
ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، افتث، ١٩ جمادى افولى 
وزغر  "أضث  شغه:  جاء  خئرا  ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٠٣م) 
الثارجغئ والمشاربغظ رغاض المالضغ، وجعد إجماع دولغ 
سطى دسط طعصش الرئغج طتمعد سئاس بالاعجه لسصث 
طآتمر دولغ لطسقم. وأحار المالضغ شغ تثغث لئرظاطب 
"ططش الغعم" سئر تطفجغعن شطسطغظ إلى أن الرئغج ذطإ 
طظ افطغظ السام لفطط الماتثة أن غاتمض طسآولغاته 
لئثء  المسظغئ،  الثول  طع  الاحاور  وبثء  الاظزغط  تغال 
الاتدغر لسصث المآتمر. وطظ بط اجاطط الرئغج رجالئ 
جعابغئ طظ افطغظ السام، أضث شغعا ختئ الصراءة الاغ 
تصثم بعا الرئغج وأظه غافص طسه شغعا، وغرى أن سطغه 
تئثأ  أن  المالضغ  وتعصع  المحاورات.  تطك  بئثء  الاجاطاً 
طع بثاغئ عثا السام. ولفئ المالضغ إلى اظسصاد اجاماع 
جثغث لمةطج افطظ شغ ظعاغئ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر 
التالغ، جعف تارأجه تعظج، وجغئثأ الةاظإ الفطسطغظغ 
والمحارضئ  التدعر  طساعى  رشع  تعل  طسعا  التثغث 
لاطك الةطسئ، وأن غاط الارضغج سطى ضغفغئ تظفغث دسعة 

الرئغج لسصث المآتمر الثولغ لطسقم".
: إن دسعات رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد 
سئاس وضض طظ أغثه أو ظاخره جعاء طظ أزقم السططئ 
أو الةماسات الفطسطغظغئ أو تضام المسطمغظ أو الثول 
إلى  الثسعات  عثه  إن  الثولغئ،  وطظزماتعا  الشربغئ 
سصث طآتمرات دولغئ لما غسمى بالسقم ضطرغصئ لتض 
صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ عغ خغاظئ وتفرغط 
تصثَّم شغعا افرض المئارضئ سطى ذئص طظ ذعإ لضغان 
بغث  أداة  عغ  الثولغئ  شالمآتمرات  الشاخإ،  غععد 
الثول اقجاسمارغئ وسطى رأجعا أطرغضا، والشاغئ طظعا:

جض  وإسطاؤه  غععد،  ضغان  سطى  الحرسغئ  إضفاء   -
العرق  سطى  عجغطئ  دوغطئ  طصابض  المئارضئ  افرض 
وظغفاعا تماغئ عثا الضغان المست، وتروغخ أعض 
اسائار   - به.  لطصئعل  واصاخادغا  بصاشغا  شطسطغظ 
المآجغ الاغ ترتئئ سطى اتاقل غععد لفرض المئارضئ 
طحاضض إظساظغئ غمضظ تطعا بالافاوض، شاقجاغطان 
والعخعل  وافجرى  والتعاجج  والمغاه  والقجؤعن 
لطمسةث افصخى ضمضان سئادة، تسائر ططفات غمضظ 
تطعا سئر الافاوض طع ضغان غععد لسصعد؛ لطاثطص 
طظ سإء المحاضض الاغ صث تآرق وجعد ضغان غععد 
أعض  سطى  ترخا  ولغج  طساعذظغه،  سغح  وجقطئ 
شطسطغظ وتض طحاضطعط. - تبئغئ أرضان ضغان غععد 
وطتاولئ دطةه شغ المتغط وتطئغع افظزمئ السمغطئ 
طسه، واسائار الخراع طظاعغا، لغئصى ضغان غععد تةر 
طاصثطئ  وصاسثة  اإلجقطغئ  افطئ  وتثة  أطام  سبرة 
اإلجقطغئ  افطئ  سطى  المسطظئ  الخطغئغئ  الترب  شغ 
لمظسعا طظ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة وإحشالعا بضغان غععد العجغض - الثي غمضظ 
لفطئ إزالاه شغ غعم واتث - سظ السثو التصغصغ وعع 
الثول اقجاسمارغئ الاغ أظحأت عثا الضغان وتثسمه 
المئارضئ  افرض  صدغئ  إن  التغاة.  بأجئاب  وتمثه 
لعا تض حرسغ واتث ق غمر بةتر المآتمرات الثولغئ 
تضٌّ  الماسفظئ،  المزطمئ  الماتثة  افطط  بثعالغج  وق 
المزفر  تررعا  إذ  تطغظ  طسرضئ  شغ  افطئ  جّسثته 
طظ  طمالضعط  واصاطع  الخطغئغغظ  طظ  الثغظ  خقح 
افرض المئارضئ، تض وجإ سطى افطئ تفسغطه واصاقع 
بغضع،  جاغضج  طصاس  سطى  المخّظسئ  الضغاظات  ضض 
الظئعة؛  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ 
وتةاث  ملسو هيلع هللا ىلص،  ظئغعا  وطسرى  المئارضئ  افرض  تترر 
جثور المساسمرغظ التاصثغظ سطغظا وسطى إجقطظا طظ 
بقدظا، وتتمض اإلجقم بالثسعة والةعاد رجالئ ظعر 

وعثى ورتمئ لطئحرغئ جمساء.

الخادرة سظ أضبر طظ جعئ؛ وطظعا:
- زغارة طثغر المثابرات المخرغئ لئظشازي واجاماسه طع 

تفار شغ آخر حعر تحرغظ الباظغ/ظعشمئر.
- زغارة وزغر الثشاع الارضغ شغ ٢٠٢٠/١٢/٢٦ طختعبًا 
برئغج أرضان الةغح الارضغ، ولصاؤه طع وزغر الثشاع 
طظ  والاعثغث  حثخه،  شغ  لتفار  وتعثغثه  الطغئغ، 

ذرابطج ولغج طظ ترضغا.
شغ  المخرغئ  المثابرات  طثغر  ظائإ  زغارة   -
٦ طظث  افولى  لطمرة  ذرابطج  إلى   ٢٠٢٠/١٢/٢٧
المةطج  وسدع  الثاخطغئ  وزغر  طع  ولصاؤه  جظعات 

الرئاجغ أتمث طسغاغص.
- ضقم سظ طسآول رشغع المساعى شغ الظزام المخري 
ظصطه الثضاعر المعظثس طتمث خالح طسسعد بعغخغر 

طفاده (لماذا ظثسط تفار وظثسر لغئغا؟).
- ختغفئ الشاردغان الئرغطاظغئ سظعظئ شغ طظحغئ لعا: 

"تفار شصث ظفعذه خارجغاً وطضاظاه طتطغاً".
لصث جئص عثه افتثاث لةظئ تعار "٧٥" والاغ ضاظئ 
شغ  صررت  لعا  جطسئ  آخر  شغ  تعظج،  شغ  طظسصثة 
شغ  ورئاجغئ  ظغابغئ  اظاثابات  إجراء   ٢٠٢٠/١١/١٣

الئقد شغ ٢٠٢١/١٢/٢٤.

صام أظخار الرئغج افطرغضغ تراطإ غعم ٢٠٢١/١/٦ باصاتام الضعظشرس وتسطغض جطسئ المخادصئ سطى اظاثاب 
خخمه باغثن، شأراد تراطإ أن غسطض عثه الةطسئ بالصعة بسثطا شحض بثلك صاظعظغا وصدائغا، شصاض أربسئ أحثاص 
شغ عثه افتثاث. وتسططئ الةطسئ جئ جاسات وطظ بط سصثت بسثطا ذطإ تراطإ طظ أظخاره السعدة إلى طظازلعط. 
وصث وضح أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ بظزرته الباصئئ المساظغرة طا آلئ إلغه افوضاع 
شغ أطرغضا شغ جعاب جآال أخثره باارغت ٢٠٢٠/١١/٢٠ بسظعان "تثاسغات اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ". شصال 
شغه: "والثقخئ عغ أن طا غةري شغ العقغات الماتثة غساتص العصعف سظثه وإظسام الظزر شغ طةرغاته وأتثابه: إن 
الثغمصراذغئ الاغ ذالما تشظئ بعا أطرغضا غةري عثطعا الغعم بحضض خرغح تتئ ذرائع صدائغئ وصاظعظغئ لطاثفغش 
طظ شزاسئ طا غصعم به الرئغج تراطإ لقتافاظ بالسططئ، وإن أطرغضا طفاعتئ سطى ضاشئ اقتاماقت وافسمال 
اقظاصاطغئ، شصث غضعن الرئغج الصادم عع المرحح الفائج باغثن، وصث غضعن المرحح الثاجر الرئغج التالغ تراطإ، 
شغتافر بعقغئ باظغئ. وأغاً ضان الرئغج الصادم شإظه جغظاصط طظ الطرف الباظغ اظاصاطاً أصرب إلى ضسر السزط طظه 
إلى لّغ الثراع، وبثلك شإن أطرغضا طصئطئ سطى الفعضى واقظشماس شغ العمعم والمحاضض الثاخطغئ، وق غسابظى طظ 
ذلك جغظارغع وضع أطرغضا سطى ذرغص الافضك تضعن شغه تضساس طرضجًا لاراطإ والةمععرغغظ والحرضات الثاسمئ، 
وتضعن شغه ضالغفعرظغا طرضجًا آخر لئاغثن والثغمصراذغغظ والحرضات الثاسمئ، وعثا لغج طصاخرًا سطى الحعرغظ 
المائصغظ طظ وقغئ تراطإ عثه، بض طاعاخض بسث ذلك..."، وصال "إن طساوئ الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ طاأخطئ 
شغه، والمثصص بسغظ باخرة وأذن واسغئ غائغظ له ذلك بعضعح... شأبرز الصغط شغ الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ عغ 
الظفسغئ أي المخطتئ المادغئ وعثه غصررعا، طئاحرة أو غغر طئاحرة، الرئغج وشص خقتغاته وظفعذ تجبه شغ المةالج 
الظغابغئ، ولثلك تثاطش الصرارات الاغ تتثد درجئ المظفسئ وظعسغاعا طظ رئغج آلخر شاضعن سظث عثا الرئغج طتصصئ 
لطظفسغئ وشص رغئاه شغخثر بعا صرارًا إغةابغاً وتضعن سظث رئغج آخر، صئطه أو بسثه، غغر طعاشصئ لرغئاه بض ضارة شامظع 
أو تطشى شغ العصئ الثي غآضث ضض طظعما أظه غظفث الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ وططاجم بالثجاعر العضسغ، وضض 
غسغر سطى ععاه!" وخاط جعاب السآال بصعله "وأخغرًا ظصعل إن ضان لطئاذض جعلئ شططتّص جعقت وجعقت وبثاخئ وأن 
سظث افطئ تجباً تجب الاترغر غخض لغطه بظعاره تاى غئجغ شةر الثقشئ طظ جثغث شااعاوى سروش الطشاة شغ الحرق 

يَّاُم نَُداوِلَُها َننْيَ اجَّاِس﴾."
َ ْ
والشرب، وخثق اهللا السزغط: ﴿َوتِلَْك األ

املخالتئ الثطغةغئ 
ودور أطرغضا شغعا
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بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ
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أغعا المسطمعن: إظه ق غخطح عثا افطر إق بما 
خطح به أوله: تضط بما أظجل اهللا وجغعش تجلجل 
الثقشئ  بسعدة  إق  عثا  غضعن  ولظ  اهللا،  أسثاء 
شاةاث  جثغث،  طظ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
ضغان غععد الثي دظج شطسطغظ الطاعرة أضبر طظ 
جئسغظ ساطا، وطظ بط تسعد شطسطغظ ضاططئ إلى 
دولئ سجغجة، خقشئ  بطثًا سجغجًا شغ  اإلجقم،  دغار 

