصادة افطئ شغ المساصئض - أن غضعظعا جغًق طساثًق، وذلك فن المسطمغظ المساثلغظ ق غعثدون وجعدعط.

افخعات السجغجات، التدعر الضرغط، والظاحطعن الحئاب

والمسألئ التاجمئ الباظغئ عغ دسط الحئاب شغ المةاقت اقصاخادغئ والتغاتغئ، والاغ شغ التصغصئ عغ ججء طظ الةععد الشربغئ 
قخاطاف إطضاظغات حئاب المسطمغظ. شفغ ظفج وبغصئ ”خطئ السمض لمظع الاطرف السظغش“، صالئ افطط الماتثة إن طتفجات السظش - 
إضاشئ لطثواشع الثغظغئ - عغ الاعمغح المةامسغ والفصر. ولمظع ذلك، صاطئ افطط الماتثة باخمغط خطئ ُطَاابسئ تساعثف طظ خقلعا 
الحئاب بصداغا تاسطص بالاسطغط وتظمغئ المعارات، وتسعغض السمض والاعاخض اقجاراتغةغ، وحئضئ اإلظارظئ، وطعاصع الاعاخض. وشغما 
غاسطص بمسألئ الاسطغط، شإن إتثى الظصاط الاغ ق بث طظ العصعف سطغعا عغ ضرورة تخعل الحئاب سطى طخادر الاسطغط المعظغ واتادان 
المعاعإ الرغادغئ. شظزام الاسطغط الرأجمالغ غصعم سطى المظفسئ وغثسط الاعجه ظتع افجعاق، ولط غسث العثف طظه تثرغب السطماء وإظما 
خظاسئ السمال. شغاط شغه تتدغر خرغةغ المثارس المعظغئ والثبطعم والةاطسات لغخئتعا سماًق سظث الحرضات الرأجمالغئ الشربغئ. ولط 
تسث الثولئ تثسط الاعجه ظتع الئتث السطمغ شغ الةاطسات لئظاء اصاخاد طساصض لطئقد وإظما تصعم الحرضات بإدارته وشًصا لمخالتعا. شغ 

واصع افطر، إن تطئغص الظزام اقصاخادي الرأجمالغ الةحع عع السئإ التصغصغ لمحضطئ الفصر.

وأطا شغما غاسطص بمسألئ اقتخال واإلظارظئ وطعاصع الاعاخض، وبتةئ أن عثه الاصظغات غساثثطعا الماطرشعن لظحر أشضار السظش 
وتمضظعا طظ اجاشقلعا لاةظغث الحئاب، شإن افطط الماتثة جاثسط آقف الحئاب الظاحطغظ والفظاظغظ شغ جمغع أظتاء السالط شغ الخراع 
ضث الاطرف السظغش طظ خقل اجاثثام وجائض اإلسقم سئر اإلظارظئ، وطظ خقل المعجغصى والفظ وافشقم والرجعم الساخرة والفضاعئ. 
ولضظظا شغ العصئ ظفسه ظسطط أن الثول الشربغئ خقل الصرن الماضغ عغ الاغ صادت اقباضار شغ طةال تضظعلعجغا المسطعطات واقتخاقت. 
ولصث جسطعا طظ عثه الاضظعلعجغا أداة لظحر البصاشئ السطماظغئ وذلك طظ خقل الاروغب لطراز التغاة الشربغئ الاغ ق تعاط إق بالحععات، 

والصغط المادغئ واقجاعقضغئ والفردغئ واإلباتغئ، شصث دطروا بعاجطاعا أذفال وحئاب المسطمغظ.

اقتخاقت  أجعجة  تظاب  الاغ  الرأجمالغئ  الحرضات  إرادة  وشص  تاحضض  السغاجئ  شإن  المسرشئ،  سطى  الصائط  الغعم  اصاخاد  سخر  وشغ 
وتضظعلعجغا المسطعطات الرصمغئ الاغ تساشطعا بحضض ضئغر لةظغ أرباح ضثمئ. ورؤغئ جعضعي إلظثوظغسغا ضأضئر جعق لقصاخاد الرصمغ 
شغ جظعب حرق آجغا بعثف جظغ أرباح تصثر بظتع ١٣٠ ططغار دوقر شغ سام ٢٠٢٠، صث جسطاه غططإ طظ وزرائه تأجغج سقصات جغثة 
طع وادي السطغضعن، طرضج خظاسئ اإلبثاع شغ أطرغضا. إق أظه ق بث طظ السآال سمظ غمطك عثا العادي الثي غالًئا طا غحار إلغه باجط ”وادي 

افطض“؟ إظعا حرضات الاضظعلعجغا الرأجمالغئ الاغ تروج لطراز تغاتعط المظتطئ.

لصث خثرت طعاصع الاعاخض أذفال وحئاب المسطمغظ، شعط غصدعن طسزط أوصاتعط شغ إجراء تتثغبات لمطفاتعط سطى عثه العجائض 
سغح الفظاظغظ.  ذرغصئ  اإلحاسات سظ  وغاائسعن  وخاخئ طظ الةظج اآلخر،  افخثصاء  بالثردحئ طع  طظعا، وغصعطعن  ذائض  ق  والاغ 
وإن شضرة اإلغراء الاغ غصثطعا السمض شغ طةال الارشغه، أو تتصغص غظى جرغع طظ خقل السمض ضممبض أو طشٍظ، صث جسض أذفال وحئاب 
المسطمغظ سطى اجاسثاد لطعصعف شغ ذعابغر ذعغطئ وشغ الطصج التار والئارد لطمحارضئ شغ تةارب افداء لمسابصات المعاعإ الماسثدة. 
ظاعغك سظ المسطسقت الاغ تروج فجطعب تغاة الماسئ، والظّثغئ بغظ افذفال وآبائعط، والاغ ُتَسطِّط افذفال سثم اتارام آبائعط وتئظغ 

وجعات الظزر الاغ تاسارض طع افخقق شغ اإلجقم.

إن عثه اقجاراتغةغئ السالمغئ والثطط الشربغئ تعثف إلى ِإبساد أجغال المسطمغظ سظ اإلجقم الختغح وقخاطاف ذاصاتعط. شطصث 
أخئتعا جفراء السطماظغئ وضتاغا صغط وذراز التغاة الشربغئ وأظزماعا. أطا الحئاب الثغظ غصئطعن سطى دراجئ اإلجقم بحشش شإظعط 
ُغَعجَّععن لغضعظعا طسطمغظ طساثلغظ خثطئ لمخالح الشرب وأشضاره وصغمه وأظزماه. بغظما ُغعجَّه اآلخرون لضغ غخئتعا جغًق ”طائًسا“ 
غساظغ طظ أزطئ شغ الععغئ، وجغاثطر طساصئطعط طظ خقل شضرة ترغئ الاخرف وشص حععاتعط. وبثلك غصسعن شرغسئ جعطئ لطسالط 

ضطمئ إظثوظغسغا شغ المآتمر
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المزطط، شغاعرذعا شغ سالط المثثرات والةظج والثمعر والثسارة وغغرعا طظ الاخرشات المظترشئ.

وظتظ بالاأضغث صث خسرظا ضظجظا البمغظ. وظرى أن دول اقجاسمار صث جغطرت سطغه وعغ الاغ تئشخ الثغر لعثه افطئ. غةإ سطغظا 
إظصاذعط، شإظعط غسغحعن اظتراًشا تصغصًغا، صال رجعل اهللا : «َطْظ َرَأى ِطْظُضْط ُطْظَضًرا َشْطُغَشغِّْرُه ِبَغِثِه، َشِإْن َلْط َغْسَاِطْع َشِئِطَساِظِه، َشِإْن َلْط 

َغْسَاِطْع َشِئَصْطِئِه، َوَذِلَك َأْضَسُش اْإلِغَماِن».

إن عثا واجٌإ صث شرضه اهللا سطغظا، شغةإ أن ظسمض سطى تشغغر المظضر وظساسغث طضاظئ الحئاب ودورعط ضما بغظ اإلجقم. شغةإ أن 
غضعظعا صادة الاشغغر، وتماة اإلجقم المثطخغظ. شسظثطا واجه رجعل اهللا  تتثغات الثسعة شغ صرغح، شصث ضان الحئاب وصاعا شغ 
الخفعف افولى ضث الضفار. وغةإ أن غضعن الحئاب جفراء اإلجقم ضما جسث ذلك طخسإ بظ سمغر رضغ اهللا سظه الثي أرجطه الظئغ 
لتمض الثسعة إلى المثغظئ المظعرة وبثلك أخئح أول جفغر شغ اإلجقم. شصث ترك طخسإ طااع الثظغا الجائض وضتى شغ جئغض التغاة 
التصغصغئ، اآلخرة. وظاغةئ لظداله وضفاته، شصث أخئح اإلجقم شغ المثغظئ المظعرة بسث أصض طظ سام رأًغا ساًطا ودخطئ المثغظئ شغ اإلجقم، 

طا حاء اهللا... اهللا أضئر.

العسغ  لظحر  إجقطغ  جغاجغ  تجب  غصعده  تترك  وجعد  طظ  بث  ق  المسطمغظ،  وأذفال  حئاب  وذاصات  وتغعغئ  طضاظئ  وقجاسادة 
والظعدئ بحئاب المسطمغظ. وإن لط غاخث لعثا الاشغغر تجب إجقطغ جغاجغ غصعم سطى المئثأ اإلجقطغ (شضرة وذرغصئ)، شإن اجاسادة 
طضاظئ الحئاب وتغعغاعط وشص اإلجقم لظ تاتصص. ولظ غصعم بعثا الثور إق تجب جغاجغ إجقطغ، شغضحش سظ تآطر الثول الشربغئ 
لاثطغر أجغال المسطمغظ الحابئ، وغضحش زغش وشحض التدارة الشربغئ السطماظغئ، وغضحش تصغصئ الثغمصراذغئ الاغ لط تةطإ لطئحرغئ 

جعى الاساجئ والحصاء.

شغ التصغصئ، إن الثور الفسال لطحئاب لظ غاتصص إق شغ طةامع غطئص ضاشئ أتضام اإلجقم وغائظى سصائثه وأشضاره. إن دولئ الثقشئ 
عغ العتغثة الاغ جُاِسثُّ ضض طا غطجم لثسط الحئاب. شظزام الاسطغط، والظزام اقجاماسغ واقصاخادي والسغاجغ الاغ جغطئصعا خطغفئ 
المسطمغظ جاثسط جمغسعا الحئاب ضتماة وأوخغاء تصغصغغظ سطى اإلجقم، وعغ طظ جاتصص افطظ لفطئ اإلجقطغئ وتظعخ بالسالط 
أجمع الظعدئ التصغصغئ الختغتئ، وبعا جارتئط صطعبعط وسصعلعط بحضض دائط باإلجقم وسجة افطئ. ولثلك شإن اقتةاه الثي ُغسمض له 

الغعم لاتصغص الظعدئ الفضرغئ لحئاب المسطمغظ واجاسادة طضاظاعط غعثف إلى إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

ِّ يُِريُدوَن وَْجَهُه َوَال َيْعُد  ِ ِيَن يَْدُعوَن َربَُّهم بِالَْغَداةِ وَالَْع َّ وأخغًرا، أخاذإ حئاب المسطمغظ بصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿وَاْصرِبْ َغْفَسَك َمَع ا
ْمرُهُ فُُرًطا﴾ [الضعش: ٢٨]

َ
َبَع َهوَاهُ َواَكَن أ ْلَفلَْنا َقلَْبُه َعن ِذْكِرنَا وَايَّ

َ
ْغَيا َوَال تُِطْع َمْن أ ُّ ََياةِ ا

ْ
َقْيَناَك َقْنُهْم تُِريُد زِيَنَة احل
والتمث هللا رب السالمغظ

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

 أسثتعا: افجااذة أم شدغطئ - سدع تجب الاترغر شغ إظثوظغسغا

ضطمئ إظثوظغسغا شغ المآتمر
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التمث هللا رب السالمغظ، والخقة والسقم سطى الظئغ المخطفى الضرغط وسطى آله وختئه وطظ تئسه بإتسان إلى غعم الثغظ، رب اغفر 
ذظعبظا وشرج ضروبظا وآطظ روساتظا واجسطظا طظ سئادك المثَطخغظ المثِطخغظ، الثغظ ق َغزطمعن وق ُغزطمعن، رب احرح لغ خثري وغسر 

لغ أطري واتطض سصثة طظ لساظغ غفصععا صعلغ.

أخعاتغ الضرغمات، أتغغضظ باتغئ اإلجقم، شالسقم سطغضظ ورتمئ اهللا وبرضاته، بعرك جمسضظ وبعرك لصاؤضظ، وأتعجه بالحضر لضض 
طظ لئى الثسعة ولضض طظ جاعط شغ إظةاح عثا الطصاء...

الحئاب عع سظعان الطاصئ واإلبثاع، وسظعان السطاء واقظثشاع، ولضظه غساظغ الغعم طظ وضع طأجاوي ألغط، وجعء رساغئ وتعمغح، 
وسثم اطابال لاططساته بعخفه حئابا طسطما غأطض شغ اجارداد جغادته وأرضه المشاخئئ واجارجاع برواته المظععبئ.

شصث سمض المساسمر طظث طا غصارب الصرن سطى تشرغإ الحئاب المسطط وتحضغضه شغ صظاساته وععغاه، وأجصط دولئ الثقشئ، واخاار 
ظثئئ رباعا سطى المفاعغط الشربغئ، بط جثرعا لدرب اإلجقم، والثسعة لطاترر طظ ضض المفاعغط الاغ ظحأت وتربئ سطغعا افطئ، والاسطغط 
بأن الاطعر والاصثم لظ غضعن إق بدرب ضض طعروث شضري إجقطغ بط الطتاق برضإ التدارة الشربغئ بضض طصعطاتعا، شأربك الحئاب 
بأشضاره المسمعطئ الاغ تططص الشرائج وتةسض المصغاس عع المخطتئ وتطشغ السصغثة اإلجقطغئ ضأخض شغ الافضغر؛ طما جئإ اضطرابا شغ 
حثخغئ الحئاب المسطط بثغثغئ طحاسره بسظاوغظ رظاظئ ضالترغئ وغغرعا، وأظاب جطعضغات غغر طظسةمئ. بط تاظخض افظزمئ الصائمئ 
طظ ضض طسآولغئ بثسعى أن عثه السطعضات ذئغسغئ ظاغةئ تشغرات شسغعلعجغئ سئروا سظعا بسظ المراعصئ، وتتمض شحطعط الفضري سطى 

الارضغئئ السمرغئ ق سطى أشضارعط الاغ أظاةئ الاساجئ والثغئئ.

ولغج بالشرغإ طمظ راعظ سطى ضرب افطئ اإلجقطغئ تاى غعجث لظفسه طعصسا بغظ افطط، لغج غرغئا أن غسامغئ شغ جئغض تتصغص 
عثشه، وعثا صعل أتثعط غسضج ظعاغاعط (ضأس وغاظغئ تفسقن شغ تتطغط افطئ المتمثغئ أضبر طا غفسطه ألش طثشع)، شأغرصععا شغ 

تإ المادة والحععات.

ولما اذمأن الشرب إلى تضعطات جططعا سطى رصاب المسطمغظ تتمض أجظثاته، غسر لعا المةال لاعمغح الحئاب ضمظ طظزعطئ 
تسطغمغئ شاجثة واصاخادغئ طعارئئ وجغاجغئ سمغطئ شاحطئ، شعجث الحئاب ظفسه شغ طساظاة ق غسطط جئغض الثقص طظعا.

شمظ الحئاب شؤئ طئثسئ، غسر لعا المساسمر العةرة إلى طساصطه ووظفعا شغ طثائراته، وظسعق إتخائغات سطى جئغض المبال ق التخر؛ 
شئتسإ جاطسئ الثول السربغئ شإن ٥٠٪ طظ افذئاء و٢٣٪ طظ المعظثجغظ طظ طةمعع الضفاءة السربغئ غاعجععن إلى أوروبا، وظسئئ 
٥٤٪ طظ السرب الثغظ غثرجعن شغ الثارج ق غسعدون إلى بطثعط، وسظ ضاابئ الثولئ لطعةرة سام ٢٠١٢، شإن ٥٧ ألش ذالإ طظ تعظج 
عاجروا إلى الثارج بظسئئ سعدة ق تاةاوز ١٠٪، ضما أن سثد اإلذارات المعاجرة طظ تعظج تئطس ٨٣٥٢٩، وورد سظ دراجئ خادرة إلدارة 

السغاجات السضاظغئ والعةرة شغ الةاطسئ السربغئ أن السرب غثسرون ١,٥٧ ططغار دوقر جظعغا بسئإ عةرة افدطشئ.

وطظ الحئاب طظ ألفى ظفسه بغظ طساظصع الئطالئ واقظتراف والعةرة شرارا طظ واصع طأجاوي إلى آخر أضبر طظه جعًءا، ذلك أن الشرب 
غسامث جغاجئ اإلغعاء والطرد لطغث الساططئ تسإ تاجاه.

وسطى المساعى المشاربغ غمبض الحئاب صرابئ ظخش السضان، ق غجال غالئغاعط خارج جعق الحشض، وغالئغاعط دون زواج بض غسامثون 
سطى آبائعط شغ تثبغر تاجغاتعط التغاتغئ، والشرغإ أن شغ ضض صطر وزارة باجمه (وزارة الحئاب)، وطا ق غساشرب أظعا طا أشادت بحغء 

وذلك لخعرغاعا وسثم جثواعا.

أطا المآجسات الاسطغمغئ شعغ شداء غئخط الحئاب بصغمه وطسطغاته، وغسمض سطى ضمان إسادة إظااج ظفج الرطعز شغ اقتةاه الثي 
غثثم طخالح الظاشثغظ شغ المةامع وبالاتثغث المساسمر وأذظابه، شضان المتاعى الاسطغمغ المتثد شغ الئراطب والمصررات ق غاردد شغ 

إسادة ذاته، وإن ضاظئ عظاك دساوى لقخقح شعغ تامتعر أجاجا شغ تشغغرات حضطغئ لطاعصغئ والفداء المثرجغ واآللغات المسامثة.

ضطمئ تعظج يف املآتمر:

3Ë∆i÷’;Å\Ñ;€÷âŸ;g]eå;ÏæŒÁ

الضطمئ البالبئ - الضطمات المتطغئ طظ المظاذص:
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شفغ تعظج طبق ادسعا أظعط جغخطتعن الاسطغط وأظفصعا الةعث والمال لئسث ظعاٍد تظحغطغئ وتبصغفغئ سطى تث زسمعط، لضظ أي تبصغش 
حمطعط؟! ألساب جمغئ بالسترغئ ورصص سطى إغصاع خاخإ طثض بأبسط سظاوغظ التغاء واقجاصاطئ الاغ ضان افولى طراساتعا وإرجاؤعا 

شغ بصاشئ الظحء، وضغش لعط أن غعلعا لئراطب الاسطغط تشغغرا ولط غآذن لعط، بض عط غظازرون تسثغق طمظ وظفعط.

وشغ طبض عثا العضع الضاربغ لطحئاب تةظثت الةمسغات والمظزمات داسغئ أن غضعن الحئاب سظخرا شاسق شغ سمطغئ اإلخقح ضما 
غسمعظعا، باأغغث إسقطغ طمظعب خحغئ أن غتثث الاشغغر الةثري الختغح سطى غث المثطخغظ طظ أبظاء افطئ.

وتداف إلغعا جمسغات أجظئغئ تسمض تتئ سظعان ”صادة الشث“ تساصطإ الحئاب شاطصظعط البصاشئ الشربغئ بأجالغإ طشرغئ، وتظاصغ طظعط 
طظ غتمض الخفات الصغادغئ لاعرذعط شغ وضسغات طحئععئ بط تساوطعط تاى غضعظعا خثى لخعتعط وبغادق بغثعط.

وطظ خقل عثا العاصع ضبرت الثراجات الاغ طا اظفضئ تسثد أجئاب الاعمغح لطحئاب واظتقله الصغمغ، ولضظعا جاظئئ الخعاب سظثطا 
أرجساه إلى الافضك افجري أو لصخعره المسرشغ أو قظشقصه أو لزروشه المادغئ، شضض طا ذضر لغسئ بافجئاب وإظما عغ طساظاة، جئئعا 

افخطغ جططان الشرب سطغه بأدوات طتطغئ تامبض شغ تضعطات سمغطئ طاساصئئ تأتمر بأطره وتظفث طثططاته.

ولضظ عثا الحئاب وإن تاولعا تشرغئه شعع حئاب طسطط؛ وجعئ ظزره طظئبصئ طظ سصغثته، شمظ خقل إتخائغات لمظاثى طشاربغ، شإن 
طظ طةمعع أشراد السغظئ الحئابغئ ٧٩ بالمائئ غرون وجعب تطئغص الحرغسئ ضظزام تغاة، والمآغثون لطئاس المرأة الحرسغ ٩٥ بالمائئ.

والبعرة الحئابغئ شغ تعظج عغ خغر دلغض سطى ختعته، بعرة خثطئ المساسمر وأذظابه وبسبرت أوراصه وأربضئ طثططاته، لاماث إلى 
السالط اإلجقطغ لعق وجعد سمقء جاسثوا الشرب لقلافاف سطغعا وتترغش طسارعا.

شضغش لطحئاب أن غضعن رائثا لطاشغغر ضما ضان سطى سعث رجعل اهللا ؟ إن الاارغت اإلجقطغ تاشض بمعاصش تثطث طظاخرة الحئاب 
لصداغاه المخغرغئ وطساعماه شغ بظاء الثولئ، شضما أجظث  لطحئاب طعمئ صغادة الةغح وأسزط بعا طظ طسآولغئ، وإطاطئ الخقة 
وضاابئ العتغ ووقغئ الصداء، تري بعط أن غضعظعا الغعم ضما ضاظعا بافطج، صال : «أوخغضط بالحئاب خغرًا، شإظعط أرق أشؤثة.. لصث 
بسبظغ اهللا بالتظغفغئ السمتئ.. شتالفظغ الحئاب وخالفظغ الحغعخ» رواه الئثاري. وصال : «جئسئ غزطعط اهللا شغ ظطه غعم ق ظض إق 
ظطه إطام سادل، وحاب ظحأ شغ سئادة اهللا...». إذن ق بث أن غضعن الحئاب رجال دولئ ق طراعصغظ باسائار أن جظعط عع جظ الرحث، 
غرشص شغه الاشغر التغعي بالاشغر الفضري، وباسائاره بثاغئ المسآولغئ والاضطغش تغث تماجج الطاصئ اإلجقطغئ بالطاصئ الحئابغئ لاظاب صادة 

سزماء وروادا لطاشغغر.

وتاى غظحأ الحئاب شغ سئادة اهللا ق بث طظ رشع جططان المساسمر سظ المسطمغظ، وعثا لظ غضعن إق بإجصاط الظزام المسطط سطغعط، 
ق باشغغر وجعه بأخرى وق بظعد دجاعرغئ بشغرعا وضسغئ طبطعا، وإظما بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ ظزاطعا طظئبص 

طظ سصغثة افطئ.

َقِّ إِنَّهْم فِْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوزِْدنَاُهْم هًدى﴾ خثق اهللا السزغط ُهم بِاحلْ
َ
ُْن َغُقصُّ َعلَْيَك َغَبأ صال تسالى: ﴿حنَ

افطئ  طةث  بظعا  رجال  السابصغظ  سعث  سطى  ضان  شضما  واقضطراب،  والصخعر  بالسةج  واتعمك  ظطمك  لمظ  الحئاب  أغعا  ترضظ  شق 
وتدارتعا وخاظعا الثغظ وافرض والسرض، ضظ أظئ أغدا سجغجا بثغظك، سجغجة بك أطاك، طساظغرا بسصغثتك، طساةغئا لثسعتك، ساطق 

سطى اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، تخطح تال السئاد وترضغ رب السئاد.

 أسثتعا: افجااذة حادغئ الخغادي - سدع تجب الاترغر شغ تعظج

ضطمئ تعظج شغ المآتمر
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أخعاتغ، لع ظصطئ لضط أن ذفق غئطس طظ السمر ٤ جظعات غرجط خغارا بط غثطأ شغ ظطص الضطمئ، غمضظ أن غسائر أظه بتاجئ إلى اإلتالئ 
إلى برظاطب طضاشتئ الاطرف، شصث تاعمعظغ، لفجش، بأظظغ صث حارشئ سطى الةظعن. غغر أظظا ظسغح شغ سام ٢٠١٦ شغ برغطاظغا، وأظه 
شغ عثا العصئ، شإن الطفض شغ عثه التالئ تسئإ شغ العاصع حثخا طا لطصطص بما غضفغ لائرغر اتثاذ طبض عثا اإلجراء طظ السمض - طرتئا 

بضط شغ اجاراتغةغئ ”المظع“ (برغفظئ) لطتضعطئ الئرغطاظغئ.

التضعطئ  اجاراتغةغئ  طظ  الثراع  عثا  أغدا  جابععا  لفجش  الثغظ  اآلخرغظ  المسطمغظ  افذفال  بسخ  سظ  أتثبضط  أن  لغ  اجمتعا 
لمضاشتئ اإلرعاب:

- خئغ غئطس طظ السمر ١٥ ساطا ارتثى حارة لثسط شطسطغظ، ُذرد طظ طثرجاه وتط اجاةعابه طظ صئض الحرذئ.

- خئغ غئطس طظ السمر ١٤ ساطا اجاسمض شغ درس الفرظسغئ طخططح ”إرعابغع الئغؤئ“، تط اجاةعابه طظ صئض أتث ضئاط تماغئ 
الطفض.

- ذفض غئطس ١٠ جظعات احاضى طظ سثم وجعد غرشئ لطخقة شغ المثرجئ، تط إبقغ الحرذئ سظه طظ صئض طثرجاه اقباثائغئ لقحائاه 
شغ الاطرف.

- تطمغثة بثأت شغ ارتثاء التةاب سظث السعدة إلى المثرجئ بسث السطض، تسئئئ شغ صطص طسطماتعا وتط تتعغطعا إلى برظاطب طضاشتئ الاطرف.

- ذفض لط غرغإ شغ السجف سطى آلئ طعجغصغئ شغ المثرجئ، تط إتالاه إلى الئرظاطب بسئإ طثاوف طظ أن غضعن سرضئ لطاطرف.

عآقء لغسعا جعى سثد صطغض طظ طؤات وطؤات افذفال الثغظ اجاعثشعا طظ صئض برظاطب ”المظع“.

أخعاتغ، لئسخ العصئ اآلن غاط الظزر إلى الحئاب المسطط شغ برغطاظغا طظ خقل سثجئ التضعطئ لمضاشتئ اإلرعاب، وإذا لط غضظ عثا 
غضفغ إلصقصظا، شإن سطغظا اآلن الاساطض طع ”واجإ المظع“، الصاظعن الثي شاح الئاب سطى طخراسغه لرخث افذفال المسطمغظ واإلبقغ سظعط 

بسئإ إظعار اقلاجام بأبسط الممارجات اإلجقطغئ، وشغ بسخ التاقت شصط لضعظعط طسطمغظ ضما شغ تالئ الثغار / صظئطئ الطئاخ.