سطى طظعاج الظئعة... 
اهللا  بعسث  شأبحروا  اهللا،  بإذن  لضائظ  عثا  وإن 

وحمروا سظ جعاسث الةث لاتصغصه.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  الظجاع التثودي حرق السعدان: تصغصئ الخراع ...٢

-  اقصاتام الثطعي لطضعظشرس افطرغضغ اجامرار 

   لترب أعطغئ سمرعا صرظان طظ الجطان ...٢

- أطا آن لفطئ أن تساسغث جططاظعا وتصغط تضط ربعا؟! ...٣

- افزطئ اقصاخادغئ شغ السراق ...٤

- عض أسطئ المعابغص الثولغئ المرأة تصعصعا 

   ضما غجسمعن؟! ...٤
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ضطمئ السثد

لصث ضاظئ أطرغضا عغ الاغ تصش وراء افزطئ الثطغةغئ 
طعام  تراطإ  تسطط  أن  بسث  إذ  السسعدغئ-الصطرغئ، 
السغاجئ  أخئتئ  ٢٠١٧م  سام  طططع  طظخئه 
الضبغر  طع  الاساطض  شغ  وشزاظئ  تثة  أضبر  افطرغضغئ 
طظ الصداغا الثولغئ، وطظ ضمظعا صطر، شصث اتعمعا 
تظدعي  أن  طظعا  غرغث  وضان  اإلرعاب  برساغئ  تراطإ 
طعمًا  دورًا  أطرغضا  أسطاعا  الاغ  السسعدغئ  خش  شغ 
طخالتعا، وذلك بسث أن صاطئ  شغ المظطصئ لثثطئ 
صطر سمغطئ برغطاظغا باحعغه خعرة أطرغضا سئر صظاة 
الةجغرة وضثلك سئر دسمعا لسمقئعا طظ (اإلجقطغغظ) 
الصثر  السغاجغ  المال  سئر  قجاصطابعط  سمطئ  تغث 
لاتصغص طخالتعا، وطع أن عثا الثسط عع بسطط أطرغضا 
وبإذظعا، ضعن صطر تزعر فطرغضا أظعا جاثارق عآقء 
وتتاعغعط،  بالماحثدغظ  أطرغضا  تخفعط  الثغظ 
وتساسثعا شغ السمض لطتث طظ اإلرعاب، إق أن صطر 
أخئتئ تعظش عآقء لجسجسئ سمقء أطرغضا شغ طخر 
شسجم  تراطإ  أغدإ  طا  وعع  وغغرعما،  والسسعدغئ 

سطى تأدغئعا سئر السسعدغئ شضاظئ افزطئ الثطغةغئ.
الرئغج  (لمح   ٢٠١٧/٦/٦ باارغت  جغ  بغ  بغ  ظصطئ 
افطرغضغ دوظالث تراطإ إلى تأبغر زغارته افخغرة إلى 
الثطغب سطى صرار صطع السقصات طع صطر، وصال تراطإ 
إظه تطصى طسطعطات خقل عثه الجغارة تفغث بأن الثوتئ 
تمعل ترضات ذات "أغثغعلعجغئ طاحثدة". وذضر شغ 
تشرغثات شغ تسابه الرجمغ سطى تعغار "خقل زغارتغ 
افخغرة إلى الحرق افوجط، صطئ إظه ق غمضظ اجامرار 
إلى  الجسماء  أحار  الماحثدة.  افغثغعلعجغئ  تمعغض 
صطر - اظزروا" بط ضاإ "جغث أن أرى زغارتغ افخغرة 
إلى السسعدغئ ولصائغ طع المطك و٥٠ طسآوق تآتغ 
بمارعا. صالعا إظعط جغاثثون طعصفا تاجما طظ تمعغض 
ربما  صطر.  خعب  تاةه  ضاظئ  اإلحارات  ضض  الاطرف. 

غضعن عثا بثاغئ الظعاغئ لطرسإ الثي غئبه اإلرعاب").
تضحش   ٢٠١٧/٦/٩ شغ  تراطإ  تخرغتات  ضاظئ  بط 
وتآضث أن أطرغضا وراء ذلك الاخسغث السسعدي: (صال 
الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، الغعم الةمسئ، إن 
سطى صطر أن تاعصش شعرا سظ تمعغض اإلرعاب، طسربا 
سظ أططه شغ أن تضعن الصمط الاغ سصثعا بالساخمئ 
وأضاف  اإلرعاب.  لظعاغئ  بثاغئ  الرغاض،  السسعدغئ 
تراطإ، شغ طآتمر ختفغ طع ظزغره الروطاظغ بالئغئ 
بافبغخ، أن صطر ضاظئ تارغثغا دولئ طمعلئ لقرعاب.) 

(جضاي ظغعز سربغئ ٢٠١٧/٦/٩).
أطا الغعم وطع شعز المرحح الثغمصراذغ جع باغثن شغ 
اظاثابات الرئاجئ افطرغضغئ، وضان صث وسث أبظاء تمطاه 
سظ  وربعا  وأزطات  ططفات  شغ  جغظزر  أظه  اقظاثابغئ 
جطفه تراطإ وجغسمض سطى تطعا وطظعا افزطئ الثطغةغئ، 
ولسض تراطإ صث أدرك ذلك شسمض سطى تض افزطئ الاغ 
شارة  لغثاط  وذلك  والسسعدغئ  صطر  بغظ  عع  اشاسطعا 

تضمه بعثه المخالتئ الثطغةغئ تاى تتسإ له.
بغظ السسعدغئ  افزطئ  وراء  جآال "طا  جعاب  جاء شغ 
وصطر!" والثي أخثره أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض 
٢٠١٧/٠٦/١١م  باارغت  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء 
طا غطغ: "إن أطرغضا وبرغطاظغا ضقعما غعمه أن تئصى 
صطر ضمظ طةمعسئ الثطغب طع اخاقف العثف الثي 
ترغثه ضض طظعما". وجاء شغه أغدا: "أطا أطرغضا شارغث 
صطر ضما ذضرظا آظفاً تتئ السئاءة السسعدغئ، أي تظفث 
قسائارات  طحاغئئ  أو  تحعغح  دون  أطرغضا  طخالح 
طثاطفئ، شأطرغضا ترغث أن تئصى صاسثتعا طساصرة تآدي 
أسمالعا دون أي طداغصات، وعغ تثرك أن برغطاظغا 
أن  المثاطفئ  الثئغبئ  بأجالغئعا  وتساطغع  صطر،  وراء 
تسئإ لطصاسثة طحاضض إذا خرجئ صطر طظ المةمعسئ 
الثطغةغئ، وعضثا شإن أطرغضا ترغث طظ صطر أن تظفث 
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تضبر عثه افغام الاتطغقت السغاجغئ لما غةري سطى 
وأغطإ  وحماقً  غمغظاً  اآلراء  وتثعإ  الطغئغئ  الساتئ 
طظعط  أختابعا؛  تمظغات  عغ  والاضعظات  اآلراء  عثه 
طظ غئحر بالتطعل وأظعا خارت صاب صعجغظ أو أدظى، 
صرغئًا  تفار  اظاعاء  سطى  الئراعغظ  غسعق  طظ  وطظعط 
واظاعاء افزطئ طاظاجغظ أن تفار وغغره طمظ عط شغ 
سظث  رخغخئ  أدوات  جعى  لغسعا  السغاجغ  المحعث 
جغاجغ  تراك  طظ  الئقد  تحعثه  طا  أطا  المساسمر. 

وتعارات شطغسئ إقّ طسضظات.
طظث أن ترضج العجعد الارضغ شغ الةجء الشربغ طظ الئقد 
ظحاط  شغ  ولغاطج  جاغفاظغ  برئاجئ  افطمغئ  والئسبئ 
زائث ولصاءات دائمئ وتعارات طاسثدة طظ أبع زظغصئ 
شغ المشرب إلى الرباط إلى تعظج وبسثعا غثاطج 
السظضئعتغئ؛  الحئضئ  سئر  التعارات  سصث  بط  لغئغا،  شغ 
الماء  أظه  غزظعن  وعط  لطماتاورغظ،  السراب  ترجط 
الجقل، وصث ظةح غسان جقطئ صئض أن غشادر شغ إسثاد 
قئتئ لعا طظ افحثاص القعبغظ والئاتبغظ سظ دور 
الفسطغ  التاضط  وضأظعا  وتاخرف  المحعث،  شغ  لعط 

لطئقد ظغابئ سظ أطرغضا وطةطج افطظ.
والسآال الثي غفرض ظفسه: طا تصغصئ عثه الاترضات 
الماسثدة والاغ تأتغ طظ أضبر طظ جعئ، والاخرغتات 

املآتمرات الثولغئ
وحرسظئ ضغان غععد

بصطط: افجااذ أتمث المعثب

ما آلت إلیه األوضاع فی أمریکا
ُق ِحْدَس حزب التحریر حول تداعیات انتخاباتها ُیَصدِّ
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افربساء  غعم  لثسعته  تراطإ  أظخار  طظ  آقف  اجاةاب 
الماضغ لطثروج بمسغرة إلى الضعظشرس، بغظما تاول 
الاسثاد  تأضغث  الثاخض  شغ  الحغعخ  طةطج  أسداء 
اقظاثابغ الثي جغظعغ رئاجاه شغ ٢٠ ضاظعن الباظغ/

غظاغر الةاري. وأدى السخغان الثطعي الثي أسصإ ذلك 
إلى طصاض خمسئ أحثاص، تغث ُصاطئ سدع جابصئ شغ 
الةغح افطرغضغ برخاخئ شغ رصئاعا أبظاء طتاولاعا 
الصفج سئر افبعاب المتّخظئ بتباً سظ أسداء الضعظشرس 
رأجه  شغ  إخاباه  بسث  حرذغ  وتعشغ  المثسعرغظ، 
الضاشغ،  غغر  المئظى  أطظ  سطى  لطاشطإ  ترغص  بمطفأة 
طسصض  واجااتعا  الظعاشث  باتطغط  المازاعرون  وصام 
الثغمصراذغئ افطرغضغئ وظعئعا بسخ ضظعزعا والاصطعا 
خعر "جغطفغ" تمّةث أشسالعط. وضان ضئار الةمععرغغظ 
الةغح  وضئاط  لطعقغات  الاحرغسغئ  المةالج  طظ 
السابصغظ طظ بغظ الماعرذغظ شغ أسمال السظش، وتط 
ربط تئض سطى طظخئ المحظصئ سظث طثخض الضعظشرس 
ظّض  وصث  الثاخض.  شغ  عط  طظ  تةاه  لمحاسرعط  ضرطج 
تراطإ غّثسغ طظث أجابغع أن اقظاثابات ُجرصئ طظه، وطع 

ذلك رشدئ المتاضط والمةالج الاحرغسغئ شغ العقغات 
بظج  طاغك  ظائئه  تراطإ  ظاحث  الظعاغئ  وشغ  طجاسمه، 
إللشاء شرز اقظاثابات، لضظه رشخ. إّن أطرغضا غارصئ اآلن 

شغ تئادل اقتعاطات.
طع  بغطعجغ  ظاظسغ  الظعاب،  طةطج  رئغسئ  وظاصحئ 
طغطغ  طارك  الةظرال  المحارضئ  افرضان  عغؤئ  رئغج 
خئاح الةمسئ "اقتاغاذات لمظع رئغج غغر طساصر طظ 
العخعل  أو  السسضرغئ  السثائغئ  افسمال  شغ  الحروع 
إلى رطعز اإلذقق وافطر بدربئ ظعوغئ"، وحرسئ شغ 
تظزغط تخعغئ باٍن لسجل تراطإ باعمئ "الاترغخ سطى 