وضما غادح طظ الئغاظات المااتئ، شإن ”المظع“ غساعثف أذفالظا وحئابظا، وغحضض ججءا طظ طةمعسئ طظ الاثابغر الاغ تاساطض طع 
المةامع المسطط باسائاره طحائعا به وضمحضطئ لطمةامع.

شغ سام ٢٠٠٤، أظعرت طسعدة تصرغر طسربئ طظ وزارة الثاخطغئ تتئ سظعان ”الحئاب المسطط والاطرف“، أظعرت الاجام التضعطئ 
بالارضغج سطى الحئاب المسطط ضةجء طظ ”طسابصئ“ أوجع قجاراتغةغئ طضاشتئ اإلرعاب. وخخص الاصرغر لمعضعع الحئاب وضحش طا غمضظ 
أن غحار إلغه شصط بأظه العظثجئ اقجاماسغئ داخض المةامع اإلجقطغ. وظاصح الاصرغر ضغش جغاط دسط سطماء وأئمئ طثاارغظ لطاسئغر سظ 
آرائعط شغ المظاجئات الحئابغئ المثسعطئ طظ صئض التضعطئ، وضغش أظه طظ خقل المةطج البصاشغ الئرغطاظغ ووزارة الثارجغئ والضعطظعلث 

جغعضع الحئاب المسطط شغ برغطاظغا سطى اتخال طع الحئاب المسطط شغ الثارج لاسعغض الثطاب اإلجقطغ المسامث لثى التضعطئ.

واآلن وبسث ١٢ ساطا، وتتئ ظفج الثرغسئ شغ الاساطض طع اإلرعاب، شإن سمطغئ الرخث والاثخض سطى حئابظا بإصرار التضعطئ تةري سئر 
اجاراتغةغئ ”المظع“. وسطى الرغط طظ أن ”المظع“ ضان طعجعدا لسثة جظعات، إق أظه شصط شغ السام الماضغ بسث خثور صاظعن افطظ 
وطضاشتئ اإلرعاب، أخئح واجئا ططجطا صاظعظغا سطى الساططغظ شغ الصطاع السام بما شغ ذلك المسطمغظ شغ الضطغات والمثارس والةاطسات 
والساططغظ شغ التداظئ وافذئاء والممرضغظ، أخئح جمغع عآقء طضطفغظ صاظعظغا بـ“واجإ المظع“ الثي عثشه المسطظ عع: ”طظع الظاس 

طظ أن غخئتعا إرعابغغظ أو غثسمعن اإلرعاب“، وغادمظ طا تحغر إلغه التضعطئ بـ“الاطرف غغر السظغش“.

لثلك طظ الطئغسغ، أن ظةطج عظا وظسأل ضغش غمضظ، وشصا لعثه السغاجئ، أن غخض طسطط أو ساطض شغ التداظئ أو ذئغإ إلى التضط 
بأن ذفق غئطس طظ السمر ٤ جظعات غرجط خغارا صث غخئح إرعابغا شغ المساصئض، وبالاالغ بتاجئ إلى طا غسمى طضاشتئ الاطرف؟ إن 
”المظع“ تصعم سطى أجاس شضرة، اشاراض، الثي عع شغ العاصع أجاس لسغاجات طضاشتئ اإلرعاب طمابطئ شغ أظتاء أوروبا والعقغات 

ضطمئ برغطاظغا  يف املآتمر:

Ø⁄÷â∏\;Ô]fid ;̂flŸ;>‹˜à¸\;o]mip\?z’;ÏË›]ŞÁ1’\;ÏŸÊ“¢\;ÏËqËh\2à\;U>√fi∏\?

الضطمئ البالبئ - الضطمات المتطغئ طظ المظاذص:

(طارجمئ)
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الماتثة، وعثه الفضرة، السرد المتعري، عع: حثص (بالس أو ذفض) غتمض أشضارا وآراء طسغظئ غغر سظغفئ، وظاغةئ لثلك غساصث أظه طاطرف. 
بط غسغر سطى طسار تاى غخئح سظغفا أو طآغثا لطسظش.

عثا السرد الثي غالئا طا غحار إلغه باجط ظزرغئ ”التجام الظاصض“، غساثثطه دائما السغاجغعن وغسائر خاما رجمغا لطعغؤات الممعلئ 
طظ التضعطئ والضبغر طظ وجائض اإلسقم. ولضظ شغ العاصع أخعاتغ، عثه الرواغئ صث شصثت بالفسض طخثاصغاعا سطى ظطاق واجع سظث 
افضادغمغغظ بمظ شغعط، خئراء اإلرعاب شغ جمغع أظتاء السالط، إق أظه وسطى الرغط طظ ذلك - شإن اقشاراض ق غجال غحضض أجاجا 
لطسغاجئ الاغ تسسى لاةرغط أذفالظا طبض تطك المعجعدة شغ افطبطئ السابصئ. وصث أذطص سطى برظاطب ”المظع“ وخش ”سقطئ تةارغئ 
جاطئ“ طظ صئض السثغث طظ الحثخغات الرئغسغئ بما شغ ذلك الدابط افطظغ الماصاسث شغ الحرذئ دال بابع، ووخش بأظه ”طسغإ سطى 

ظتع جععري ”طظ صئض اقتتاد العذظغ لطمسطمغظ الثغظ طرروا طآخرا اصاراتا إللشاء اقجاراتغةغئ.

الطئغسئ الدارة لطصاظعن الثي غحةع الاةسج سطى افذفال الخشار طظ صئض أولؤك الثغظ طظ المفارض أن غضعظعا طتض البصئ، أخئتئ 
أضبر وأضبر وضعتا طع تجاغث سثد التاقت الاغ شدتئ برظاطب ”المظع“ شغ تغج الاظفغث. شغ ظعاغئ الغعم، شإن أولؤك الثغظ غاط حتظعط 
بـ“واجإ المظع“ عط أحثاص، أحثاص صث تضعن لثغعط افشضار المسئصئ الثاخئ بعط، والثغظ خدسعا لاثرغإ التضعطئ سطى اضاحاف 
الاطرف، وشغ الظعاغئ شإن عآقء عط أشراد غسغحعن شغ وصئ تضعن شغه وجعات الظزر السائثة سظ اإلجقم والمسطمغظ جطئغئ لطشاغئ. 
شغ وصئ غاط شغه وخش اآلراء والممارجات اإلجقطغئ المسغارغئ طظ صئغض الثبح التقل، والفخض بغظ الرجال والظساء، والتةاب، والظصاب، 
وطسارضئ المبطغئ الةظسغئ ضعظعا تراطاً، غاط وخفعا جمغسعا بأظعا طاطرشئ لغج شصط سئر وجائض اإلسقم، ولضظ أغدا طظ صئض ضئار 

السغاجغغظ بمظ شغعط رئغج العزراء.

إلى جاظإ عثا، شإن شضرة الاطرف غاط طظاصحاعا طرارا وتضرارا سطى أظعا طصثطئ لقرعاب، وعضثا شإن طا ظاساطض طسعا شغ ضبغر طظ 
افتغان عغ سصطغئ ”المظع“. عثه عغ السصطغئ الاغ غسسى الصاظعن إلى إغةادعا؛ ولثلك ق سةإ بأن غاط الظزر إلى افذفال المسطمغظ سطى 
أظعط طاطرشعن طتامطعن سظثطا غزعرون أي طزعر طظ طزاعر الععغئ اإلجقطغئ، وسطى عثا الظتع تاط إتالاعط بسععلئ إلى برظاطب 

”المسار“، وعع برظاطب التضعطئ قجاباث الاطرف أو أضبر دصئ برظاطب ”اجاباث اإلجقم“.

عثا الرطغ المئعط والعاجع لطحئضئ عع شغ العاصع جثغش جثا. شصط ألصعا ظزرة سطى طبال طظ الاعجغعات الاغ صثطعا أتث افتغاء شغ 
لظثن، قضاحاف افذفال الثغظ صث غضعظعن طسرضغظ لطثطر.

أخعاتغ، إن طظ العاضح أن برظاطب ”المظع“ لغج سظ السظش واإلرعاب، وعثا عع السئإ الثي طثد الصاظعن ظطاق سمطه لغحمض ”الاطرف 
غغر السظغش“. بتسإ تسئغر الصاظعن ذاته: ”المظع“ غاساطض طع الاتثي افغثغعلعجغ لقرعاب. إن برظاطب ”المظع“ عع تعل افشضار، تعل 
الصغط اإلجقطغئ الاغ ظتمطعا، تعل ضغش غمضظظا شعط اإلجقم. وصث أوضح رئغج العزراء عثا شغ خطابه شغ أغار/طاغع الماضغ سظثطا صال: 
”ضظا طظث شارة ذعغطئ طةامسا طاساطتا لضظ بطرغصئ غغر ُطئالغئ تغث ضظا ظصعل لطرساغا ذالما أظضط تطغسعن الصاظعن، شإظظا جعف 

ظارضضط وحأظضط، وعثا غسظغ أظظا وصفظا بحضض طتاغث بغظ صغط طثاطفئ“

طا غططإ طظا، والثي إذا رشدظاه، شإظه جعف غفرض سطغظا بالصعة طظ خقل جغاجات طبض ”المظع“، عع صئعل ظسثئ اإلجقم المسامثة 
لثى الثولئ، والافضغر المسامث لثى الثولئ، تاى إن واتثا طظ ضئار رؤجاء الحرذئ شغ الئقد بغار شاعغ وخش الظعب التالغ بأظه ”حرذئ 
لطصاظعن:  الساطئ  الاعجغعات  أظتاء  جمغع  شغ  به  غسمض  الثي  لطاطرف  التضعطئ  تسرغش  سطى  ظزرة  ظطصغ  دسعظا  شصط  الفضر“.  (طراصئئ) 
”المسارضئ الخرغتئ والظحطئ لطصغط الئرغطاظغئ افجاجغئ، بما شغعا الثغمصراذغئ وجغادة الصاظعن والترغئ الفردغئ واقتارام المائادل 

والاساطح طع افدغان والمساصثات المثاطفئ. ضما َظُدطُّ أغداً شغ تسرغفظا لطاطرف الثسعات إلى صاض أشراد صعاتظا المسطتئ“.

الضبغر طمظ سارضعا برظاطب ”المظع“ صالعا إن عثا الاسرغش لطاطرف غاطخ، شالصغط الئرغطاظغئ لغسئ طتثدة بالصاظعن، شعغ تسظغ أي 
حغء وضض حغء لعثا السثد الضئغر طظ طثاطش الظاس الثغظ غسغحعن عظا. ولضظ دسعظا أخعاتغ ظاعصش لتزئ لثراجئ عثا الاسرغش. إن 

تسرغش الاطرف بثق طظ ضعظه غاطدا شعع طتثد إلى تث طا سظثطا غظزر إلى افطر طظ وجعئ ظزر السصغثة اإلجقطغئ.

إذا أخثظا باقسائار طةرد ذضر الثغمصراذغئ والترغئ الفردغئ؛ شإظظا ضعظظا طسطمغظ ظصر أن اهللا جئتاظه وتسالى عع المطك، والتضط، 
والتضغط، والرصغإ، والئاسث، وغغرعا طظ أجماء ربظا التسظى وخفاته والاغ ظسّطمعا فذفالظا. ظتظ المسطمغظ ظآطظ بأن اهللا جئتاظه 
وتسالى عع المحرع، والتاضط، والصاضغ، والثي جعف غتاجئظا غعم الصغاطئ سطى جمغع أشسالظا. وظتظ ظثرك أن اهللا جئتاظه وتسالى عع 
الثي غتثد لظا طا عع خعاب وطا عع خطأ، وأن عثه المساغغر عغ طساغغر دائمئ، ولثا شإظظا جعف ظسطط أوقدظا عثه الصغط والمساغغر جعاء 
أضاظئ تاسطص بالجي اإلجقطغ، أو بالسقصئ بغظ الةظسغظ، أو وجعئ ظزرظا شغ الاارغت، أو تئظا وتسطصظا بافطئ أو بتصغصئ أن لقجقم ظزام 

شرغث خاص به شغ التضط الثي عع بثغض لطثغمصراذغئ.

ضطمئ برغطاظغا شغ المآتمر



16

”الشباب المسلم.. رواد التغيير الحقيقي“

إن عثه الصغط عغ الاغ ق تافص طع تسرغش التضعطئ لـ“الصغط الئرغطاظغئ“، وإن المسارضئ لعثه الصغط الئرغطاظغئ عغ الاغ تظص 
التضعطئ سطى أظعا الاطرف. لثلك شإن طساصثاتظا افجاجغئ والاغ ظثرك بأن طظ حأظعا أن ترتصغ بسطعك افشراد وتثطص المةامسات طظ 
الزطط والزقم، عثه المساصثات افجاجغئ غةري باجامرار تسرغفعا بالاطرف، وطظ بط غعضع اقدساء الضاذب بأن عثا الاطرف غآدي 

إلى السظش، طما غآدي إلى تصثغط اإلجقم سطى أظه غغر طصئعل شغ المةامع طا لط غاط تشغغره وإخقته لغظاجإ الصالإ السطماظغ.

اآلبار المارتئئ سطى أذفالظا وخغمئ.

لصث غرس برظاطب ”المظع“ شغ الحاب المسطط الثعف طظ إسطاء رأغه شغ السغاجئ. وغةسض الئرظاطب الفااة المسطمئ تثاف طظ المطالئئ 
باقظفخال سظ افوقد. ضما أظه غةسض اآلباء المسطمغظ غحسرون بأن السئغض العتغث فن غضعن أذفالعط شغ طأطظ طظ الاثخض طظ جاظإ 
السططات عع سثم إظعار آرائعط وطمارجاتعط اإلجقطغئ. شعض ظصئض عثه الاثابغر الصسرغئ الاغ تعثف إلى إسادة تحضغض ذرغصئ شعمظا 

وطمارجئ دغظظا؟

إذًا طا الثي جظفسطه تغال ذلك أخعاتغ؟

إظظا طسآولعن سظ الةغض الصادم طظ المسطمغظ، وصطسا شإن واجئظا عع طعاجعئ عثا الاتثي الثي ظعاجعه الغعم، طظ خقل بثل صخارى 
جعثظا لطخمعد أطاطه، وسطغظا شغ طعاجعئ ذلك أن ظربغ أذفالظا لغضعظعا طسطمغظ أصعغاء غمطضعن البصئ وق غظتظعن لمبض عثه الدشعط. 
ظسط إظظغ أتفص طسضط تماطا بأن صعل ذلك أجعض طظ الصغام به. وغمضظظغ شصط أن أحارضضط بسخ المئادئ افجاجغئ الاغ ظساطغع بعا 

طسا بإذن اهللا الاساطض طع طبض عثه الاتثغات.

أوق: أخعاتغ السجغجات إن دغظظا غسطمظا بأظه غةإ سطغظا أن ظاعتث بخفاظا طآطظغظ، واهللا جئتاظه وتسالى غصعل بأن بسدظا أولغاء بسخ. 
لثا غةإ سطغظا العصعف إلى جاظإ بسدظا بسداً، وإن عثا لغج عع العصئ المظاجإ لطسماح في خقشات لاصسغمظا. غةإ سطغظا أن ظرشع 
أخعاتظا جمغسا ضث عثه السغاجات الاغ تةرم أذفالظا. شالخعت المعتث الثي غرشخ السرد الضاذب وأعثاف ”المظع“ عع أسطى وأصعى طظ 
الخعت العاتث أغاعا افخعات. جاظثوا بسدضط بسداً شغ طةامساتضط المتطغئ، وشغ طثارس الصرآن والمساجث والمثارس وطساً تخثوا 

لـ“المظع“.

باظغا: أغاعا افخعات، طظ أجض الاخثي ل“المظع“ غةإ سطغظا إسثاد أظفسظا بالعسغ الختغح لعثه الصدغئ. إن الظعب الثي تائسه التضعطئ 
شغ طةامسظا واجاثثام ”المظع“ ضث حئابظا عع شغ افجاس خراع افشضار. وطظ دون العسغ سطى اقشاراضات الجائفئ لطسرد، ق غمضظظا 

إجراء المتادبات القزطئ طع الثغظ لثغعط المسآولغئ تةاه أذفالظا طبض طسطمغعط شغ المثارس أو المثارس اإلجقطغئ.

أخعاتغ غةإ أن ظحسر بالبصئ شغ إجراء المتادبات الاغ تثل بعضعح، سطى جئغض المبال، سطى أن سثم رغئاك بمحارضئ ذفطك شغ 
طسرتغئ المعث شغ المثرجئ عع بسئإ إغماظظا بالاعتغث وبظئعة سغسى (سطغه السقم)، وأن شضرة أن طبض عثا السمض غسث تطرشا وبطرغصئ 

طا تمعغثا لغخئح إرعابغا عع أطر حائظ تماطا.

غةإ سطغظا أغاعا افخعات تةعغج أظفسظا بالفعط الثي غسمح لظا بالامسك بضض بصئ بمعصفظا طظ أن غاط تثرغج أذفالظا سظ افطئ الاغ 
غظامعن إلغعا وظداقتعا السالمغئ، جعاء أضان ذلك شغ شطسطغظ أو شغ افزطئ الاغ تحعثعا جعرغا، وغةإ سطغظا شغ طعاجعئ ”المظع“ 

إبئات أن عثا أطر أجاجغ لتغاة المسطط.

بالبا: دسعظا أغاعا افخعات ظسامث صعتظا طظ إغماظظا. ظتظ ظسطط أن التغاة ق غمضظ أن تئصى جعطئ بالظسئئ لطمسطمغظ، وظتظ ظسرف أن 
ذرغص التص حائك وغسب باقباقءات. وإذا أردظا أن ظظحأ أوقدظا سطى سثم الثعف وأن غضعن لثغعط البصئ شغ دسط ععغاعط اإلجقطغئ 
شإن سطغظا أن ظةسض طظ أظفسظا طباق غتاثى به. الضبغر طظا غطمح إلى أن غتفر أبظاؤظا الصرآن الضرغط، دسعظا ظاططع أغدا لامضغظعط طظ 
طسرشئ وشعط ضغش أن السثغث طظ الحئاب المآطظغظ طبطعط شغ الماضغ، وصفعا طثاشسغظ سظ التص، جعاء أضاظعا حئاب الضعش الثغظ 
ذضروا شغ جعرة الضعش، أو الخئغ الثي وصش ضث المطك شغ الصخئ الاغ وردت شغ جعرة الئروج، أو الظئغ الحاب إبراعغط (سطغه السقم) 

الثي تاى وعع طا زال حابا خشغرا تتثى صعطه الثغظ لط غآطظعا.

تثضرن أغاعا افخعات ذالما أظظا صادرون سطى إسقء التص، شإن بإطضاظظا أن ظفسض الضبغر، وغمضظظا أن ظربغ أذفالظا لغضعظعا خعت التص 
إن حاء اهللا.

 أسثتعا: افجااذة حادغئ تسظ - سدع تجب الاترغر شغ برغطاظغا

ضطمئ برغطاظغا شغ المآتمر
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شؤئ الحئاب عغ طتض اعامام الثول والمظزمات والمةامسات اإلظساظغئ طظث صثغط الجطان وإلى غعطظا عثا وجازض ضثلك. وذلك بسئإ 
طا غراشص عثه المرتطئ طظ تطعرات جسمغئ وسصطغئ تةسض عثه الفؤئ السمرغئ افضبر اجاسثادا وصابطغئ لطظحاط والتغعغئ واإلبثاع والافعق 

والرغادة والتماس والئثل والسطاء والادتغئ واإلصثام، وغغرعا طظ جمغض الخفات.

وشغ سالط السعلمئ البصاشغئ الاغ ظسغحعا الغعم غقتر أن ضطمئ حاب ترتئط شغ أذعان الضبغرغظ بمرتطئ غترص شغعا سطى ظغض أضئر صسط 
طظ الماع الةسثغئ، وغضعن بارزا شغعا تإ المرح والمجاح والسعر، وتاحابه شغعا اقعاماطات بحاى ألعان الرغاضئ والفظعن. طرتطئ لثخاعا 
التمطئ اإلسقطغئ لحرضئ ضعضا ضعق بحسار التمطئ اإلسقطغئ لعثا السام ”ذوق الطتزئ“ ولط تأت الحرضئ السمقصئ بحسار شصط بض خاتإ عثا 
الحسار ذرغصئ طثروجئ شغ ضاابئ ضعضا ضعق وتخمغط الصرص افتمر والمزعر الثارجغ لطججاجئ وضاغئئ المحاعغر المةظثغظ لاروغب عثا 
المظاب. التمطئ اإلسقطغئ السالمغئ لضعضا ضعق تثاجل تفاخغض تتمض صغما سظ التغاة وتطثص شطسفئ غربغئ سظ خطئ اإلظسان بالضعن والتغاة 

شغ بعاٍن طسثودة.

غثثر اإلسقُم الماطصَغ لغساسطط لطرجالئ اإلسقطغئ وغظصاد لعا وغاصئض طا شغعا طظ رجائض طحفرة. أخئتئ المةامسات شغ بقد المسطمغظ 
طةامسات اجاعقضغئ خاططئ بسث أن ضاظئ طةماسات طظاةئ وبظاءة. واإلحضالغئ لغسئ شغ بصاشئ اقجاعقك شصط بض شغ إشساد الثوق وتمغغع 
الععغئ. غخعر اإلسقم السربغ طظث بثاغاه الحاب المظطئع بالبصاشئ الشربغئ شغ تثغبه وزّغه وذوصه السام ضحاب طاطعر وطاعازن وجسغث، 
بغظما المطاجم حثخغئ طدطربئ وضؤغئئ. زخط إسقطغ غاةاعض الائاغظ بغظ بصاشئ الحاب المسطط الثي غفضر وغافاسض وغظاب وغسمض شغ إذار 
التضط الحرسغ لغظغر دربه وبصاشئ ”ذوق الطتزئ“ الاغ تسغح لطتزئ شصط وتتخر السسادة شغ الماع الةسثغئ اآلظغئ. ولضظه اقخاراق البصاشغ 
والسعلمئ الفضرغئ الاغ شرضئ سطغظا شغ السالط اإلجقطغ صسرا والاغ غراد لمفاعغمعا سظ التغاة الظابسئ سظ غغر طئثئظا، اإلجقم السزغط، أن 

تضعن طفاعغط لظا ظائظاعا وظثاشع سظعا وظسسى لارضغجعا شغ طةامساتظا، وإن خالفئ سصغثتظا وظزرتظا سظ التغاة.

غخعر اإلسقم الحئاب ضفؤئ سمرغئ تظاعج لتزات السسادة وتافاظى شغ الئتث سظ الطثة ولضظه شغ العصئ ذاته غئالس شغ الاثطر طظ واصع 
الحئاب وطحضقته طظ الئطالئ والفراغ والدغاع واإلتئاط. غتاِخر الحئاب بالخعر السطئغئ والةرغمئ والمثثرات والرذغطئ وشساد افخقق 
وغرضج سطى ترضغج السطعضغات وافظماط السطئغئ تاى تخئح عاجسا غطئص سطى أظفاس الحئاب وغجغثعط ضثرا سطى ضثر. إن اإلسقم ق غسسى 
لشرس خعرة إغةابغئ تئث افطض وتزعر لطحاب أن عثه المرتطئ عغ طرتطئ اإلظةاز والئظاء والاطعر؛ ذلك أن عثا اإلسقم ق غسمض لرشسئ افطئ.

أخعاتغ الضرغمات..

شغ سالط الغعم وطع تطعر وجائض اقتخال والاعاخض أخئتئ صثرة طظ غمطك المال والظفعذ سالغئ جثا شغ ظحر شضرته والاروغب لعا. وجائض 
اإلسقم المرئغئ، والمسمعسئ، والمصروءة اجفغرغا وورصغا تةعب الثظغا طظ أصخاعا إلى أدظاعا دون طعاظع تثضر، شاثخض لضض بغئ وغصرع خعتعا 
ضض أذن وتساظص خعرتعا ضض سغظ. تسمض وجائض اإلسقم عثه سطى إرجال رجالئ لطحئاب دغثظعا تسطغح الفضر، شعغ ق تطرح طحاضض التغاة 
الغعطغئ التصغصغئ بةثغئ وطعضعسغئ وتغادغئ، وإن شسطئ شإظما طظ أجض الاعجغه شغ اتةاه بسغظه غرضاعا طالك الصظاة أو العاجطئ اإلسقطغئ 
أغا ضان ظعسعا، تسمض سطى تعغغب الشرائج ودغثغئ المحاسر وإبارتعا دون ذائض غثضر وشائثة ترجى جعى الاأبغر السطئغ. شاإللعاء المظزط سئر 
بث دوري لضرة الصثم المتطغئ والصارغئ والثولغئ ق غضاد غظصطع، وطا أن تظاعغ طئاراة أو طظاشسئ تاى تائسعا أخرى، وطظ ظةا طظ الاسطص بضرة 
م له المخارسئ، وجئاق السغارات، وغغرعا طظ ضروب إضاسئ العصئ المثاطفئ. ق ظسمع سظ ذضر أحصائظا شغ الضاطغرون وججر الصمر  الصثم ُتصثَّ

وغاطئغا إق شغ إذار ضأس أشرغصغا وضأن أواخر افخعة تثاجل شغ عثه الضرة الثائرغئ!!

وطظ ضان ق غعاط بالرغاضئ شق بث أن غشجو السالط بمعاعئه الثشغظئ شغ الشظاء والرجط والرصص وسروض افزغاء والامبغض، وشغ ضض عثا 
طاسع لغظفص شغه طظ طاله ووصاه طع المظفصغظ. غشروظه بالئتث سظ المععئئ شغ المغعسئ واإلجفاف شغعثر ظفسه شغ الئتث وراء ضض طا عع 
دون المسالغ. براطب وطسابصات وشسالغات لطئتث سظ المعاعإ الفظغئ بغظما غفارس اإلتئاط المعععبغظ والساططغظ شغ طةال الئتث السطمغ 
ر اإلسقم الحئاب بغظما تسامر صاشطئ عةرة السصعل وتاعالى صعاشض السطماء الظةئاء المشادرغظ لئقد تظضرت لافعصعط  والمثارسغظ والظابشغظ. غثثِّ

وأتئطئ طعاعئعط.