السخغان"، سطى الرغط طظ اظاعاء رئاجاه تصرغئاً.
إّن الةمععرغغظ الثغظ طا زالعا غسغطرون سطى طةطج 
الحغعخ صث ظأوا بأظفسعط سظ تخرشات تراطإ، واجاصال 
لضظعط  آخرون،  أداظه  بغظما  تضعطاه،  طظ  بسدعط 
طظ  جاسات  وبسث  طظخئه.  طظ  إصالاه  شغ  غرغئعن  ق 
اصاتام الضعظةرس، تط إجراء اجاطقع "غعجعف" الثي 
غتزى باتارام ضئغر شأظعر أن ٤٥٪ طظ الةمععرغغظ 
غآغثون المحاغئغظ، وُذطإ طظ تراطإ إداظاعط، لضظ 
بسث جاسات طظ بثء الامرد، صال بئساذئ: "غةإ أن 
ظتصص السقم. لثا اذعئعا إلى المظجل. ظتظ ظتئضط؛ أظاط 
طةروتعن.  أظضط  وأسطط  ألمضط،  أسرف  جثًا.  طمغجون 

ضاظئ لثغظا اظاثابات وصث ُجرصئ طظا".
سظغفئ  طحاسر  اقظاثابات  لظاغةئ  تراطإ  رشخ  وأبار 
سطى  دائماً  تزرًا  أخغرًا  تعغار  وأسطظ  طآغثغه،  بغظ 
سطى  تراطإ  أسطظ  أن  بسث  لطمظخئ  تراطإ  اجاثثام 
تعغار أظه لظ غتدر تفض تظخغإ باغثن. ورأت حرضئ 
تعثغثًا  ُتمبض  تشرغثته  أن  والثغمصراذغعن  الاعاخض 
طبال  أظعا  تراطإ  أظخار  رأى  بغظما  السظش،  باةثغث 
آخر سطى تتّغج وجائض اإلسقم الطغئرالغئ ضثعط. وشغ 
غدعن جاسات طظ إغقق تساب تراطإ سطى تعغار، 
تط ظحر سئارة "احظصعا طاغك بظج" أضبر طظ ١٤٠٠٠

طّرة. إّن أطرغضا طظصسمئ بحثة.

وظعر طظ جاظإ إبغعبغا بسخ طظ الطغظ، شصث صال 
إن  طفاغ  دغظا  اإلبغعبغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثث 
تثث  الثي  الخراع  لتض  جععدعا  جاسجز  تضعطاه 
سطى التثود بغظ إبغعبغا والسعدان، وظفى الماتثث 
الثقف  بحأن  السعدان  تّثرت  صث  بقده  تضعن  أن 
تسطى  ق  حصغص  بطث  السعدان  إن  وصال  التثودي، 
غسمه  لط  بالبًا  ذرشًا  طفاغ  واتعط  الظخائح،  إق  له 
باأجغب الثقف. (جعدان تربغعن ٢٠٢٠/١٢/٢٩م).

أظه  غئثو  اإلبغعبغ،  الثارجغئ  طاتثث  عثا  وافخغر 
ضحش تصغصئ عثا الثي غخعر ضخراع بغظ الئطثغظ، 
تغظما صال شغ تخرغح لطةجغرة شغ الغعم ظفسه: "إن 
دخعل ططغحغات وصعات جعداظغئ افراضغ اإلبغعبغئ، 
غعجث  ق  أظه  شتصغصئ  الئطثغظ".  طخطتئ  غثثم  لظ 
شغما  التضعطات،  وتتثغثًا  الئطثغظ،  بغظ  إحضال 
الثولغئ  اقتفاصغات  ُطصران  شاإلبظان  بالتثود،  غاسطص 
وضسعا  الاغ  وإبغعبغا،  السعدان  تثود  ظزمئ  الاغ 
ذرغص  سظ  ١٩٠٢م،  السام  شغ  اإلظةطغجي  المساسمر 
ضعغظ،  جــعرج  آظــثاك  الئرغطاظغ  المساتئ  طثغر 
خفر  ظصطئ  طظ  تئثأ  ظصطئ،   ١٥ طظ  جسطعا  والثي 
جغاغئ  ظعر  طظ  الروغان  خعر  تصاذع  سظث  العاصسئ 
تقوة،  جئض  شغ  تصع  الاغ   ١٥ ظصطئ  إلى  حماقً، 
وأضث ذلك الئرعان شغ خطابه بمظاجئئ الثضرى ٦٥

ظاسثى  ولظ  "لط  بصعله:  بـ"اقجاصقل"  غسمى  لما 
سطى التثود الثولغئ، أو ظساثي سطى الةارة إبغعبغا"، 
طظث  ضعغظ  جعرج  بتثود  طسارشئ  إبغعبغا  وضثلك 
شسقم  ١٩٧٢م،  السام  شغ  السعدان  طع  طئاتباتعا 
غاظازسان وعما غثاشسان سظ إرث المساسمر؟ شالظئرة 
طظ  عغ  السعدان،  جاظإ  طظ  تزعر  الاغ  السالغئ 
أجض الضسإ السغاجغ الثاخطغ، والثي لفجش غثثم 
صغادة  ضفئ  بارجغح  السعدان؛  سطى  الثولغ  الخراع 
السسضر الثغظ عط سمقء فطرغضا، وذلك سظ ذرغص 
شعغ  جاظئعط،  إلى  الحسئغ  واقخطفاف  التحث 
جغاجئ سعثظاعا طظ صغادة السسضر طظث خطع الئحغر، 
بأن غثاطصعا أزطات أطظغئ، وُغثخطعا الظاس شغ تالئ 
رتماعط،  تتئ  أظعط  غدمظعا  تاى  وعطع،  خعف 
عغ  والاغ  سطغعط،  الظصمئ  ضبرة  بسث  ذلك  وغتخض 
وتخرغتاتعط،  أشسالعط  خقل  طظ  ذئغسغئ  ظاغةئ 
ق  "حسإ  صال:  تغظما  أبععاجئ  الئرعان  شمساحار 
غتارم جغحه، سطغه أن غساسث لطسص أتثغئ افسثاء" 
سظ  غضحش  بأن  لطةغح  اقتعام  جئغض  شغ  وذلك 
سمطعا،  ذرغصئ  وسظ  وإغراداتعا،  حرضاته  تصغصئ 
الةثغثة،  السظئ  بثاغئ  طع  الــثي  الةاظإ  وعــثا 
الخراع  شغعا  تةّطى  والاغ  المعازظئ،  سظ  والتثغث 
والسسضرغغظ،  المثظغغظ،  أدواته  ذرغص  سظ  الثولغ 
الحرضات  ضحش  سظ  تثغبعط  خقل  طظ  شالمثظغعن 
بثلك  عط  المراصئئ،  تتئ  ووضسعا  لطةغح،  الاابسئ 
ضسإ  وبالاالغ  السسضر،  صغادة  شساد  غفدتعن 
طظ  السسضر  وضثلك  افوروبغغظ،  فجغادعط  ظصاط 
تسجغج  وبالاالغ  التثود،  بغظ  لطظجاع  تروغةعط  خقل 
سظث  ظصاذًا  غضسئعن  غةسطعط  المحعث،  شغ  دورعط 
افطرغضغ  الظفعذ  عغمظئ  وبالاالغ  السام،  الحارع 
غاط  تاى  الةثغثة،  السظئ  بثاغئ  طع  وتتثغثًا 
الاشاضغ سظ طتاجئاعط، أو التثغث سظ حرضاتعط، 

أو تثفغخ طغجاظغئ افطظ والثشاع.
سطى  لعا  جغادة  ق  تضعطئ  أطام  ظتظ  بالاالغ  إذًا 
جغاجاتعا،  وضض  أطرعا،  زطام  تمطك  وق  ظفسعا، 
طظ  طئاحر  ــقء  إط إطــا  عــغ  تترضاتعا،  وضــض  بــض 
تاى  حسئعا،  وتدطغض  لثثاع  أو  المساسمرغظ، 
تضسإ تأغغثًا غصربعا طظ أجغادعا، وسطغه شق طثرج 
السغادة  شغعا  تامبض  الاغ  دولاظا  باظاجاع  إق  لظا 
دولئ  وعغ؛  سطغظا  ق  لظا  التصغصغ  والامبغض  واإلرداة 

 الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

ضان أظثرو جاضسعن آخر رئغج أطرغضغ طظاعغئ وقغاه 
صاذع تظخغإ خخمه المظاخر، شغ سام ١٨٦٨م، بسث 
وصئ صخغر طظ اغاغال لغظضعلظ وسظثطا ضاظئ الةروح 
إن  طابطئ.  تجال  ق  افطرغضغئ  افعطغئ  لطترب  الثطعغئ 
تث  إلى  ُغحئه  اآلن  المعجعد  والضراعغئ  الثعف  طظاخ 
تقعا.  وطا  افعطغئ  الترب  إلى  أّدى  الثي  المظاخ  بسغث 
غحسر أظخار تراطإ بالشدإ طظ الةمععرغغظ الثغظ لط 
غصّثطعا الثسط الضاطض لةععد تراطإ إللشاء اقظاثابات. 
العااشات خرخئ بـ"خائظ" شغ وجه السظاتعر طغئ روطظغ 
أبظاء تعجعه إلى واحظطظ، وضثلك شغ وجه السظاتعر 
لغظثجغ جراعام شغ ططار رغشان العذظغ أبظاء طشادرته 
واحظطظ: اطرأة ترتثي صمغخاً ططئعسًئ سطغه سئارة "أتإ 
تراطإ" تط تخعغر صظعن "وعع غخغح: شغ غعم طظ افغام 

لظ تساطغع السغر شغ الحارع. إظه الغعم".
"صظعن" عغ ترضئ قطرضجغئ تآطظ بأن العقغات الماتثة 
المظترشئ  الطغئرالغئ  الظثإ  طظ  سمغصئ"  "دولئ  تثغرعا 
الاغ تاآطر ضث الصغط المتاشزئ. غاماع السثغث طظ أشراد 
عثه الترضئ بماابسئ ضثمئ سطى وجائض الاعاخض. سطى 

باجط  أغداً  المسروف  عاغج،  دغش  غرد  المبال،  جئغض 
طسسش الخقة، إلى ظخش ططغعن طاابع "المحضطئ شغ 
إلى  وخطئ  لع  تاى  طظعا:  والامضظ  اقظاثابات  جرصئ 
حثص  ططغعن   ٨٠ طظع  غمضظك  ضغش  افبغخ،  الئغئ 
طظ إزالاك؟" وضاإ قتصاً: "إذا ضظئ تساصث أن المقغغظ 
جابصعن)  سسضرغعن  طظعط  (وضبغر  افطرغضغغظ  طظ 
جغسمتعن بحضض جطئغ باثطغر أطاعط، شأظئ طاععط. 
إذا لط غاثخض الةغح وإذا تّط تظخغإ باغثن شغ الغعم 
السحرغظ، غمضظ أن ظاةه ظتع بعرة باظغئ". ُتتحث السثغث 
طبض  المسطتئ،  والمطغحغات  الماطرشئ  الترضات  طظ 
"افوقد الفثعرون"، تعل وسث تراطإ بمعاخطئ الصاال 
طظ أجض "إظصاذ أطرغضا" ضث الصعى الحرغرة شغ التضعطئ.

أدى اظسثام البصئ المائادل والمخالح السمغصئ الةثور إلى 
اظثقع الترب افعطغئ افطرغضغئ الاغ لط تظطفأ ظغراظعا 
أبثًا. ضان ُغظزر إلى التجب الثغمصراذغ سطى أظه تثرغإ 
لطتضعطئ الفغثرالغئ لطتفاظ سطى ظزام السئعدغئ، وضان 
الةمععرغعن عط طظ سارضعا السئعدغئ. بسث جطسطئ طظ 
الرؤجاء الثغمصراذغغظ تسئئئ شغ الفجع بسئإ ترجغت 
السئعدغئ، تط اظاثاب رئغج جمععري طسارض لطسئعدغئ 
السئغث  وضراعغئ  الثعف  وضان  افعطغئ.  الترب  وبثأت 
افشارصئ، ولغج الرغئئ شغ تصعصعط الثغمصراذغئ، عع طا 
دشع الترضئ الةمععرغئ المظاعدئ لطسئعدغئ شغ الحمال. 
ضان السئغث غحضطعن تعثغثًا لفطرغضغغظ الفصراء الثغظ 
افترار  لطسمال  وتعثغثًا  غرباً،  الاعجع  إلى  غسسعن 
السمض  طظاشسئ  سطى  صثرتعط  سثم  غثحعن  الثغظ 
دساغئ  وجعئ  طمابطئ  طثاوف  المةاظغ.  اقجاسئادي 
تراطإ المظاعدئ لطمعاجرغظ والمضسغضغغظ. إن ترضئ 
الطغئرالغئ  افجظثات  طظ  وغغرعا  طعمئ"  السعد  "تغاة 
غثحعن  الثغظ  الفصراء  الئغخ  السمال  طعاجعئ  شغ 
طظ العظائش والاعمغح البصاشغ. لصث تشغرت العجعه، 
لضظ المزالط والافاوتات الصثغمئ تفاصمئ طرًة أخرى 

 وجاسامر شغ ذلك

الظجاع التثودي حرق السعدان 
تصغصئ الخراع

إبغعبغا،  وجارتعا  السعدان،  بغظ  المحضطئ  بثأت 
تغظما  المظخرم،  افول/دغسمئر  ضاظعن  حعر  بثاغئ 
السعداظغئ  السططات  اإلبغعبغئ  التضعطئ  ذالئئ 
لةئعئ  تابسغظ  وجظعد  صغادات  طظ  سثد  باسطغط 
طع  السعداظغئ  افراضغ  دخطعا  إظعط  صالئ  الاصراي، 
المسارك  احاسال  خدط  شغ  سئروا  الثغظ  القجؤغظ 
شغ  طثبتئ  ظفثت  حئابغئ  طةمعسئ  طظعط  باإلصطغط، 
تعصغش  وضثلك  الاصراي،  إصطغط  شغ  خثرة  طاي  بطثة 
الةغح السعداظغ الصائث عطضا سخار، شغ ٣٠ تحرغظ 
زسماء  ضأتث  والمخظش  الماضغ،  الباظغ/ظعشمئر 
جغما  التثود،  شغ  الظاحطئ  اإلبغعبغئ  المطغحغات 
السعداظغ  الةغح  اتعمئ  ضما  الفحصئ،  بمظطصئ 
سخار،  واساصال  اإلبغعبغئ  افراضغ  داخض  بالاعغض 
السعداظغ  الةغح  لئسط  ظاغةئ  اقتعام  عثا  وجاء 
ضئار  شــرار  بسث  افراضــغ  طظ  طجغث  سطى  جغطرته 
صئغطئ  طظ  المسطتئ  وططغحغاتعط  الاصراي  طجارسغ 
العغظغ إلى طثغظئ طاي خثرة اإلبغعبغئ، والمطغحغات 
وباالغ  وصااجع،  رداء،  ططساء  طظ  ضض  غاجسمعا  الاغ 
طظث  طعجعدة  ضاظئ  الاغ  عحابئ،  وعطضا  لعتغ، 
شغ  السعداظغ  الةغح  اظستاب  بسث  ١٩٩٥م،  السام 
السام ١٩٥٥م، شعاخض جغح السعدان تمثده سطى 
صئالئ  الخشرى  الفحصئ  داخض  غابج،  خعر  طسسضر 
برضئ ظعرغظ، وطظطصئ الضردغئ، وطظطصئ جئض ذغارة 
جظثس  طظطصئ  حرق  الحرصغئ  الصقبات  بمتطغئ 
ظخش  تئصئ  الثطعة  وبعثه  ضغطعطارات،   ٤ بسمص 
المساتئ الاغ ضاظئ تتئ جغطرة ططغحغات الحفائ.

سمطغئ  أبظاء  جعداظغعن  جظعد  تسرض  وبالمصابض   
قجاعثاف  ٢٠٢٠/١٢/١٥م،  البقباء  غعم  تمحغط 
أدى  طا  ذغعر"،  "أبع  طظطصئ  شغ  إبغعبغئ  صعات  طظ 
لمصاض ٤ طظعط، وبسث ذلك أرجض الةاظإ السعداظغ 
رأجعا  سطى  ضان  وجعغئ،  برغئ  سسضرغئ  تسجغجات 
ظفسه،  الئرعان  الفااح  سئث  السغادة  طةطج  رئغج 
بالمظطصئ  الةغح  صغادة  شغ  أغام  بقبئ  طضث  الثي 
وصغادات  افرضـــان  عغؤئ  رئغج  برشصئ  الحرصغئ 
السعداظغ،  الةغح  تصثم  ذلك  إبر  وسطى  سسضرغئ، 
وبسط جغطرته سطى جئض أبع ذغعر بالفحصئ، وخعر 
المعاصع  أعط  طظ  ُغسثان  الطثغظ  لئان  وصطع  حث 
السعدان  بغظ  التثودي  الحرغط  شغ  اقجاراتغةغئ 
الةاظإ  طظ  الاخسغث  زاد  ذلــك  وبسث  وإبغعبغا، 
طعصع  شغ  جاء  شصث  تمثده،  وحاعثظا  السعداظغ 
"اجاطاع  ٢٠٢٠/١٢/٢٦م:  غعم  تربغعن  جعدان 
إبغعبغئ  طساعذظئ   ١١ تترغر  السعداظغ  الةغح 
برضئ  غــرب  الصرغحئ  طتطغئ  شغ  أراضــغــه،  داخــض 
ظعرغظ، الاابسئ لعقغئ الصدارف، وأبرز المساعذظات 
عغ:  سطغعا  غثعا  السعداظغئ  الصعات  وضسئ  الاغ 
وططج،  وططضاطع،  ولمطط،  وباحا،  ولئاصغ،  أجمارو، 
صعات  تامرضج  تغث  تغثي،  باحا  وأم  وأرصا،  وأحاصر، 

طظ الةغح السعداظغ شغ افخغرة".
السعداظغ،  الةاظإ  طظ  التثة  زادت  أظه  وظعر 
ظائإ  الحاطغ،  سابثغظ  خالث  الفرغص  خرح  سظثطا 
 ٪٨٠ اجاساد  الةغح  "إن  افرضــان:  عغؤئ  رئغج 
تسغطر  ضاظئ  الاغ  السعداظغئ  ــغ  افراضـ طــظ 
ضئغر  سثد  سطى  وجغطر  إبغعبغئ،  طةمعسات  سطغعا 
اإلبغعبغئ،  المطغحغات  تصطظعا  الاغ  الصرى  طظ 
طعاصع  إلى  وخض  السعداظغ  الةغح  أن  وأضــاف 
الجراسغئ  وافراضــغ  التثود  تأطغظ  طظ  تمضظه 
وصال  والخشرى،  الضئرى  الفحصئ  طظطصاغ  شغ 
البقباء  غعم  طتطغئ  ختش  ظحرتعا  تخرغتات  شغ 
غثعض  السعداظغ  الةغح  "إن  ٢٠٢٠/١٢/٢٩م: 
ططغحغات  ولغسئ  إبغعبغئ،  ظزاطغئ  صعات  طع  تربًا 
المساثثطئ  افجطتئ  واصع  إلى  اجاظادًا  إبغعبغئ، 

الطعغطئ". والمثغات  الضئغرة  افسغرة  ذات 

اقصاتام الثطعي لطضعظشرس افطرغضغ
اجامرار لترب أعطغئ سمرعا صرظان طظ الجطان

ـــــــــ بصطط: د. سئث اهللا روبغظـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس أتمث جسفرـ  ـ 

جط
طار

رویبضات الخلیج یتصالحون ویتعانقون 
وال عزاء للمطبلین والمنافقین

اجاصئض ولغ سعث طمطضئ آل جسعد طتمث بظ جطمان بالسظاق أطغر صطر الحغت تمغط بظ تمث آل باظغ شغ 
وطمطضئ  صطر  طظ  ضض  شغ  لسئغثعا  أطرغضا  طظ  بأواطر  الثطغةغئ  المصاذسئ  اظاعئ  وعضثا  السق،  طثغظئ  ططار 
آل جسعد. طصاذسئ وطحاتظئ ضاظئ بأواطر أطرغضغئ أغدا، اخطش خقلعا اإلسقم الضاذب وسطماء السقذغظ 
شغ  صدغاعا  وجسض  افطئ  تصسغط  شغ  إطساظا  خفغظ  شغ  وطتططغظ  وحثخغات  ترضات  طظ  الطشاة  وأدوات 
تظاتر تضام خعظئ؛ غاظاترون وغاخالتعن تسإ افععاء افطرغضغئ وتظفغثا لثططعا شغ تحاغئ افطئ وظعإ 
برواتعا وتدطغض حسعبعا. شأغظ جاثعإ طعاصش سطماء السقذغظ والترضات المرتمغئ شغ أتدان افظزمئ 
والضااب والمتططغظ المرتجصئ الثغظ اخطفعا شغ خظثق الممطضئ أو صطر وتئادلعا اقتعاطات إطساظًا شغ تحاغئ 
افطئ وترجغمعا تسإ خطعط جاغضج بغضع؟! آن لفطئ اإلجقطغئ أن تاثطص طظ عثه الطشط التاضمئ الاغ 
حاائ افطئ وضغسئ برواتعا وطضظئ المساسمرغظ طظ بقدظا، آن فعض الصعة وصادة الةظث أن غصاطسعا عآقء 
افصظان السئغث لطشرب وغصغمعا دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة لاساسغث جططاظعا وصرارعا السغاجغ المسامث 

طظ سصغثتعا وبصاشاعا وطخالتعا التغعغئ ضأطئ ذات رجالئ لطئحرغئ.
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والثولئ، لائصى الحام ترزح تتئ ظغر بصاشئ الشرب الضاشر 
وجمعطعا؛ ظصعل: إن تحضغض عثه الطةظئ وطا ترطغ إلغه 
غطثخه وغسئر سظه طا تثاوله المئسعث افطمغ بغثرجعن 
وجعصاه شغ خدط تثغبعط سظ "سثالئ تخالتغئ"، طا 
ضاظعا غةرؤون سطى ذضرعا سظث تثحغظ طضر طآتمراتعط 

شغ جظغش١ سام ٢٠١٢.
• ذئساً عثا طضر أسثاء اهللا، وق غسظغ أظعط ظالعا طرادعط، 
شعط وإن ضسئعا بسخ جعقت طظ الخراع المتمعم بغظ 
التص والئاذض، إق أن السصئات أطام افسثاء ضأداء، وسطى 
رأجعا التاضظئ الحسئغئ الاغ غتاولعن ضسر إرادتعا بضض 
وجغطئ حغطاظغئ طمضظئ لاضفر ببعرتعا وتثدع لما غمطى 
سطغعا، وسطى رأجعا الادغغص اقصاخادي الممظعب طمظ 
تسططعا سطى رصاب افطئ طظ صادة وشخائض وتضعطات 
زسمئ تمبغض البعرة، وافطئ تدسعا شغ خاظئ واتثة طع 