لصث حعه اإلسقم خعرة المةامع شغ بقد المسطمغظ وذمج التصائص وأشسث ذوق الحئاب وسضج خعرة طظاشغئ لعاصع عثا المةامع؛ 

الضطمئ الرابسئ يف املآتمر:
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شافظبى ظرجسغئ طرشعئ ق حشض لعا جعى المساتغص والمعضئ وبراطب الطئت، والثضر أظاظغ طراوغ طاسثد السقصات، والسقصات اقجاماسغئ 
صائمئ سطى المادغئ والظفسغئ وافوعام والمحاسر الجائفئ. ولسطغ أجاتدر عظا ضااب افغاظغ فبغ شرج افخفعاظغ وعع ضااب لعع وجمر حعه 
تارغت خثر اإلجقم وخعرة السخر الثعئغ لطتدارة اإلجقطغئ الاغ طفت السمع والئخر وأبعرت السالط بأجره وتخرعا شغ جع الةعاري 
والصخعر وظعادر المطعك! خعر المةامع المسطط سطى أظه طةامع خاطض غسعده الطعع وتاتضط شغه الحععات، طةامع سغح الطتزئ و“ذوق 
الطتزئ“. وق غفعتظا أن ظثضر أن عثا الضااب ظحرت أول ذئسئ طظه شغ الشرب وصام المساحرصعن سطى اقعامام به وجظثوا جغحا طظ المتصصغظ 

والظصاد لرشع ذضره لشاغئ شغ أظفسعط.

شغ سالط الغعم تطسإ الثولئ دورا طتعرغا وطرضجغا شغ طساسثة وجائض اإلسقم سطى الصغام بثورعا. شالثولئ عغ الاغ تسطغ الاخارغح بمجاولئ 
السمض لطعجائط الثاخئ، وعغ الاغ تثسمعا طسظعغا وتتمغعا أخقصغا. عثا إن لط تضظ الثولئ عغ المالك الفسطغ لطعجغطئ اإلسقطغئ والسظث 
لعا. إن طا غاسرض له الحئاب شغ بقدظا اإلجقطغئ بضطمات أخرى عع عةمئ طظزمئ طمظعةئ غسسى طظ خقلعا لارضغج طفاعغط تثالش وجعئ 
ظزرظا سظ التغاة وتةسض حئابظا شطثات أضئادظا ق صغمئ لعط شغ جسغظا التبغث والثي بثأ غآتغ أضطه شغ سمطغئ الاشغغر الدثمئ وبعرات افطئ 
المئارضئ الاغ بثأت حرارتعا طظ تعظج الثغر الثدراء. تصش الثول اقجاسمارغئ الشربغئ وجثظئ السعلمئ خطش عثه المظزعطئ الفضرغئ وتثسمعا 
طسظعغا وطادغا، وغحضض طالضع الصظعات الاطفجغعظغئ الثاخئ، والعجائط اإلسقطغئ افخرى، الثغظ تئظعا شضرعط وجاروا سطى دربعط، غحضطعن 
رأس الرطح شغ تظفغث عثه العةمئ، غصش بةاظئعط بض وأطاطعط ذئصئ تاضمئ شغ بقد المسطمغظ تئظئ ظفج الظعب والفضر، تسعض لعآقء ظحر 

بصاشئ الفساد واإلجفاف الاغ ظراعا الغعم.

إن الرجالئ اإلسقطغئ الماضررة عغ اتُرْك ظفسك لظا وإغاك وأن تشادر افرغضئ المثمطغئ المرغتئ.. ولماذا تاترك وبعجسك أن ترى وتظاصح 
وتئتث وتطئت وتمارس الرغاضئ وأظئ أطام الاطفجغعن. لماذا تاترك وبعجسك أن تصعم بتراك جغاجغ وتفاسض طع التثث وأظئ جالج سطى 
أرغضاك المثمطغئ تحاعث الاطفجغعن وتساثثم طعاصع الاعاخض. وضأن اإلسقم غططإ طظ الحئاب المسطط أن غارك دوره ضرواد لطاشغغر التصغصغ 

وغصئض بالماسئ الجائفئ وتدغغع أجمض جظعات السمر وسثم تتمض المسآولغئ. وضأظه لغج طضطفا/أعق بثلك.

أخعاتغ الفاضقت..

تغظما غظحأ الطفض شغ تدظ العاتش الثضغ وبراطب الاسطغئ بق ضعابط وغحإ بق اظدئاط غتث طظ إتغان الحئاب لضض شسض وتخرف، شق 
سةإ أن ظرى الععة التالغئ المعجعدة شغ ضبغر طظ افجر إق طظ رتط ربك. وبسث أن ضظا ظظحأ الظحء سطى أن غئادر حئابه صئض عرطه وختاه 
صئض جصمه وأن غةعث ظفسه شغ خشره لغظال شغ ضئره وأن غثور شغ رتى اإلجقم وغظعض طظ طسغظ السطط وغاجود طظ طضارم افخقق، أخئتظا 

ظساططعط ضمظ غمر بَسْضرة.. تاضر شغ الئغئ بةسثه غائإ روتاً ووجثاظا غسغح بسغثا شغ خعطساه الثاخئ شاتصص صعل الحاسر:

وساش صعم وعط شغ الظاس أطعات                                     صث طات صعم وطا طاتئ طضارطعط   

إن اإلسقم والعجائط اإلسقطغئ عغ جقح ذو تثغظ، شمظ جعئ تفاح لطمرء آشاصاً وتمضظه طظ الاعاخض والمعاضئئ واقجافادة، وطظ جعئ 
أخرى تعجه تفضغره وتآبر سطى جطعضه وتةسطه لصمئ جائشئ لضض شضر طظترف وظعب طاطرف.. تاةاذبه الرغاح بثون تعل طظه وق صعة.

وطظ أجض طعاجعئ عثا الاتثي ق بث طظ طراجسئ وشعط ظزرة اإلجقم لطفؤئ السمرغئ عثه، عض خخعا بحغء طمغج طظ افتضام؟ وعض جسض 
لعا طضاظئ واسائارا طثخعخغظ؟

ولمعاجعئ عثا المث اإلسقطغ والدشط الثي غطمج ععغئ الحئاب المسطط ق بث طظ صعة طساوغئ له وطساضسئ شغ اقتةاه، صعة إسقطغئ 
صائمئ سطى أجج طئثئغئ ترشخ شخض الثغظ سظ التغاة وتآجج لقسقم شغ إذار طظزعطئ طاضاططئ تسالب طحاضض المسطمغظ سطى أجاس 
التضط الحرسغ. عثا الاطعث اإلسقطغ ق غمضظ طعاجعاه بإسقم إجقطغ طتثود غثاذإ شؤات طسغظئ وبالاالغ ق غآبر سطى المةامع، بض ق بث 
له طظ تشغغر جثري لطمةامع غسغث افطعر إلى ظخابعا وغتصص الاعازن بغظ سصغثة افطئ وبصاشاعا والثطاب اإلسقطغ المعجه لعا. وصث غئثو عثا 

افطر ضمعمئ خسئئ ولضظ طا غسعطعا عع تةثر اإلجقم السزغط شغ تغاة المسطمغظ.

لصث وجث اإلسقم الاابع أرضاً خخئئ، وجث حئاباً غساظغ طظ الفراغ الفضري والساذفغ، بائر سطى واصسه وطاسطح لطاشغغر ولضظعا بعرة تثور 
شغ شطك طتثد طصظظ.. بعرة تفاصر إلى الشاغئ شق بث طظ الارضغج سطى عثه الشاغئ تاى تساصغط افطعر.. ق بث طظ تتفغج الفضر وتسجغج الععغئ 

اإلجقطغئ وترضغج طسظى السئعدغئ هللا.

غسطع الخثإ طظ تعلظا وغئصى ذضر اهللا عع افجمض.. جئتان اهللا والتمث هللا وق إله إق اهللا واهللا أضئر.

َمًال﴾
َ
َّك ثَوَابًا وََخرْيٌ أ

ِ احِلَاُت َخرْيٌ ِعنَد َرب ﴿وَاْكَاقَِياُت الَصّ
ِ َربِّ الَْعالَِمنَي﴾ َْمُد ِبَّ ا يَِصُفوَن * وََسَالٌم بَلَ الُْمرَْسلنَِي * وَاحلْ ةِ َقمَّ ﴿ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ الِْعزَّ

 أسثتعا: افجااذة عثى طتمث (أم غتغى) - سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الضطمئ الرابسئ شغ المآتمر
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(١) المصثطئ:

• أخعاتغ السجغجات والدغعف الضرام، إن أزطئ الععغئ الاغ تآبر سطى ضبغر طظ حئابظا المسطط عغ واتثة طظ أعط الصداغا المطتئ الاغ 
تآبر سطى عثه افطئ. وضما عع التال طع أي أزطئ، شإن طسالةاعا بحضض شسال وسطى وجه السرسئ أطر تامغ؛ تامغ فظعا جاتثد ظةاح 
أبظائظا وأظفسظا شغ عثه التغاة وشغ اآلخرة. وتامغ ضثلك فظه ججء ق غاةجأ طظ ظةاح طساصئض عثه افطئ وطضاظئ دغظظا شغ عثا السالط.

• أغاعا افخعات، صال المفضر اإلجقطغ الضئغر، اإلطام الشجالغ رتمه اهللا: ”والخئغ أطاظئ سظث والثه. وصطئه الطاعر جععرة ظفسغئ جاذجئ 
خالغئ سظ ضض ظصح وخعرة، وعع صابض لضض طا ظصح، وطائض إلى ضض طا غمال به، شإن سعد الثغر وسطمه ظحأ سطغه، وجسث شغ الثظغا 
واآلخرة، وحارضه شغ بعابه أبعه، وضض طسطط له طآدب، وإن سعد الحر وأعمض إعمال الئعائط حصغ وعطك، وضان العزر شغ رصئئ الصغط 

سطغه والعلغ له. إذا اساادوا سطى الحر وأعمطئ، اتدح طآجش ودطرت“.

• أخعاتغ السجغجات، تصا إن صطعب أبظائظا سظث الخشر تضعن ظصغئ، غغر طسئعث بعا، وطبض الةعاعر البمغظئ. شإذا ضاظعا طظشمسغظ شغ 
الثغظ بالطرغصئ الختغتئ، وسعدوا سطى التص والثغر الثي غاثشص طظه شإظعط جعف غخئتعن إن حاء اهللا حئابا صطعبعط بابائ سطى التص، 
وابصغظ شغ سصغثتعط اإلجقطغئ، راجثغظ شغ اقطابال بعاجئاتعط اإلجقطغئ، طاتّطغظ بالحةاسئ شغ الثشاع سظ دغظعط وضث الئاذض 
والزطط، طتئغظ لطئر، ظاشرغظ طظ ضض طا غخفه ربعط جئتاظه وتسالى بأظه شاجث، أو غغر أخقصغ، أو غغر سادل. وجعف غضعظعن طخثر 
خغر فجرعط وطةامساتعط، ولعثه افطئ. وجعف غضعظعن طظ أولؤك الثغظ تاةسث شغعط الخفات إلتثاث تشغغر جثري شغ عثا السالط، 
طاتمطغظ المسآولغئ وطثسمغظ بالتطعل اإلجقطغئ السطغمئ لرشع عثه افطئ، بض عثا السالط طظ المحاضض الاغ ق تخر لعا والصمع الثي 

غعاجعه الغعم.

• ولضظ ضغش ظتصص عثا العثف؟ ضغش غمضظظا بظاء والتفاظ سطى الععغئ اإلجقطغئ شغ حئابظا وإسثادعط لطاساطض طع الاتثغات الضئغرة 
الاغ تعاجععط شغ تمسضعط بثغظعط، ودشاسعط سظ دغظعط، والضفاح طظ أجض دغظعط؟

• الغعم، أود أن أتظاول بسخ الظصاط الرئغسغئ وبسخ المفاعغط افجاجغئ الاغ تتااج إلى أن ُتئظى شغ حئابظا والاغ عغ طعمئ لطشاغئ 
شغ طسالةئ أزطئ الععغئ عثه، وشغ تمضغظعط طظ الاشطإ سطى الاتثغات الاغ غعاجععظعا بحضض شسال إن حاء اهللا.

• ولضظ أغاعا افخعات الضرغمات، عظاك جآال ق بث لظا طظ اإلجابئ سطغه سظ أظفسظا أوقً - ضآباء وأطعات، وضمةامع، وضأطئ - إذا 
أردظا الاساطض بحضض شسال طع أزطئ ععغئ حئابظا. وعع: طاذا ظرغث ظتظ تصاً فذفالظا؟ عض ظرى اإلجقم واإلجقم وتثه شغ جمغع جعاظئه؛ 
الروتغئ وافخقصغئ واقجاماسغئ، والسغاجغئ، العجغطئ العتغثة إلظصاذ أذفالظا طظ طحاضض تثطغر الثات الاغ غعاجععا الضبغر طظ الحئاب 
الغعم؛ والعجغطئ العتغثة لامضغظعط طظ تصثغط طساعمئ إغةابغئ تصغصغئ لطظععض بالئحرغئ وتتسغظ عثا السالط، والاغ تدمظ لعط 

ضثلك الظةاح الاام شغ عثه التغاة وشغ اآلخرة؟

• أم أن عظاك صغماً أخرى، وأشضارًا وتصالغث ق تساظث سطى اإلجقم، ظحضض سطى أجاجعا آراءظا، وأشسالظا، وظزرتظا لطظةاح وتططساتظا فظفسظا 
وأذفالظا، والاغ تثشسظا لاصثغط تظازقت شغ دغظظا، وتثطص رجائض طثاططئ واقرتئاك شغ سغعن حئابظا، وتاى اقجاغاء شغ أذعاظعط تةاه 

اإلجقم؟

• ضغش سطى جئغض المبال، غمضظظا أن ظاعصع طظ حئابظا تةظإ سقصات خارج إذار الجواج، إذا جمتظا لفسمال الثراطغئ وافشقم والمعجغصى 
الاغ تروج وتجغظ اجاصئاح الفةعر شغ طبض عثه السقصات، إذا جمتظا لعا بثخعل غرف طسغحاظا، أو إذا صئطظا اخاقط الرجال والظساء شغ 

تةمساتظا وتفقت الجشاف بترغئ شغ تظاصخ طع أتضام اإلجقم؟

• ضغش غمضظ أن ظئظغ شغ حئابظا سصطغئ أن الظةاح الظعائغ عع ظغض طرضاة ربظا ودخعلظا الةظئ، إذا صئطظا لعط تصثغط تظازقت شغ 
خطعاتعط، ولئاجعط اإلجقطغ والاجاطاتعط افخرى طظ أجض تتصغص الظةاح شغ الاسطغط أو تأطغظ شرص السمض أو العظغفئ السالغئ المرطعصئ، 

طما غآدي بعط إلى اقساصاد بأن طا غعط تصا عع المرضج والبروة والتخعل سطى طااع عثه التغاة؟

الضطمئ الثاطسئ يف املآتمر:

€÷â∏\;g]eç’\;ÏÁÊ·;ÏŸÜ^;Ï°]¬Ÿ
(طارجمئ)



20

”الشباب المسلم.. رواد التغيير الحقيقي“

• ضغش غمضظظا تربغئ حئابظا سطى الاصغث بما غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى، سظثطا تضعن تعصساتظا لضغفغئ لئاجعط، وجطعضعط، وزواجعط، 
واظاماءاتعط، ووجعات ظزرعط السغاجغئ طئظغئ سطى المبض والاصالغث غغر اإلجقطغئ، أو الصعطغئ، أو الظزام الثغمصراذغ الثي خظسه 

اإلظسان، أو تعصسات افجرة أو المةامع، ولغج سطى طا حرسه اهللا جئتاظه وتسالى؟

• وضغش غمضظ أن ظشرس شغ حئابظا الحةاسئ والثشاع سظ اإلجقم سظثطا ظثحى تحةغسعط سطى الاتثث سظ أتعال افطئ شغ شطسطغظ 
السالط  شغ  والطشغان  الشربغئ  التروب  ضث  أو  التظغش،  ودغظظا    التئغإ  ظئغظا  سطى  اقساثاء  ضث  أو  السالط،  أظتاء  جمغع  وشغ  وجعرغا 
اإلجقطغ، أو دسط الحرغسئ وظزام اهللا؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، خعشا طظ أن غظزر إلغعط سطى أظعط طاطرشعن وغصسعا تتئ 

رصابئ التضعطات الصمسغئ.

• أغاعا افخعات، إذا ضظا ظصثم رجائض طثاططئ وطساغغر طجدوجئ لطحئاب طظ خقل آرائظا، وأصعالظا وأشسالظا شظتظ لظ ظضعن صادرغظ سطى 
الاساطض بحضض شسال طع أزطئ الععغئ الاغ غعاجععظعا. شالثطعة افولى إلظصاذ أذفالظا بالاالغ تاطثص شغ إسادة تصغغط ععغاظا وبئاتظا 

ظتظ سطى اقلاجام بثغظظا.

(٢) بظاء السصغثة طع الصظاسئ:

• أخعاتغ السجغجات: بسث أن تظاولئ عثه الظصطئ افولغئ المعمئ، طا عغ الثطعات افجاجغئ افخرى الاغ ظتااج إلى اتثاذعا لمعاجعئ 
أزطئ الععغئ شغ حئابظا؟

• أوق أخعاتغ، إن واتثة طظ أبمظ العثاغا الاغ غمضظ أن ظصثطعا فذفالظا عغ الصثرة سطى الافضغر بأظفسعط شغ التغاة والضعن، 
بطرغصئ تةسطعط صادرغظ سطى تمغغج التص طظ الئاذض. وعثا غسظغ أوق، تمضغظعط طظ تأجغج تصغصئ السصغثة اإلجقطغئ بصظاسئ طططصئ 
طظ خقل تجوغثعط بافدلئ السصطغئ المطمعجئ الاغ تبئئ بالغصغظ الاام وجعب وجعد الثالص وبأن الصرآن عع ضقم اهللا؛ ضما صال اهللا 

ِ ُعمَّ لَْم يَْرتَابُوا﴾. ِ ِ َوَرُسو ِيَن آَمُنوا بِابَّ َّ جئتاظه وتسالى: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن ا

• أخعاتغ السجغجات، شغ سالط الغعم تغث غاسرض حئابظا شغ وجائض اإلسقم أو سئر اإلظارظئ لعابض طظ الثطإ الاغ تسادي اإلجقم، 
وتعاجط طساصثاته، وتحغع الثعف طظ اقلاجام بأتضاطه، والاغ تةادل بأن اإلغمان باهللا والثغظ عع أطر غغر سصطغ، ورجسغ، وعع شصط 
لدساف السصعل؛ شإن تأجغج السصغثة اإلجقطغئ طع الصظاسئ الفضرغئ المططصئ أطر شغ غاغئ افعمغئ. شعثا عع الثي جعف غتعل اإلجقم 
سظث الضبغر طظ الحئاب طظ ضعظه طةرد حغء تسطمعه طظ آبائعط، إلى حغء عط طصاظسعن به شضرغا بأن لثغه اإلجابات الختغتئ سظ 

التغاة، وبالاالغ عع الحغء الثي غظئشغ أن غتثد أشضارعط وأشسالعط.

• إن عثا الغصغظ شغ اقساصاد عع الثي جغةسض الةظئ والظار تصغصئ بابائ شغ سغعن حئابظا إن حاء اهللا، والمساءلئ أطام اهللا طفععطا 
صعغا شغ سصعلعط، طما جغةسطعط غسغحعن شغ عثه التغاة وشصا فتضام اهللا جئتاظه وتسالى وتثوده. وعثا الغصغظ شغ اإلغمان عع الثي 
جغآجج إن حاء اهللا شعما واضتا طظ أن الشاغئ التصغصغئ شغ التغاة والظزرة الختغتئ لطظةاح لغج الاعاشئ وراء المراضج والمطثات 
المآصائ شغ عثه التغاة، أو اضاساب صئعل أو حسئغئ بغظ افخثصاء والمةامع، وإظما ظغض رضا اهللا جئتاظه وتسالى والبعاب السزغط شغ 

اآلخرة.

• أخعاتغ الضرغمات، شغ العاصع، شغ سالط طادي طععوس بالظجسئ اقجاعقضغئ الثي غتاول خطص جظئ سطى افرض لحئابظا بمشرغات 
طئعرة وططثات واشرة تاسارض طع الثغظ، وتغث السسغ قطاقك: أتثث الععاتش، وافجعجة، واإلضسسعارات، والمقبج وغغرعا طظ 
طصاظغات عثا السالط، غتاض وصاعط واعاماطعط، شإظه طظ المعط تماطا أن ظعجث شغ حئابظا الاعق إلى الةظئ الثي جعف غرشسعط شعق 
المطثات المآصائ شغ عثه الثظغا وغمضظعط طظ صئعل الدعابط الحرسغئ الاغ وضسعا اإلجقم سطى تغاتعط؛ وذلك طظ خقل تثضغرعط 
باجامرار بأن ضض عثا عع طةرد صطرة شغ المتغط طصارظئ بالثغرات العشغرة الاغ ق غمضظ تخعرعا الاغ تظازر الحئاب الخالتغظ شغ 
ئَّاَبِئ - ِشغ اْلَغطِّ َشْطَغْظُزْر  ْظَغا ِشغ اآلِخَرِة ِإقَّ ِطْبُض َطا َغْةَسُض َأَتُثُضْط ِإْخَئَسُه َعِثِه - َوَأَحاَر َغْتَغى ِبالسَّ الةظئ، ضما صال الظئغ : «َواهللاَِّ َطا الثُّ

ِبَط َغْرِجُع».

• أغاعا افخعات، إن الصظاسئ شغ السصغثة والاعق إلى الةظئ عغ الاغ دشسئ الشقم الدسغش راسغ الشظط، الختابغ الةطغض سئث اهللا بظ 
طسسعد رضغ اهللا سظه، بأن غةعر بالصرآن الضرغط أطام صرغح، طع سطمه بأظه جغدرب سطى أغثغعط. وعغ الاغ صادت الحاب جسفر بظ 
أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه لطاتثث ظغابئ سظ المسطمغظ شغ بقط ططك التئحئ، ولط غردسه وجعد أشخح الرجال لساظا طظ الثغظ أرجطاعط 
صرغح لطاتثث ضث المآطظغظ. وعغ ضثلك أخعاتغ، الاغ جعف تشرس إن حاء اهللا شغ حئابظا الحةاسئ لطامسك شغ طساصثاتعط الثغظغئ 
طعما ضطفعط، والعصعف شغ وجه ضشط افصران، ق غثحعن طظ أن غاط وجمعط، أو أن غضعظعا طثاطفغظ سظ أخثصائعط، أو تاى غاط 
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ظئثعط بسئإ لئاجعط وطمارجاتعط وآرائعط اإلجقطغئ، وجعف تشرس شغعط الثشاع سظ اإلجقم ضطما تسرض لعةعم.

 (٣) إبطال إغراء ذرغصئ التغاة السطماظغئ الطغئرالغئ:

• الثطعة الباظغئ شغ الاساطض طع أزطئ الععغئ سظث حئابظا، عغ بظاء ذرغصئ الافضغر الظصثي شغ داخطعط تمضظعط طظ تمغغج افضاذغإ 
سظ التصغصئ شغما غاسطص بافشضار السائثة والرواغات الاغ تشثغعط بعا وجائض اإلسقم أو المةامع وطعاجعاعا بالتضمئ. شفغ العصئ الثي 
تئثل الةععد لةسض حئابظا غحسرون بأن اإلجقم عع طخثر الضبغر طظ المحاضض والفعضى شغ عثا السالط، وأن الطرغصئ الطغئرالغئ الشربغئ 
شغ التغاة عغ السئغض إلى السسادة والظةاح، واقجاصرار واقزدعار شغ عثا السالط، شإن تمضغظعط طظ رشخ افضاذغإ ضث اإلجقم وإبطال 

إغراء الطرغصئ الطغئرالغئ السطماظغئ شغ التغاة عع أطر تامغ.

• ظتظ بتاجئ فن ظزعر لعط: أظه لغج اإلجقم عع الثي تسئإ شغ وباء المثثرات، وتساذغ الضتعل، والسظش، والسخابات، وجرائط 
اقساثاء بالمسثجات وأظماط السطعك اإلجراطغ افخرى الاغ اباطغ بعا الحئاب الغعم، بض عغ الصغط الطغئرالغئ الاغ تحةع سطى اتئاع ظمط 
تغاة إرضاء الثات والسسغ لاتصغص الرغئات الحثخغئ طعما ضاظئ السعاصإ. لغج اإلجقم عع الثي جتص اتارام الثات والبصئ بالظفج 
لثى السثغث طظ الفاغات الخشغرات فظعظ لسظ صادرات سطى طعاضئئ خغتات الحعغرات وسارضات افزغاء، بض عع الصالإ الشربغ غغر 
العاصسغ لطةمال والثي جسطه طصغاجا لطظةاح. ولغج اإلجقم عع الثي جسض الضبغر طظ الحئاب غحسرون بسثم الضفاءة أو غاط طساططاعط 
ضمظئعذغظ إن لط غضعظعا صادرغظ سطى طعاضئئ أتثث اقتةاعات شغ طةال الععاتش أو جطع المخممغظ، بض عغ البصاشئ المادغئ الرأجمالغئ 
الاغ تصغج الصغمئ الثاتغئ بالمماطضات الثظغعغئ. ولغسئ الصعاظغظ اقجاماسغئ شغ اإلجقم عغ الاغ أوجثت بصاشئ سثم اقتارام تةاه 
الفاغات والظساء، والثي غآدي إلى السظش والاترش الةظسغ، بض عغ المةامسات الاغ تصثس الترغات الةظسغئ وتسمح بعثر ضراطئ المرأة 
طظ خقل الظزرة الةظسغئ لعا وجسطعا جطسئ شغ الارشغه واإلسقظات الاةارغئ. ولغج اإلجقم عع الثي وّلث الفصر الحاطض والئطالئ وسثم 
المساواة العائطئ شغ البروة، واظعغار خثطات الاسطغط والرساغئ الختغئ شغ جمغع أظتاء السالط، ولضظه الظزام الرأجمالغ السام الثي حض 

اقصاخادات وأبصطعا بالثغعن الربعغئ الدثمئ، وشدض افغظغاء سطى الفصراء.

• وإلى جاظإ عثا غا أخعاتغ، ظتظ أغدا بتاجئ إلى أن غفعط حئابظا وأن غئّغظعا لمظ تعلعط بالتضمئ والئراعغظ، أظه لغج بسخ الفضر 
اإلجقطغ المظترف عع الثي غشثي اإلرعاب، بض الشدإ الثي أحسطه الاثخض الشربغ والتروب اقجاسمارغئ شغ السالط اإلجقطغ الاغ صاطئ 
طؤات اآلقف طظ المسطمغظ. ظتظ بتاجئ إلى أن غظاصحعا بعضعح بأن السصغثة اإلجقطغئ الاغ تثشسعط لممارجئ اإلجقم عغ ظفسعا الاغ 
تطجطعط أغدا باتارام العالثغظ والمسطمغظ، وطساططئ الظساء بضراطئ، وتةظإ اإلجرام، والسسغ لثغر الئحرغئ، وظئث السظش ضث افبرغاء أو 
جعء طساططئ غغرعط طظ أتئاع الثغاظات افخرى. وظتظ بتاجئ فن غثرك حئابظا وغصعلعا ببصئ تاطئ بأظه لغج تطرشا الاتثث سطظا ضث ظطط 
التضعطات أو الاتثث باجط المزطعطغظ، أو الثسعة إلى الحرغسئ اإلجقطغئ أو الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جغاط تطئغصعا 
شغ بقدظا والاغ جعف تتض الرساغئ طتض الثضااتعرغئ، والمساءلئ والسثالئ شغ التضط طتض الثول الئعلغسغئ، والاغ جعف تساشض بروات 

بقدظا لاطئغئ اتاغاجات الرسغئ بثق طظ طضء جغعب التضعطات افجظئغئ والحرضات الةحسئ أو الظثإ الصطغطئ المتزعظئ.