ضض طظ غاآطر سطغعا إلجعاض بعرتعا.
• إن سثم ظةاح أسثائظا تاى اآلن شغ تتصغص طرادعط 
ق غسظغ أظظا اظاخرظا. ولضظ جرح افطئ الظازف سطى أرض 
الحام غساظعخ عمط الخادصغظ وظثعة الشغعرغظ سطى 
دغظ اهللا وسئاده لدئط الئعخطئ وتختغح المسار، وإق 

شإن البعرة وأعطعا، تصغصًئ، شغ خطر سزغط.
• شظزام اإلجرام طا ضان لغصدط المظاذص واتثة تطع 
اظافاخًا  غتضغ  طساظجف  ضسغش  شعع  بصعته،  افخرى 

خعلئ افجث.
• وطا ضان ذاك لدسفظا، شظتظ أصعغاء بثغظظا، بط بما 
تئاظا اهللا به طظ طصعطات اظاخار سطى ظزاٍم طساظَجف 

غساظغ ضض طصعطات اقظعغار.
• وإن طا وخطظا إلغه طظ تصعصر، إظما عع بسئإ خغاظات 
وجطئعا  افطر  تعجثوا  طمظ  لطثارج  رعظعا صرارعط  طظ 

افطئ جططاظعا شداسعا وأضاسعا.
• لثلك ضان ق بث أن تاتمض افطئ طسآولغاعا، وطظعا 
ببعرتظا  المااجرغظ  بمتاجئئ  وتصعم  الفخائض،  سظاخر 
السغاجغ  التض  تظفغث  جرغمئ  شغ  شسطغاً  المظثرذغظ 
افطرغضغ الثي غتطط به ظزام اإلجرام وأجغاده طظ أسثاء 
اإلجقم. وصث تثرظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ سثم افخث سطى 
أغثي الزالمغظ بصعله: «ِإنَّ الظَّاَس ِإَذا َرَأوا الزَّاِلَط َشَطْط 

ُعُط اهللاَّ ِبِسَصاٍب ِطْظُه». َغْأُخُثوا َسَطى َغَثْغِه َأْوَحَك َأْن َغُسمَّ
قجاسادة  التبغث  افطئ  جسغ  وجعب  إلى  إضاشئ   •
جططاظعا طمظ رضعا أن غضعظعا ططاغا ذلغطئ فسثاء اهللا، 
غثلطعن لعط السصئات وغمسظعن شغ الادغغص سطى افطئ، 
بحضض طثروس وطظزط وطمظعب، ترساه طثابرات الثول، 
إلغخالعا إلى تالئ طظ الغأس والصظعط، لاصئض بما غمطى 
سطغعا طظ تطعل اجاسقطغئ صاتطئ، غسمعظعا "جغاجغئ".

• لصث آن فعض الحام الخادصغظ أن غطرصعا باب الظةاة 
وغسارسعا شغ الطرغص الاغ ترضغ ربظا وتسثط أسثاءظا، 
طحروع  تتمض  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  اتثاذ  وعغ  أق 
خقٍص تصغصغ طظ خمغط سصغثة افطئ، وعع طحروع 
الثقشئ بضاطض تفاخغطه، إلغصاف الةرح الظازف وتعتغث 
إلجصاط  واتث،  رجض  صطإ  سطى  جثغث  طظ  افطئ  ضطمئ 
ظزام اإلجرام شغ سصر داره وإصاطئ تضط اإلجقم شغ ظض 
دولئ الثقشئ، وأظعف أسثاء اهللا راغمئ. ولمبض عثا الثغر 

السزغط شطغسمض الساططعن.
• عضثا ظظخر اهللا شغرضى سظا وغظخرظا، شعع الصائض شغ 
ََّ لََقوِيٌّ  َُّ َمن يَنرُصُهُ إِنَّ اهللا نَّ اهللا َنرُصَ َ ضاابه جئتاظه: ﴿َو

َعزِيٌز﴾
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

- شغ ١٩ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الماضغ طةطج الظعاب 
افطرغضغ غسامث صاظعن "دسط اقجاصرار شغ لغئغا".

شضغش  تخطئ،  والمسطغات  افتثاث  طظ  جمطئ  عثه 
غمضظ شعمعا؟

وعظا ق بث طظ طقتزئ اآلتغ:
١- شحض لةظئ "٧٥" لطتعار السغاجغ الةاري شغ تعظج 
شغ اقتفاق سطى حثخغات السططئ الاظفغثغئ الةثغثة 
السططئ  شغ  المعاصع  سطى  والاخارع  الاظاشج  بسئإ 
طظ  طثشعسغظ  وأحثاص  ضغاظات  وظععر  الةثغثة 
إغخال  سطى  أغداً  عغ  الماخارسئ  الثارجغئ  الةئعات 
طظ غظفث طخالتعا شغ الئقد. بسث عثا الثقف الثي 
لط غضظ لغآدي إلى تعثئئ افزطئ وإبساد حئح السعدة 
إلى الترب بصثر طا ضان غصعد إلى تفةغر افوضاع طظ 
شغ  المعجعدغظ  أغطإ  فن  اقظصسام  وزغادة  جثغث، 
ذلك المطاصى عمعط الئتث سظ تخئ أضئر فظفسعط 

طظ الشظغمئ.
٢- افجعاء الثولغئ الساطئ شغ غغاب الصطإ افطرغضغ 
الاغ  المتطغئ  وأوراصه  أوضاسه  ترتغإ  شغ  باظحشاله 
وطخر  وروجغا  ترضغا  اإلصطغمغغظ،  العضقء  سطى  تامئ 
وسثم  اقجاصرار  طظ  تالئ  إغةاد  اتةاه  شغ  بالدئط 

السماح بالافةغر، وبالاالغ شاتئ باب التعارات.
لغج المعط العخعل إلى تطعل اآلن بض اجامرار طضء 
الفراغ إلى تغظ. ولعثا حاعثظا لصاءات ترضغئ روجغئ 
لئتث افوضاع شغ لغئغا وتخرغح وزغر الثارجغئ الروجغ: 
غمضظ  وق  لغئغا  شغ  السقم  طفااح  ضاظئ  ترضغا  "إن 

اجابظاؤعا طظ أي اتفاق".
الثارجغئ  وزغر  قشروف  غآضث   ٢٠٢٠/١٢/٢٩ وشغ 
الروجغ اجامرار الاساون السسضري بغظ روجغا وترضغا. 
وصث ظحرت وجائض اإلسقم خئر تطصغ طتمث جغالئ وزغر 

خارجغئ العشاق اتخاقً طظ ظزغره المخري.
وخرح طتمث جغالئ سصإ لصائه بقشروف: "ظاططع إلى 
لط حمض الطغئغغظ" وغسطص قشروف "طظ المعط تظسغص 
طزطئ  تتئ  لغئغا  شغ  افذراف  جمغع  بغظ  المعاصش 
افطط الماتثة". وجغالئ غطالئه بثسط خروج المصاتطغظ 
افجاظإ طظ لغئغا، تاى ضان غعم ٢٠٢٠/١٢/٢٤ شغ 
الئرغطاظغ  اقظاثاب  سظ  لغئغا  اجاصقل  ذضرى  اتافال 
جاتئ الحعثاء  خطاب السراج شغ  جظئ ١٩٥١م. شغ 
أحار إلى ضرورة الاؤام المةطج الرئاجغ بةمغع أسدائه 
المظطصئ  سظ  الممبض  وطظعط  المصاذسغظ  وخخعخاً 
تاى  باٍق  أظه  إلى  إحارة  شغ  تفار،  طع  وعع  الحرصغئ 
ططاصى  صررعا  اظاثابات  سطى  لقحراف   ٢٠٢١/١٢/٢٤
التعار شغ تعظج. ورغط إحادته بالبعار ودشاسعط سظ 

شغ خئر ظحره طعصع (وضالئ افظاضعل، ٢٢ جمادى افولى ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٠٦م) ورد الاالغ: "صال جسث 
غاشغر  لط  تجبه  طعصش  إن  والاظمغئ،  السثالئ  لتجب  السام  افطغظ  المشربغئ  التضعطئ  رئغج  السبماظغ،  الثغظ 
إزاء الصدغئ الفطسطغظغئ. جاء ذلك شغ ضطمئ ألصاعا السبماظغ طساء افربساء، شغ لصاء طع أسداء تجبه بمثغظئ 
أضادغر جظعب الئقد، وشص طراجض افظاضعل. وأضث أن تعصغسه سطى اتفاق تطئغع السقصات طع (إجرائغض) أططاه 
سطغه المسآولغئ الاغ غحشطعا. وحثد سطى أن طعصش تجبه "لط غاشغر وظتظ ق ظصئض المساوطئ شغ أي طظ 
اقساراف  أن  اسائر  ضما  طظعما".  أي  شغ  لطافرغط  طساسثغظ  ولسظا  وشطسطغظ)  الختراء  (إصطغط  الصدغاغظ 
غسرشعن  المشرب  وخخعم  تةمه،  غثرضعن  ق  الضبغر  اجاراتغةغ  "تتعل  الختراء  إصطغط  بمشربغئ  افطرغضغ 

خطعرة عثا الصرار سطغعط وأخغئعا بالخثطئ".".
: غئثو أن رئغج تضعطئ المشرب جسث الثغظ السبماظغ ق غسائر اقساراف بضغان غععد الشاخإ لفطسطغظ 
والاطئغع طسه والاثطغ سظ صااله لاترغر شطسطغظ وافصخى تفرغطا بفطسطغظ! شما عع الافرغط شغ ُسرشه، وعع 
الثي غاجسط تجب السثالئ والاظمغئ الثي غسائر اطاثادا لقخعان المسطمغظ؟! عثا وصث ظاصخ ظفسه أطام أسداء 
تجبه، وعع غصعل ضاذبا إظه لط غفرط بفطسطغظ، والتصغصئ عغ أظه جاوم سطى شطسطغظ وشرط بعا طصابض اساراف 
أطرغضا بالختراء المشربغئ شصال: "إن اقساراف افطرغضغ بمشربغئ الختراء تتعل اجاراتغةغ، الضبغر ق غثرضعن 
تةمه" أي أن ذلك غساوي الافرغط بفطسطغظ سظثه وسظث جغثه ططك المشرب. وردا سطى الثغظ اظاصثوا طعصش 
تجبه سظثطا شرط شغ صدغئ شطسطغظ وصداغا اإلجقم افخرى، وصث أخئح ططغئ لطمطك المعالغ لطشرب ولغععد، 
صال: "ظرشخ رشدا باتا الاعةط واتعام الظعاغا والاحضغك شغ طعصش التجب"، شما سقصئ الظعاغا وافسماُل ظاعرة؟! 

عثا أوق، بط أغئ طعاصش تطك الاغ غرشخ الاحضغك شغعا، الاطئغع طع غععد؟!

ظحر طعصع (زطان العخض، افتث، ١٩ جمادى افولى ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٠٣م) خئرا صال شغه: "رتإ اقئاقف 
العذظغ السعري باقلاجام الثي أبثته التضعطئ الئرغطاظغئ تةاه طتاجئئ المسآولغظ سظ الةرائط شغ جعرغا، وسطى 
وجه الثخعص صرارعا بظصض سصعبات اقتتاد افوروبغ ضث الظزام وحرضائه إلى ظزام السصعبات الثاص بالممطضئ 
الماتثة. وأسرب اقئاقف شغ بغان له أطج الةمسئ اجاسثاده الضاطض لطاساون طع الممطضئ الماتثة طظ خقل شرغصه 
المثخص لماابسئ تطئغص صاظعن السصعبات افطرغضغ "صغخر" إلى تغظ طتاجئئ المةرطغظ، وتظفغث التض السغاجغ 
وشص صرارات طةطج افطظ. وأوضح أن جرائط اإلبادة والةرائط ضث اإلظساظغئ واقظاعاضات الفزغسئ لتصعق اإلظسان 
الاغ ارتضئعا الظزام بتص الحسإ السعري تاططإ طعاصش اجابظائغئ طظ افذراف الثولغئ الفاسطئ بما غدمظ طتاجئئ 

المةرطغظ وضمان السثالئ اقظاصالغئ شغ إذار التض السغاجغ".
: إن تثخض برغطاظغا عغ افخرى سطى خط دسط التض السغاجغ افطرغضغ شغ جعرغا، سئر بعابئ شرض 
سصعبات سطى ظزام اإلجرام افجثي، شغما غصابطعا ائاقف السمالئ والثغاظئ بالارتغإ، ضما شسض طع سصعبات صغخر 
افطرغضغئ الاغ ضاظئ وق زالئ العثف طظعا تسعغط ظزام أجث، وقتصاً إسادة إظااجه لغظثرط شغ التض السغاجغ 
الثي تثشع باتةاعه العقغات الماتثة لطتفاظ سطى ظفعذعا شغ الحام. إن التطعل السغاجغئ المسمعطئ الاغ 
أظاةاعا المظزعطئ الثولغئ شغ جظغش وصرار طةطج افطظ الثولغ رصط ٢٢٥٤ ق تثرج سظ عثا السغاق، وعغ 

بالمتخطئ إجعاض لبعرة الحام وتبئغئ لظزام الئشغ واإلجرام.

طثططاتعا، وأن تضعن ضمظ الظعب السسعدي، وشغ 
العصئ ظفسه أن تئصى شغ المةمعسئ الثطغةغئ... وأطا 
برغطاظغا شعغ ضثلك ترغث أن تئصى صطر شغ المةمعسئ 
تساطغع  المةمعسئ  عثه  داخض  وعغ  فظعا  الثطغةغئ 
السمض طظ وراء جاار لاظفغث طثططات برغطاظغا وشص 
الظعب اإلظةطغجي الثي له وجعان شُغزعر الثدعع والعد 

طظ افطام، وطظ الثطش غطسظ شغ الزعر...".
تراطإ  طساحار  ضعحظر  جارغث  أطرغضا  أرجطئ  لعثا 
ووشثا طراشصا له إلى ضض طظ الرغاض والثوتئ بثاغئ 
لشرض  وذلك  ٢٠٢٠م  افول/دغسمئر  ضاظعن  حعر 
أحاد  وصث  وصطر،  السسعدغئ  طظ  ضض  بغظ  المخالتئ 
بالةععد  السسعدي  السعث  ولغ  جطمان  بظ  طتمث 
السق  صمئ  اظسصاد  أبظاء  اقتةاه  عثا  شغ  افطرغضغئ 

الثطغةغئ.
لصث ضاظئ جغاجئ المصاذسئ جرغمئ تداف إلى جةض 
الضاشر  بعط  طجق  الثغظ  المةرطغظ  التضام  عآقء 
المساسمر أطئ اإلجقم، طتاوقً زرع السثاوات بغظ أبظاء 
افطئ العاتثة، لصث أخئح عآقء التضام السمقء أحئه 

ذرابطج غغر أظه لط غاظاول تفار باقجط وعثا طا غةسض 
لطاسرغئات الاغ تتثبئ سظ رجالئ طظ السراج إلى تفار 
طع وزغر خارجغئ إغطالغا غسرض سطغه تسغغظ أتث طظ 
جرغثة  ظحرت  طا  (تسإ  الصادطئ  التضعطئ  شغ  ذرشه 
إغطالغئ)، وإن ضان السراج صث ظفى الثئر، ولضظ تفار 
شغ اتافال طعاز شغ بظشازي خّسث الثطاب وأخثر افواطر 
لمظ طسه طظ طسطتغظ بدرورة اقجاسثاد لمعاجمئ 
المتاطغظ "افتراك" وبأن سطى افتراك الثروج طظ لغئغا 
باخاغارعط أو بالصعة. رغط تسثد الافسغرات لثواشع تفار 
وافتراك  السراج  سطى  الضقطغ  العةعم  عثا  وراء  طظ 
غغر أن الافسغر العتغث عع حسعره بأن افطعر تثعإ 
شغ اتةاه إبساده قتصا سظ المحعث، شعع غتاول لسطه 
أسمال  باشاسال  السغاجغ  المحعث  شغ  الئصاء  غساطغع 
سسضرغئ طا بتةئ طعاجعئ "اقتاقل الارضغ"، وطظ عظا 
وخض  شئسثعا  طا،  حغؤاً  صعغئ  افتراك  شسض  ردة  ضاظئ 
العشث الارضغ غعم ٢٠٢٠/١٢/٢٦ أي بسث غعطغظ طظ 
ضقم تفار إلى ذرابطج، ولعتر أن العشث ضان سطى 
طآتمرًا  وسصث  افرضان،  ورئغج  الثشاع  وزغر  طساعى 
السسضرغئ  رتئاه  طظ  وجثر  تفار  شغه  عاجط  ختفغاً 
سظخر  أي  سطى  اقساثاء  تاول  إن  حثخه  شغ  وعثده 
ترضغ؛ "ولغسطط المةرم تفار وداسمعه أظظا جظسائرعط 

عثشاً طحروساً شغ جمغع افطاضظ".
وبسث عثا الاعثغث لتفار صام سصغطئ خالح بإرجال طعشث 
وسطى  تفار  سطى  الارضغ  اقتاصان  لاظفغج  ترضغا  إلى 
ظفسه بمسجل سظ تفار ضحثص غمضظ الاساطض طسه 
بأن غضعن حرغضاً شغ التعار سظ المظطصئ الحرصغئ وسطى 
افغطإ أظه أصثم سطى عثه الثطعة بثشع وتحةغع طظ 

طخر وروجغا تاى غئصى أتث الئثائض المعجعدة.
غعم  ذرابطج  وخض  الثي  المخري  العشث  أطا 
٢٠٢٠/١٢/٢٧ شعع وشث أطظغ فطعر أطظغئ وق أظظ أظه 
بتث أطرًا غاسطص بالتعارات أو التطعل، شاصاخر لصاؤه طع 

وزغر الثاخطغئ.
وشغ ضض افتعال غئثو جطغاً أن ق تطعل تالغاً وإظما عغ 
طسضظات تاى ق غظفةر العضع السسضري وافطظغ إلى 
تغظ اظاعاء أطرغضا طظ ترتغإ أوراصعا شغما غاسطص بطغئغا.

المحاشطغظ  جمغع  أن  شعع  ضطه  عثا  شغ  المآلط  أطا 
طساسغعط  جمغع  وضسعا  الئقد  شغ  السغاجغ  بالحأن 
وأسمالعط وأوراصعط شغ غث سثوعط الثي تمبطه بسبئ 
افطط الماتثة والممبطئ لمةطج افطظ المةرم الزالط، 
والمعغظ  المسغإ  الرضعن  لعثا  ذئغسغئ  ظاغةئ  وعثه 
﴿َوَال  تسالى:  لصعله  طثالفئ  شغ  الزالمئ  الصعى  لعثه 

 ﴾ُكُم اجَّاُر ِيَن َظلَُموا َفَتَمسَّ َّ تَْرَكُنوا إىَِل ا

تامئ: افطط الماتثة أداة فطرغضا شغ لغئغا لطاعثئئ ولغج لطتض

تامئ ضطمئ السثد: المخالتئ الثطغةغئ  ودور أطرغضا شغعا
برغئعتات ترجط لعا أطرغضا طقطح السئعس واقباساطئ 
طاى تحاء، وتاشغر أشسالعط وجطعضعط باشغر الحثص 

المئرطب التاضط لطئغئ افبغخ وجغاجاه!
افطئ  تسظغ  ق  وطخالتاتعط  التضام  خخعطات  إن 
شافطئ  أطرغضا،  ترجمعا  داطئ  طا  بحغء  اإلجقطغئ 
اإلجقطغئ أطئ واتثة طظ دون الظاس، والعاجإ سطغعا 
تضام  طع  تثور  أن  ق  دار،  تغث  الحرع  طع  تثور  أن 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إن  وأجغادعط،  الدرار 
طظعاج الظئعة عغ الثولئ الاغ تمبض افطئ اإلجقطغئ 
وعغ الةثغرة بةمسعا وتعتغثعا وتألغش صطعبعا، وإذا 
ضان المسطمعن صث شرتعا لرشع التخار وشاح التثود 
وطظسئ  الثول  عثه  حسعب  صغثت  الاغ  المخطظسئ 
طا  إذا  شرتاعط  جاضعن  شضغش  واجاماسعا،  تقصغعا 
طسعا  وُأزغطئ  المةرطئ  الزالمئ  افظزمئ  عثه  ُأزغطئ 
التثود اقجاسمارغئ، وسادت افطئ أطئ واتثة غصعدعا 
افسثاء  سظعا  وغثشع  اهللا  بحرع  غتضمعا  واتث  خطغفئ 
ظخر؟  إلى  ظخر  طظ  التضغط  السجغج  بإذن  بعا  وغسغر 

 ًظسأل اهللا أن غضعن ذلك صرغئا

• طظ بغعت اهللا، اظططصئ بعرة الحام صئض سحرة أسعام، 
تطعب ألسظئ البائرغظ بالاضئغر، وتخثح تظاجرعط بعااف 
عااف  طتمث"،  جغثظا  لفبث..  "صائثظا  افجمض:  البعرة 
ألعإ تماس البائرغظ وأتغا شغ ظفعجعط ظئخ السجة 
باإلجقم والحعق لطتضط به؛ عااف أغاظ رأس الضفر 
أطرغضا الاغ أدرضئ تمّغج بعرة الحام سظ باصغ اظافاضات 
المظطصئ، وأغصظئ تاجاعا لاةغغح سمقئعا لعأد البعرة 
شاجاظفرت  خطرعا،  وغجداد  أطرعا  غسافتض  أن  صئض 
خغطعا ورجطعا لتماغئ سمغطعا ظزام أجث المةرم، شضان 
أن وزسئ افدوار سطى افسثاء وطظ غطئسعن ظفاصاً بعب 
سئر  طسارعا،  سظ  وترشعا  البعرة  قتاعاء  "افخثصاء" 
الصخش والئطح والاثطغر تارًة، وسئر المضر السغاجغ 

الثي غصطر جماً زساشاً تارًة أخرى.
• أطا الصخش والئطح والاثطغر، شصث تصاجمئ أدواره 
لش  وطظ  لئظان  شغ  وتجبعا  وإغران  روجغا  طظ  ضض 
لفغفعا طظ ططغحغات إجرام تاصثة سطى اإلجقم وأعض 
الفثاخ  وظخإ  السغاجغ  المضر  دور  وُأوضض  الحام. 
الظزام  طظ  لضضٍّ  البعرة  طسغرة  لسرصطئ  السغاجغئ 
الارضغ والصطري والسسعدي، شضاظئ جغاجئ اقتاعاء 
وأطدى  أخطر  طظ  الثطط  لحراء  افطعال  وإغثاق 

أجطتئ أسثائظا لطفاك ببعرتظا.
ر طا غصارب ٨٠ بالمائئ  • وبسث أن بطشئ طساتئ المترَّ
شغ جظعات البعرة افولى، اضطربئ الئعخطئ واظترف 
ُبثلئ  الاغ  المظاذص  خسارة  طسطسض  وبثأ  المسار، 
لاترغرعا الثطاء وافحقء، طظطصئ تطع افخرى، بالاجاطظ 
طع إجرام عساغري طسامر ذال الئحر والحةر والتةر 
بدعء أخدر أطرغضغ وتعاذآ أطمغ، طاراشصاً طع جقجض 
طاقتصئ طظ المآاطرات والمآتمرات، طظ جظغش إلى شغّظا 

إلى الرغاض وأجااظئ وجعتحغ.
• أطا أتثث طا وخض إلغه ضغث المةرطغظ، شعع التثغث 
سظ طسرتغئ اظاثابات عجلغئ تتئ إحراف ظزام اإلجرام 
وجعه  طظ  طتامطئ  "طظاشسئ"  طع  ذاغغاه،  وطحارضئ 
اآلخر، ائاقف السمالئ والثغابئ السغاجغئ الاغ جّسثعا 
رئغسه ظخر الترغري سئر التثغث سظ "لةظئ اظاثابغئ" 
تسطغ الظزام حرسغئ زائفئ وتمعث لعأد البعرة ضثطعة 
شغ خطئ تثشع باتةاععا أطرغضا سئر أدواتعا وخظائسعا 
أرضان  غبئئ  الثي  افطرغضغ  السغاجغ  التض  لفرض 
الظزام وغتارب ضض طظ خرج بائرًا سطغه، طع اإلبصاء سطى 
المآجسات افطظغئ والسسضرغئ جابمئ سطى خثور السئاد.