• أخعاتغ، ظتظ بتاجئ لةسض أذفالظا غثغرون المظاصحات والسغطرة سطى الرواغات شغما غاسطص باإلجقم وأظماط التغاة افخرى داخض 
طةامساتعط، طسطتغظ بالتصغصئ.

(٤) شعط اإلجقم ضثغظ لثغه تطعل لمحاضض التغاة وبظاء اقساجاز بالبصاشئ والاارغت اإلجقطغ:

• وأخغرا أخعاتغ السجغجات، شغ سالط تغث غاط تخعغر اإلجقم سطى أظه طاثطش، وعمةغ، وغصمع الظساء وافدغان افخرى، وأظه طظاب 
تارغثغ ق سقصئ له بالتغاة السخرغئ، شإظه طظ المعط لطشاغئ أن ظئظغ شغ حئابظا البصئ بثغظعط والظزرة إلغه سطى أظه ذو خطئ بتغاتعط 
وبسالط الصرن العاتث والسحرغظ عثا، بثق طظ طةرد ضعظه طةمعسئ طظ الطصعس وافتضام. والسئغض العتغث لاتصغص عثا عع جسطعط 
غفعمعن اإلجقم سطى أظه دغظ حاطض غتعي صعاسث وصعاظغظ وتطعل لمحاضض السخر التثغث شغ ضض طغثان طظ طغادغظ التغاة؛ الروتغئ 
ا َفرَّْطَنا يِف الِكَتاِب ِمن  وافخقصغئ واقجاماسغئ والسغاجغئ والصدائغئ والاسطغمغئ، وشغ اقصاخاد، وغغرعا، شاهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿مَّ

ٍء﴾ ْ َ

باإلضاشئ إلى ذلك، سطغظا أغدا بظاء اقساجاز والفثر بالبصاشئ والاارغت اإلجقطغ وطا غةطئه لطئحرغئ، وطا تصصه لعثا السالط طظ السثالئ 
الراصغ  والاسطغط  افضادغمغ،  المةال  شغ  والامغج  الثطئ،  وأعض  المرأة  تصعق  وتماغئ  واإلظساظغئ،  السطمغ  والاصثم  واقجاصرار  والرخاء 

وأظزمئ الرساغئ الختغئ خقل صرون تضمه شغ بقدظا اإلجقطغئ تتئ ظض دولئ الثقشئ المةغثة.

• ضما سطغظا أن ظئغظ لعط أن أتضام الظزام اقصاخادي اإلجقطغ عغ الاغ تتمض طفااح الاعزغع السادل لطبروة وإغةاد اصاخاد طجدعر، 
ضما غائغظ طظ خقشئ سمر بظ سئث السجغج الثي بطشه طظ ساططه شغ السراق أظه تاى بسث إخراج افطعال طظ بغئ المال لاطئغئ اتاغاجات 
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الرسغئ، ولسثاد دغعظعط، والمساسثة شغ ظفصات زواجعط، بصغ عظاك طال شغ بغئ طال المسطمغظ. شأطره سمر باجاثثام عثا الفائخ 
لمساسثة الرسغئ شغ زراسئ أراضغعط. جئتان اهللا!

• ظتظ بتاجئ فن ظزعر لحئابظا بأظه لغج عظاك جعى الثغظ اإلجقطغ الثي غرشخ الترغات الةظسغئ، وغمظع اجاشقل الظساء، وغدع 
إذارا حاطق طظ الصعاظغظ لاظزغط السقصئ بغظ الرجال والظساء لتماغئ أسراضعط، لغج جعى اإلجقم غمضظه أن غدع تق لعباء السظش 

واقساثاء الةظسغ سطى الظساء الثي اباطغ به السالط الغعم.

• وظتظ بتاجئ فن ظزعر فبظائظا بأظه لغج عظاك جعى الظزام اإلجقطغ الثي غرشخ الظعب المادي والعذظغ لطاساطض طع طحاضض 
اإلظسان، والثي غثثم بإخقص اتاغاجات اإلظساظغئ غمضظه أن غتض أزطئ القجؤغظ، ضما غادح طظ تخرشات الثقشئ السبماظغئ شغ سام 
١٤٩٢م، سظثطا أرجض الثطغفئ باغجغث الباظغ أجطعق بترغا بأضمطه إلظصاذ ١٥٠ ألفاً طظ غععد أوروبا الثغظ ضاظعا غاسرضعن لقضطعاد 
طظ صئض الظخارى خقل طتاضط الافاغح اإلجئاظغئ، وصام بالارتغإ بعط إلى أراضغ دولئ الثقشئ الاغ ساططاعط ضرساغا طاساوغظ وجظتئ 

لعط الفرخئ لقزدعار.

• أغاعا افخعات، إن بظاء عثا اقساجاز بالبصاشئ والاارغت اإلجقطغ شغ حئابظا، وشعط اإلجقم سطى أظه دغظ حاطض لثغه تطعل لةمغع 
طحاضض اإلظسان لةمغع افوصات وجمغع افطاضظ عع الثي جغمضظعط طظ طعاجعئ العةعم ضث دغظعط، ورشخ أجظثة ”إخقح“ اإلجقم، 

وجغشرس شغعط البصئ بععغاعط اإلجقطغئ، وتمضظعط طظ الاتثث سظ اإلجقم بالتضمئ وصعة التةئ.

• ولضظ إضاشئ إلى ذلك أخعاتغ، شإن اضاحاف الطئغسئ التصغصغئ لقجقم عع الثي طظ حأظه أن غئظغ شغ حئابظا الحسعر الضئغر 
بالمسآولغئ تةاه عثه افطئ، بض تةاه اإلظساظغئ بسث أن غثرضعا الصعة الضئغرة الاغ بغظ أغثغعط لاتصغص الاشغغر الةثري شغ عثا السالط 
طظ خقل عثا الثغظ، وجغمظتعط صدغئ تساتص الظدال طظ أجطه، والثي غمضظه أن غئظغ تصا طساصئق أشدض لئطثاظعط وعثا السالط، 
بما شغ ذلك تأطغظ تططساتعط الاسطغمغئ واقصاخادغئ؛ الصدغئ الاغ لظ تدغع ذاصاتعط، أو تثغإ آطالعط، أو تطفأ تماجعط، ولغسئ 
تطك الاغ طظ حأظعا إحراضعط شغ أسمال سظش سصغمئ ضعجغطئ لطاشغغر السغاجغ بض شغ طسرضئ افشضار إلصاطئ عثا الثغظ شغ التضط، اتئاسا 

. لسظئ الظئغ

• أخعاتغ السجغجات، إن ضض ذلك جعف غئظغ حئابظا المسطط لضغ غضعظعا ”رواد الاشغغر الةثري“، طمضظغظ باإلجقم، وجعف غسثر 
الساذفئ والطاصئ العائطئ الضاطظئ شغ حئابظا لضغ غتثبعا شرصا تصغصغا شغ عثا السالط، ولضظ بطرغصئ غظالعن بعا رضا ربعط وغمظتعط 
البعاب السزغط شغ اآلخرة. وطظ خقل تظحؤئ حئابظا لقرتفاع إلى طساعى عثا الاتثي الضئغر الثي أغدا جعف غسعض، إن حاء اهللا، السعدة 
السرغسئ لثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، والاغ عغ الصغادة الاغ جاضعن بمبابئ التارس التصغصغ لطععغئ اإلجقطغئ فذفالظا؛ 
الثولئ الاغ جعف تشمرعط بالصغط اإلجقطغئ الظئغطئ وُتعِجث بغؤئ تثضرعط باجامرار بمسآولغاعط تةاه اهللا وأعمغئ السمض لفخرة. الثولئ 
الاغ جاصعم وجائض اإلسقم والظزام الاسطغمغ شغعا باحةغع افشضار وافسمال الخالتئ، وتشثغئ الاصعى شغ حئابظا وتئعط لثغظعط. 
إظعا جعف تخظع بأسثاد ضئغرة حئابا ذوي حثخغات إجقطغئ طمغجة، طباق لطسطعك الظئغض، وسئاد اهللا المثطخغظ، غتمطعن أسئاء افطئ، 

وطسارضغظ أصعغاء لطزطط، وتاةسث شغعط خخائص صادة الئحرغئ.

• أخعاتغ، إن المسرضئ لتماغئ الععغئ اإلجقطغئ فجغال المساصئض لظ تضسإ دون الاسةغض بإصاطئ عثا الظزام؛ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة. لثلك شئاإلضاشئ إلى بظاء المفاعغط اإلجقطغئ شغ حئابظا الغعم، دسعظا أغدا ظعجه اعاماطظا وظئثل ضض جععدظا إلسادة عثه 
الثولئ الضرغمئ إلى أراضغظا، وطظ خقلعا بظاء جغض طظ الحئاب الثغظ عط طخثر شثر لعثه افطئ والثغظ غمبطعن ظمعذجا وطخثر إلعام 

لطحئاب شغ عثا السالط.

ْكرَبُ َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾.
َ
ِ أ َن ابَّ غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َورِْضوَاٌن مِّ

 أسثتعا: د. ظسرغظ ظعاز  - طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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غا حئاب عثه افطئ: غا أبظاء وبظات اإلجقم! أظاط الضظج، أظاط الطاصئ، أظاط تغعغئ عثه افطئ السزغمئ.. أطئ طتمث . إن اإلرث الثي 
وربامعه ضحئاب لعثا الثغظ عع إرث سزغط. إن إصاطئ اإلجقم وتدارته ضان سطى أضااشضط. أظاط الثغظ جارساط إلى دسط وتأغغث اإلجقم 
سظثطا رشده الضبغرون وتمغامعه طظ الاترغش والعةعم. أظاط الثغظ وصفاط ضث الزطط وصطاط ضطمئ التص ضث الطعاغغئ وأرضسامععط. 
أظاط طظ تمغاط رجعل اهللا  بأجسادضط طع ضض طا قصغاط طظ أذى. وأظاط طظ شاتاط الئقد وضان ظخر اهللا سطى أغثغضط وجمتاط لظعر 

اإلجقم وسثله أن غخض إلى السالط.

غا حئاب اإلجقم، عثه ضاظئ المضاظئ السزغمئ لطحئاب المسطط شغ الماضغ. إن تفضغرعط وحةاساعط وجطعضعط الظئغض، وطساعماعط 
لاتسغظ طةامساتعط بفدض دغظعط ضاظئ طظارًة فطط افرض. عثه المضاظئ السزغمئ عغ طا غصثطه اإلجقم لضط غا حئاب افطئ!.

ولضظ غغاب التضط اإلجقطغ وصغمه سظ بقدظا، وجغطرة الظزام السطماظغ وأشضاره سطى طةامساتظا وتغاتظا صث طتئ طضاظاضط السزغمئ. 
لصث ضئائ إطضاظغاتضط، وصدئ سطى طعاراتضط، وتطمئ تططساتضط لتغاة أشدض، وجسئ إلى تتثغث ظزرتضط إلى طا تساطغسعن تتصغصه 
لعثا السالط. ولضظ جرغماه السزمى ضاظئ طتاولاه إبسادضط سظ دغظضط وجرصئ ظةاتضط افجمى، المظجلئ السالغئ شغ الفردوس وظسغمعا 

المصغط.

إن ظمط تغاة السطماظغئ وظزاطعا صث باسعضط ضثبئ! إن وسعدعا لضط بالضراطئ واقزدعار والسسادة التصغصغئ اتدح أظعا وعط براق. سطى 
السضج، لصث ألصئ سطغضط جئاقً طظ المحاضض، وسثم افطظ وضظك السغح واظاعاك التصعق. إن طحاعغرعط الثغظ غصثطعظعط ضصثوة 
غتاثى بعا، لط تصثم جعى وجعد أظاظغ خظاسغ، وطمارجات جظسغئ شاتحئ، ورذئ الحئاب شغ أظماط تغاة تتط طظ ضراطاعط، وجطئئ 
َّ إَِذا َجاءهُ  ْمآُن َماء َح ْقَمالُُهْم َكرَسَاٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ َّ لعط طحاضض ساذفغئ جمئ دطرت تغاتعط. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿وَا

لَْم جَيِْدهُ َشيًْئا﴾ [الظعر: ٣٩]
غا حئاب اإلجقم: إن عثا الظمط طظ التغاة وظزاطعا عع طا غمظسضط طظ تتصغص الظةاح التصغصغ والسسادة شغ التغاة وشغ اآلخرة، افطر 

الثي ق غمظتضط إغاه إق دغظضط.

غا حئاب اإلجقم السجغج: تثضروا دائًما أن أغطى طا تماطضعن عع صثرتضط سطى الافضغر بأظفسضط طظ أجض الامغغج بغظ التص والئاذض، 
ق َتَثسعا التضعطات الشربغئ تثثسضط جغاجًغا بمساسثة اإلسقم المدطض الثي غدت الضثب بسث الضثب ضث دغظضط لغامضظعا طظ إتضام 
الصئدئ سطى عثا السالط، عثا الشرب الثي أبسثضط سظ طةث تارغثضط اإلجقطغ السزغط وسظ صثرة عثا الثغظ طظ إخراج الئحرغئ طظ 

الزقم الثي تسغح شغه.

ق تزظعا أبًثا أظضط ”طاطرشعن“ فظضط تصفعن ضث الزطط، أو فظضط تثاشسعن سظ أطاضط، أو فظضط تثدسعن لظزام خالصضط، أو 
فظضط تساصثون أن الئحرغئ تساتص تغاة أشدض طظ الزقم الثي تسغح شغه ظاغةئ لظزام تضط وضسغ بحري. وق تسمتعا فضاذغإ 
الةعطئ تعل طساصثاتضط اإلجقطغئ أن تحضض ظزرة الظاس لضط أو أن تسغطر سطى ظصاحعط تعل دغظضط. بض ارشسعا خعت التص شغ عثه 
الظصاحات، وشظثوا اتعاطاتعط الثاذؤئ سظ اإلجقم والحرغسئ والثقشئ، وضبفعا طظ الضقم تعل اإلجقم شغ طةامساتضط. وسظثطا غخئح 
الدشط سطغضط حثغًثا لضغ تخماعا أو تاثطعا سظ طساصثاتضط أو حسائرضط اإلجقطغئ تثضروا الظسغط الثي غظازرضط شغ الةظئ بسئإ 

يَْت نَِعيًما َوُملْاًك َكبرِيًا﴾ [اإلظسان: ٢٠]
َ
يَْت َعمَّ َرأ

َ
خئرضط وذاساضط لربضط.. وضما غصعل التص تسالى: ﴿َوإَِذا َرأ

وسظثطا غتغط بضط الثعف طظ ضض جاظإ بسئإ تمسضضط بثغظ خالص افضعان، إظه سج وجض طسضط أغظما ضظاط وجغآغثضط ضما أغث 
أختاب الضعش والرصغط الثغظ الاةأوا إلى الضعش عرًبا بإغماظعط وطساصثاتعط طظ أسثاء اهللا. لصث تماعط اهللا طظ الفاظئ وأظاطعط ٣٠٠ 

سام، وتاى إظه جئتاظه وتسالى حائ أحسئ الحمج الثاخطئ إلى الضعش لضغق تجسب ظعطعط... جئتان اهللا!.

غا حئاب اإلجقم السجغج! إظظا ظسطط تةط الاتثغات والخراع الثي تعاجععظه شغ تمطضط لثغظضط عثه افغام. إظظا ظفعط أن ططثات 
وإغراءات التغاة الثظغا تتغط بضط طظ ضض جاظإ وتتبضط سطى إحئاسعا بحضض غاظاصخ طع دغظضط. وطع عثا.. شإظظا ظثضرضط أن عثه 
المطثات والحععات زائطئ وطآصائ وأن بغاضط التصغصغ عع الةظئ ولغج عثه الثظغا. ظسط... إن طاع عثه التغاة ق تصارن طع طا غظازرضط 

الضطمئ الثااطغئ ملآتمر :
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ْظَغا َوَطا ِشغَعا<. لثا ق َتَثسعا طا غفظى غمظسضط سما غجول. واسطمعا أظضط  شغ الةظئ ضما صال : «ِإنَّ َطْعِضَع َجْعٍط ِشغ اْلَةظَِّئ َلَثْغٌر ِطَظ الثُّ
أظاط طظ جغزطضط اهللا بزطه غعم ق ظض إق ظطه. إذا طا الاجطاط بأواطره سج وجض.

غا حئاب اإلجقم... إظظا ظسغ أن الدشعذات طضبفئ سطغضط لطاأصطط طع العاصع السطماظغ وبصاشاه الاغ تسغطر سطى السالط، باإلضاشئ إلى 
ضشط المةامع وضشط ظزرائضط أغًدا، وأظضط تثاشعن أن تصفعا وتغثغظ وطثاطفغظ بسئإ طساصثاتضط اإلجقطغئ وحسائرضط. ولضظ 
اسطمعا أن التص لط غضظ غعًطا لغماجج طع الئاذض، وبخفاضط طسطمغظ وسئغًثا هللا سج وجض، لط تضعظعا لاظخعروا شغ بغؤاضط.. ولضظ لاضعظعا 
ظةعًطا طدغؤئ شغ جماء لغطئ ظطماء تعثي السائرغظ. إن إغماظضط الثي تتمطعن صث جسض طظضط صادًة تتثدون اقتةاه لفخرغظ قتئاسضط 
ذرغص الثغر والسثل، صادًة شغ الافضغر، ورشع راغئ التص، صادًة شغ السمض الظئغض وافخقق الرشغسئ واقعامام بحآون اإلظساظغئ، صادًة شغ 

الحةاسئ لطعصعف لطسثل ضث الزطط.

غا حئاب اإلجقم الشالغ! إن آطالظا لمساصئض أشدض لعثه افطئ ولقظساظغئ غصع سطى أضااشضط. إظضط تمطضعن الصثرة سطى تتعغض عثا 
السالط وتتسغظ تغاة الظاس طظ خقل دغظضط. ق تصططعا طظ حأن أظفسضط بما تساطغسعن تصثغمه فن اهللا طسضط. ولضظ عثا غاططإ 
طظضط أن ترتفسعا سظ طادغات التغاة الثظغا وسما غخرف اظائاعضط وغسططضط؛ فن اإلجقم صث جعجضط فسزط افطعر. وغاططإ عثا طظضط 
أغًدا تئظغ رؤغئ تساطغع خطص تشغغر تصغصغ لعثا السالط ولغج شحقً ذرغًسا آخر. وعثا لظ غاتصص إق باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ خقل 
ظزام الثالص سج وجض؛ الثقشئ. طظ خقلعا غضعن ظةاتضط وتتصغص أتقطضط أظاط وأطاضط. لثا صعطعا إلى أطاضظضط التصغصغئ، تراس الثغظ 
وأولغاءه وتماة افطئ! صعطعا إلى واجئضط الحرسغ السزغط إلخراج الئحرغئ طظ الزقم والزطط الثي تساظغ طظه الغعم طظ خقل إصاطئ دولئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. خثوا دورضط التصغصغ؛ رواًدا لطاشغغر التصغصغ، فظضط جافعزون بحرف الثظغا واآلخرة.

ِيَن فِيَها َجزَاء بَِما اَكنُوا  ِ َنَِّة َخا
ْ
ْصَحاُب اجل

َ
ْوَحَِك أ

ُ
ُ ُعمَّ اْسَتَقاُموا َفَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم حَيَْزنُوَن * أ ِيَن َقالُوا َربَُّنا ابَّ َّ غصعل اهللا جئتاظه وتسالى ﴿إِنَّ ا

َفْعَملُوَن﴾ [افتصاف: ١٣-١٤]

د. ظسرغظ ظعاز - طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الضطمئ  الثااطغئ  لطمآتمر
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طظث بجوغ شةر اإلجقم ولطحئاب دور سزغط شغ ظعداه، شصث صام اإلجقم سطى أضااشعط وجعاسثعط، تغث ضاظعا افجرع اجاةابئ 
لثسعة الظئغ طتمث ، وصث تثرجعا طظ طثرجئ دار افرصط الثي جسض بغاه طصرًا لطرجعل  ١٣ جظئ طااابسئ وضان ابظ ابظاغ سحرة 
جظئ شصط، وتسرضعا لفذى والاسثغإ، شما وعظئ سجائمعط، وق ضسفئ ظفعجعط. شصث سطمعا أن طضاظاعط سظث اهللا بمصثار طا غدتعن، 
وبمصثار طا غآدون، شصاطعا بعاجئعط خغر صغام.. وصث ضان الظئغ  غساحغرعط شغ افطعر المعمئ وضان غظجل سطى رأغعط، ضما أخث 
بمحعرة التئاب بظ المظثر شغ غجوة بثر، وظجل سطى رأي الحئاب شغ الثروج لمقصاة المحرضغظ شغ غجوة أتث. . عآقء الحئاب طظ الرسغض 
افوَّل عط الثغظ تَمطعا راغئ الثسعة إلى اهللا، والخثع بالتص، شتصَّص اهللا سطى أغثغعط الظخر افضئر ودولئ اإلجقم الفاغَّئ، وتمطعا اإلجقم 

وظحروه رجالئ ظعر وسج وضراطئ..

شمظ غظسى طخسإ بظ سمغر أول جفغر شغ اإلجقم؛ لصث باع الثظغا واحارى اآلخرة، وآبر الظسغط المصغط سطى الظسغط الجائض تغث ترك 
تغاة السج والرشاه شغ الةاعطغئ وساش تغاة الاصحش وحزش السغح بسث أن ترطاه أطه المال والرشاعغئ بسئإ إجقطه. وسئث اهللا بظ 
طسسعد الثي ضان غقطا شصغرا ضسغفا أجغرا غرسى الشظط وغثحى المرور بمةطج أحراف طضئ ولضظه سجَّ باإلجقم شضان أول طظ تتثاعط 
بالتص وجعر بالصرآن أطاطعط دون خعف أو وجض. وذطتئ بظ سئغث اهللا ابظ السادجئ سحرة الثي ضان أضرم السرب شغ اإلجقم، وتمى 
رجعل اهللا  غعم أتث طظ الضفار، واّتصى سظه الظئض بغثه تاى حطَّئ إخئسه، ووصاه بظفسه. وسئث اهللا بظ سئاس َتْئُر افطئ وُترجمان 
الصرآن وشصغه السخر وإطام الافسغر الثي ضان سمره تغظما تعشغ الظئغ  تعالغ بقث سحرة جظئ شصط، وطع ذلك شصث تفر سظه  ألًفا 
وجامائئ وجاغظ تثغًبا. وطتمث الصاجط الثي شاح بقد السظث وسمره ١٧ جظئ وضان طظ ضئار الصادة السسضرغغظ شغ سخره، وطتمث 
الفاتح الثي شاح الصسطظطغظغئ وعع ابظ ٢٣ جظئ والثي ذمح أن غضعن طظ صال سظه رجعل اهللا  «لظسط افطغر أطغرعا ولظسط الةغح 
ذلك الةغح..»، واإلطام الحاشسغ الثي تفر الصرآن وعع ابظ جئع جظغظ وطعذأ ابظ طالك وعع ابظ سحر جظغظ، وأخئح طظ حغعخ 

افئمئ وسمره ١٤ ساطا...

وق ظظسى وظتظ ظاتثث سظ الرسغض افول طظ الحئاب المسطط أخعاتظا حصائص الرجال، طبض أم المآطظغظ سائحئ الاغ تعشغ سظعا رجعل 
الئحرغئ  وعغ ابظئ ١٨ ساطا وضاظئ طظ أعط رواة التثغث وطساحارة لطختابئ. وأجماء بظئ أبغ بضر الاغ خاذرت بظفسعا وصئ 
العةرة الظئعغئ، وشاذمئ بظئ الثطاب الاغ لط تثش طظ صعل ضطمئ التص أطام أخغعا سمر بظ الثطاب رغط جئروته وبطحه وصاعا والاغ 

ضاظئ جئغض إجقطه..

إن عثا غغخ طظ شغخ سظ عآقء الحابات والحئاب الثغظ ضان ”اهللا أضئر“ ظثاءعط والةعاد جئغطعط، والمعت شغ جئغض اهللا أجمى 
غاغاتعط، شظحروا اإلجقم شغ أرجاء افرض وجادوا المسمعرة.. شما أتعجظا اآلن ظتظ المسطمغظ إلى طسرشئ دور حئابظا، شإظعط سماد ُأطئ 

اإلجقم وِجّر َظعداعا، وَطئسث رصغعا، وتاططعا لعائعا وراغاعا، وصائُث َطسغرتعا تضامَض إلى المةث والظخر.

 شأغظ أظاط غا حئاب الغعم وحاباته طظ ضض عثا؟! عض أظاط طحشعلعن بَمسالغ افطعر وصداغا افطئ وعمعطعا وجئض رشساعا وسجتعا، 
أم طعامعن بسفاجش افطعر تاساصطعن سطى المساخغ بتغث ظةثضط تغث ظعى اهللا وظفاصثضط تغث أطر اهللا؟! طا عغ ذمعتاتضط وطظ 

عط صثوتضط وضغش عغ حثخغاتضط وطا عع عثشضط شغ التغاة؟؟

شغا حئاب اإلجقم.. إن الظةاح التصغصغ ق غضمظ شغ البروة أو الةمال أو السططان، أو التغاة المرشعئ ضما غثسغ الئسخ، ق واهللا.. 
إن طصغاس الظةاح، والفعز التصغصغ عع شغ دخعل جظئ الرتمظ، اظزروا إلى الرسغض افول طظ الحئاب المسطط سطى أظعط َطَبٌض أسطى، 
وُأجعة ذغِّئئ وتأجعا بعط، واظاعةعا شغ البئات َظْعةعط، واجطضعا شغ صعل التصِّ َطسطضعط، ضعظعا حةساظا شغ ظخرة التص وأعطه، اسمطعا 
واجاعثوا، احتثوا العمط فخث دورضط التصغصغ شغ رشسئ عثه افطئ، شاظالعا سج الثظغا واآلخرة طظاشتغظ طثاشسغظ سظ عثا الثغظ، 
شظعداعا لظ تصعم إق سطى أضااشضط، سظثئث تعاخطعن المسغرة؛ شاسمطعا تاى ُغَتصِّص اهللا سطى أغثغضط إصاطئ دولئ اإلجقم الُمرتصئئ، دولئ 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وطا ذلك سطى اهللا بسجغٍج..

ْغَيا إِالَّ َمَتاُع الُْغُرورِ﴾ ُّ ََياةُ ا
ْ
َنََّة َفَقْد َفاَز َوَما احل

ْ
ْدِخَل اجل

ُ
﴿َفَمْن زُْحِزَح َعِن اجَّارِ وَأ

إسثاد: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ) - سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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