إق أن ردة شسض أعض الحام الاغ أبئائ أن جثوة البعرة 
ق تجال طاصثة شغ ظفعجعط، رغط الخساب وافلط وسزط 
الادتغات، أجئرت اقئاقف، وَطظ وراءه، إلى اإلسقن سظ 

"تةمغث" خطعة الاطئغع ووخمئ السار عثه ق إلشاءعا.
أطا المعصش افطرغضغ الممسظ شغ الادطغض، شعع طا أسطظه 
المئسعث افطرغضغ افجئص الثاص إلى جعرغا جغمج 
جغفري، أن بقده لظ تطّئع السقصات طع الظزام السعري، 
طا لط غاثث خطعات لائظغ الصرار افطمغ ٢٢٥٤، الماسطص 
بالسمطغئ السغاجغئ شغ الئقد، وطا أسطظه صئض ذلك طظ أن 
أطرغضا ق ترغث إخراج روجغا طظ جعرغا وق إجصاط الظزام 
وق تشغغر بحار، إظما شصط "تسثغض جطعضه". أطرغضا الاغ 
تاطّطى شغ طعاصفعا خطش خعظئ سمقء لعا اضطرت أن 

تترق أوراصعط بض وأن تضحش جعءاتعط!
• أطا تحضغض طا تسمى "الطةظئ الثجاعرغئ" وطا سصثته 
تمعغثًا  أطمغئ،  برساغئ  وظطه  الظزام  بغظ  جعقت  طظ 
لخغاغئ دجاعر سطماظغ خالص، غسطظ الترب ضسابصه سطى 
دغظ اهللا وحرغساه، وغصخغ الثغظ سظ التغاة والمةامع 

أطا آن لفطئ أن تساسغث جططاظعا 
وتصغط تضط ربعا؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*ـ 

رئیس وزراء المغرب یعتبر التطبیع مع کیان یهود 
بریطانیا تدعم الحل السیاسی األمریکی فی سوریالیس تفریطا بفلسطین 

واالئتالف السوري العلمانی یبارك

raya_no_321.indd   3raya_no_321.indd   3 11. Jan. 2021   14:05:3911. Jan. 2021   14:05:39



 افربساء  ٢٩ طظ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص ١٣ ضاظعن الباظغ/ غظاغر ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٢١

بسظغظ طع وجطعا السغاجغ الثي جطئاه طسعا سطى 
سطغعط  وأغثصئ  أتجابا  طظعط  شأظحأت  الثبابات  ظعر 
افطعال طظ خقل الخقتغات المسامثة طظ الثجاعر 
ضض  شغ  والمتاخخئ  والسرصغئ  الطائفغئ  سطى  الصائط 
حغء والثي ظاب سظه اصاسام لمعارد الثولئ وجرصاعا 
طضعظاتعط،  باجط  وطآغثغعط  السغاجغغظ  عآقء  طظ 
شسادا،  الفساد  زاد  طما  العتغث  عمعط  المال  شأخئح 
وظغفئ  سطى  لطتخعل  افتجاب  بعثه  الظاس  وارتئط 
خاخئ بسث أن سمطئ أطرغضا سطى رشع رواتإ المعظفغظ 
تاى بطس ضتث أدظى ٥٠٠ ألش دغظار سراصغ شارتفع سثد 
المعظفغظ ظاغةئ إصئال الظاس سطى العظائش وسجوشعط 
سظ أسمال الجراسئ والخظاسئ شارضئ افراضغ وجرشئ 
لطماظفثغظ  طظازل  شئاتئ  أختابعا،  وباسعا  المجارع 
غتااجه  طا  أضبر  غساعرد  الئطث  وأخئح  والسغاجغغظ، 
وأخئح  والضراشج،  الفةض  تاى  الثارج  طظ  غثائغا 

طعثدا شغ غثائه شغ أي لتزئ.
أطا الخظاسئ شئثل أن تصعم الثولئ بإسادة تحشغض المساطض 
الماعصفئ ذغطئ شارة التخار وإساظئ الظاس سطى تحشغض 
المساطض افعطغئ، شإظعا شاتئ الئاب أطام الئدائع افجظئغئ 

وبأجسار زعغثة تصدغ سطى طظاشسئ اإلظااج المتطغ.
إلى  أدى  والخظاسغ  الجراسغ  المةالغظ  وشغ  ذلك  ضض 
وق  الئطالئ  وحاسئ  الساططئ  افغثي  شغ  شائخ  إغةاد 
غعجث إق باب واتث أطاطعا عع باب العظغفئ تاى خار 
سثد المعظفغظ شغ الثولئ سئؤا سطغعا، وضض عثا العضع 
أوجثته أطرغضا إلخداع الظاس لعا وصئعلعط بعغمظاعا 

ووجعدعا شغ الئطث.
السراق  شغ  والمالغ  اقصاخادي  العضع  ضض  وأخئح 
أجاجا  عغ  والاغ  وصغماه  السراصغ  بالثغظار  طرتئطاً 
أو  بصخث  لطثغظار  اظثفاض  أي  شإن  بالثوقر  طرتئطئ 
بشغر صخث جاضعن الظاغةئ ضاربغئ سطى الحسإ السراصغ 
جئئعا  والاغ  غساظغعا  الاغ  المالغئ  افزطئ  بسئإ 
شئسئإ  السراق،  والسغاجغعن  السغاجغئ  المظزعطئ 
الثولئ  باتئ  تاى  بالئطث  سخفئ  الاغ  المالغئ  افزطئ 
ساججة سظ تأطغظ رواتإ المعظفغظ واظازار سثد ضئغر 
طظ الساذطغظ لاعظغفعط، أصثطئ الثولئ سطى خفخ 
صغمئ الثغظار السراصغ بتةئ أن ذلك جغعشر لعا أطعاق 
أن  آخر  جاظإ  طظ  وضثلك  التاخض،  السةج  بعا  تسث 
ارتفاع الثوقر جغسمض سطى خفخ ضمغئ اقجاغراد طظ 
الثارج ضما تثسغ وتحةغع الجراسئ والخظاسئ المتطغئ، 
أرض  سطى  شسطغئ  إجراءات  أي  ظقتر  أن  دون  طظ 
طظ  والاغ  والمخاظع  افراضغ  أختاب  تثص  العاصع 
التصغصئ  شغ  وعع  اإلسقن،  عثا  تسئص  أن  المفارض 
غسسى إلى عثف واتث عع إغةاد شائخ طظ افطعال 
لطثولئ سظ ذرغص بغع الثوقر شغ جعق السمطئ والئظعك 
المخرشغئ لسث السةج طظ أجض دشع الرواتإ لطمعظفغظ 
اإلجراء  عثا  أن  تساباتعط  سظ  وغاب  والماصاسثغظ، 
طع  جثغث  طظ  افزطئ  تسعد  بط  طسغظ  لعصئ  طرععن 

أزطئ ازدغاد الساذطغظ سظ السمض وتثبثب الثوقر.
جغاجات  لضض  المثطط  أن  غسطط  الضض  التصغصئ  وشغ 
طساحارغه  ذرغص  سظ  افطرغضغ  المتاض  عع  السراق 
السراق  تثطغر  إلى  تعثف  والاغ  السراصغئ  بالعزارات 
اصاخادغا وإشصار حسئه لغئصى تابسا ذلغق له، وإن عثا 
وجرصئ  طسثطا  شصغرا  السراصغ  الحسإ  جض  لةسض  التض 
جعثه بسث جرصئ بطثه طع وجعد ذئصئ تجداد براء طظ 
سطى  المعغمظئ  والضاض  افتجاب  ورؤجاء  السغاجغغظ 

الئطث والثادطئ لمخالح المتاض افطرغضغ.
وطظ ضض طا تصثم ظصعل إظه ق تض لعثه افزطئ تاى 
شغ  اإلجقم  ظزام  عع  سادل  جغاجغ  ظزام  غصعم 
وقغئ  السراق  وغسعد  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  ظض 
جمغع  سطى  بالصداء  الضفغطئ  الثولئ  عثه  وقغات  طظ 

 افزطات وطظعا عثه افزطئ

الصغادي  السعدان  تترغر  جغح  ترضئ  رئغج  صطع 
إسطاء  بدرورة  طظاوي  آرضع  طظغ  البعرغئ  بالةئعئ 
الثولغئ  الصرارات  سطغه  ظخئ  طا  وشص  تصعصعا  المرأة 
لتصعق اإلظسان خاخئ الصرار الثولغ رصط ١٣٢٥ شغما 
واقصاخادغئ،  والسغاجغئ  المثظغئ  المرأة  تصعق  غطغ 
وأحار طظاوي إلى أن طظئر جعبا تثد طحارضئ المرأة 
شغ التغاة السغاجغئ بأضبر طظ ٤٠٪، وأضاف أن تطك 
الصرارات جاءت بسث خراع طرغر لتصعق المرأة شغ ضبغر 
المرأة  تص  إن  وصال  والسربغئ،  افشرغصغئ  الئطثان  طظ 
طع  طاعائماً  جاء  الثولغ   ١٣٢٥ الصرار  غثص  الثي 
تمبغض  ظسئئ  برشع  طظاوي  وتسعث  جعبا،  جقم  اتفاق 
المرأة  طحارضئ  بصرار  وأحاد   ،٪٤٠ طظ  بأضبر  المرأة 
شغ الحرذئ المةامسغئ شغ طظاذص التروب والظجاسات 
وبمظ وصش الامبغض الظثئعي لطمرأة إلى تمبغض سام لعا 

شغ الرغش والتدر.
السالط بأجره غاتثث سظ المرأة طظ خقل طآتمراته 
ضض  وطتاربئ  تصعصعا  وخغاظئ  باترغرعا  وصعاظغظه، 
أحضال اقضطعاد والسظش ضثعا، وصث أجسئ لثلك 
وسرض  ذعل  سطى  والعغؤات  والةمسغات  المظزمات 
جعاظإ  طثاطش  شغ  تصعا  المرأة  إلسطاء  الئسغطئ 
واآلقف  المةععدات  عثه  ضض  رغط  لضظ  التغاة، 
والصعاظغظ  والعرش  والظثوات  الضاإ  طظ  المآلفئ 
المتطغئ واإلصطغمغئ والثولغئ واقتفاصغات والمساعثات 
والمآتمرات، ورغط إظفاق ططغارات الثوقرات والثراعط 
والرغاقت؛ ق تجال المرأة ضتغئ وطساشطئ، بض جطسئ 
شفغ  وجمالعا؛  بطتمعا  غااَجر  الظثاجئ  جعق  شغ 
الثسارة عغ بداسئ ُتساعطك باجامرار تاى ُتساظجف، 
طا داطئ شغعا رذعبئ، وشغ السغاجئ عغ ذسُط طخغثٍة 
أو تئاُل شت لمظ ق ُغثدسه المال والسططئ والاعثغث، 
تثابغاه  لُغزعر  دضااتعر  ضضُّ  أوراصه  ُغْحِعر  ططش  أو 
ودغمصراذغاه، وشغ الفظ عغ طظئع اإلبارة الثي ُغروَّج 
المتفج  عغ  اقصاخاد  وشغ  السغظارغععات،  فغئى  به 
الظفسغ القحسعري الثي غسافج الشرائج وغعغةعا ضغ 
ق تاعصش سظ اقجاعقك، تاى إظه لط غسث عظاك شرق 
أتادغئ  بصاشئ  شغ  المرأة،  وجسط  الضعق  سطئئ  بغظ 
لسالط خارت ضض الحععات شغه تجغَّظ لمساعطضغعا سئر 
الثي  وافطان  طط  السِّ شغ  عثا  المرأة!  ترطات  اطاعان 
الماسطص   ١٣٢٥ رصط  والصرار  طظاوي  أرضع  سظه  تتثث 

بالمرأة والسقم وافطظ. 
المرأة  ترطات  شضض  والترب  الثعف  تاقت  شغ  أطا 
السالط  جغعش  ذرف  طظ  خخعخًا  تظاعك،  أغدا 
الئارول  سطى  اقجاغقء  تروب  شغ  جعاء  الماتدر 
والمعاد الثام تتئ ذرغسئ ظحر الثغمصراذغئ، أو شغ 
ضاظئ  تغث  الماضغ،  الصرن  خقل  الاعجسغئ  التروب 
المرأة شغ السصض الشربغ الماتدر طةرد صطسئ سااد 
تربغ، ُتساسث جغعحه سطى إتراز اقظاخارات وتسئغث 

الحسعب قجاشقل البروات.
وصث جاء شغ ختغفئ الئغان شغ طصال لطثضاعرة لغطى 
رأغئ":  ضما  الشرب  شغ  المرأة  "ترغئ  بسظعان  تمثان 
"لصث حاعثت المرأة الشربغئ تسمض طبطعا طبض الرجض 
الختغئ  الاخرغش  صظعات  وتخطغح  افرض  تفر  شغ 
وتةعث وتسرق، ورأغاعا تطعث وترضخ لاأطغظ سغحعا 
وتاتمض الاضالغش البصغطئ ضعاجإ ق طظاص طظه ذغطئ 
سمرعا تتطط بأغام السطض وق تساطغع أن تظسط بعا. 
لصث حاعثت افزواج الشربغغظ غصفعن سظث دشع الفعاتغر 
الفاتعرة  ظخش  المرأة  تسث  أن  غظازرون  الحعرغئ 
بثون أدظى رتمئ وعع العاجإ سطغعا شسطه رغط أظفعا، 
صث رأغئ اطرأة شغ جظ الثمسغظ تثرف الثطع تحاضغ 

إن تصغصئ افزطئ اقصاخادغئ شغ السراق بثأت طع ظعاغات 
الترب السراصغئ اإلغراظغئ طظ جراء الظفصات التربغئ الاغ 
اجامرت بمان جظعات والاغ ضان طظ ظاائةعا اظثفاض 
ظسئئ ضئغرة طظ اقتاغاذغ الظصثي والشطاء المسثظغ 
وإغراق  سالمغا  الظفط  صغمئ  اظثفاض  طع  الثعإ  طظ 
أجساره  وخفخ  افوبك  دول  طظ  الظفطغئ  السعق 
أوجث  طما  وأطرغضا،  الشرب  طظ  بثشع  الضعغئ  وخاخئ 
المئرر لخثام تسغظ قجاغاح الضعغئ، وضاظئ الظاغةئ 
اجامر جظعات  طثطرة سطى السراق وتخارًا دولغاً  ترباً 
ذعغطئ طظ سام ١٩٩٠ تاى اقتاقل افطرغضغ لطسراق 
اقصاخادغئ  افزطئ  لافاصط  بثاغئ  شضاظئ   ،٢٠٠٣ سام 

والاغ اتدتئ سطى إبر اتاقل أطرغضا لطسراق.
شصث ضان لعثا التخار آباره السطئغئ سطى جمغع الةعاظإ 
اقصاخادغئ (الجراسغئ والخظاسغئ والثثطغئ والعظغفغئ 
والظصثغئ)، وضان له افبر الضئغر والمثطر سطى المساعى 
المساحغ لطفرد السراصغ وضسش الثولئ؛ شسطى الخسغث 
الجراسغئ  المحارغع  طظ  الضبغر  تعصفئ  شصث  الجراسغ 
بادوش  وجث  الباظغ  الةجغرة  ري  ضمحروع  اإلروائغئ 
وضسش  والةظعب  العجط  وطحارغع  والمظخعرغئ 
إق  افراضغ  وإخقح  وافظعار  والمئازل  الةثاول  ضري 
لطفقح  الثولئ  تصثطعا  الاغ  المساسثات  بسخ  طظ 
ضالسماد ورشع صغمئ التئعب (التظطئ والحسغر) والثي 
بثوره اجاطاع أن غسث ججءا طظ تاجئ الظاس وخاخئ 

طظ الثئج السطسئ افجاجغئ لطحسإ.
أطا الةاظإ الخظاسغ شصث تسططئ الخظاسئ ضطغا وتعصفئ 
ضاظئ  والاغ  وافعطغئ  التضعطغئ  وطساططعا  طحارغسعا 
تسائر طخثر رزق ضئغرًا لسثد ضئغر طظ الظاس ضفرص 
سمض خارج إذار الثولئ وخاخئ افعطغئ طظعا إضاشئ إلى 
طا تةظغه الثولئ طظ ضرائإ سطى إظااج عثه الئدائع.

أطا الخادرات والرجعم الةمرضغئ طظ المظاشث التثودغئ 
والاراظجغئ شصث تعصفئ ضطغا وأولعا الظفط والمسادن 
شصث  ضطه  وبعثا  الت،  والفعجفات..  ضالضئرغئ  افخرى 
السراق طردودًا طالغاً ضئغرًا تسثى اظثفاض صغمئ الظفط 
وأخئح الحسإ السراصغ غساظغ لصمئ السغح وتعشغرعا 
إلى أن وصسئ اتفاصغئ الظفط طصابض الشثاء وعع برظاطب 
افطط الماتثة، الخادر بمعجإ صرار طةطج افطظ رصط 
٩٨٦، لسام ١٩٩٥والاغ وشرت ججءًا غسغرًا لطسراصغغظ 
التخار  بسئإ  شصط  الشثائغئ  السغح  طاططئات  طظ 
السراق  سطى  لطعغمظئ  وجغطئ  ضان  والثي  افطرغضغ 
وظعإ خغراته، وأخئح الفرد السراصغ بمساعى طساحغ 
واظثفاض  اقصاخادي  التخار  بسئإ  جثا  طظثفخ 
صغمئ الثغظار السراصغ سالمغا وطتطغا تاى وخض إلى طا 
غصارب ٣٠٠٠ دغظار لطثوقر العاتث خاخئ بسثطا أصثم 
السراق سطى ذئع سمطاه بظفسه، سطما أن راتإ المعظش 
غاراوح طا بغظ ١٠ آقف إلى ٢٠ ألش دغظار سطى أتسظ 
افتعال والثي ق غضفغ لسث التاجئ لغعطغظ أو بقبئ 

أغام لسائطئ تاضعن طظ خمسئ أشراد.
اظاحار  إلى  سمعطا  اقصاخادي  العضع  عثا  أدى  ولصث 
الطرف  غدعا  طع  الثولئ  دوائر  شغ  والرحعة  السرصئ 
تصثغط  سطى  صثرتعا  وسثم  لدسفعا  افطعر  عثه  سظ 
الثثطات، وصث ارتفسئ عثه الزاعرة سطى إبر اقتاقل 
السراق  جسطئ  دخعلعا  بثاغئ  شمع  لطسراق،  افطرغضغ 
التضعطغئ  والثوائر  المآجسات  وترضئ  شعضى 
صاطئ  شصث  الظفط  وزارة  باجابظاء  لطظعإ  والمخارف 
بتماغاعا وترضئ الظاس تسئث شغ الثوائر والمآجسات 
تتئ طفععم الترغئ واقظاصام طظ الثضااتعرغئ، إق أظعا 
شغ التصغصئ ضاظئ تعثف إلى زرع طفععم طسغظ سظث 
سطى  والاحةغع  السام  المال  سطى  الاةاوز  وعع  الظاس 
وإغثاق  ضةعاجغج  لثغعا  الظاس  وتحشغض  السرصئ 
والاغ  لمحروسعا  المآغثغظ  إلغةاد  سطغعط  المال 
ضاظئ صث جعجته ووضسئ دجاعره صئض اتاقل السراق 

أضث بغان ختفغ أخثرته الظاذصئ الرجمغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان – الصسط الظسائغ أن سرض الاربغئ 
الةظسغئ شغ طآتمر تسطغمغ، غأتغ شغ السغاق السغاجغ لتضعطئ أسطظئ تربعا سطى طا تئصى طظ أتضام اإلجقم، 
وتظحؤئ افذفال سطى صغط تدارة الشرب، واسائر الئغان: أن الصدغئ لغسئ صدغئ تخالتغئ، بض عغ صدغئ تربعغئ 
تصعم سطى أشضار وطفاعغط، وأوجإ الئغان طساءلئ وزغر الاربغئ سظ عثه افذروتات الصثرة، وططالئاه بتصغصئ 
المدمعن ق الحضض، وبغان طاعّغئ الصغط الاغ تسامث سطغعا عثه الاربغئ الةظسغئ. وأحار الئغان إلى أظه ق غرابئ 
أن غاتثث وزغر الاربغئ والاسطغط شغ تضعطئ وضقء المساسمر، واسائار تشطغئ المرأة جسثعا عع سثم تخالح طع 
الظفج، وإظما عع اإلغمان باقتفاصغات الثولغئ واإلصطغمغئ، والسسغ لةسطعا أجاس الاحرغع والصعاظغظ، الاغ غراد طظعا 
جطت أعض السعدان طظ الععغئ اإلجقطغئ، وإدطاجعط ضمظ المظزعطئ الفضرغئ الشربغئ؛ شئسث الاعصغع سطى المغباق 
افشرغصغ لتصعق الطفض، المئظغ سطى أجاس التدارة الشربغئ، عا ظتظ ظخض إلى طا غسمى بالاربغئ الةظسغئ، والئصغئ 
ق صثر اهللا جاضعن أبحع. وتساءل الئغان: طا عغ الصغط اإلغةابغئ، وطا عغ المعارات المضاسئئ، وطا عغ تاجئ أذفال 
المسطمغظ إلى جرعط جّرًا إلى عثه المسطعطات؟ وعض المسطعطات شغ طرتطئ الطفعلئ والحئاب بحأن الصداغا الةظسغئ 
صّخر شغعا الاحرغع اإلجقطغ، لُغطامج ذلك شغ تدارة الضفار؟! وخطص الئغان إلى: أن الصغط المسماة إظساظغئ، إظما 
غصخث بعا صغط التدارة الشربغئ؛ أي تدارة الضفار المساسمرغظ الثغظ غرغثون، تسثًا طظ سظث أظفسعط، جّر المرأة 
المسطمئ، وافجرة، والطفض، إلى طساظصع تدارتعط اآلجظئ، وأظعا إطقءات طظ الثول الشربغئ، وأن التثغث ق غاسّطص 
بمفععم الاربغئ، وق غاسّطص بعاصع السطعك الةظسغ وضغفغئ تظزغمه طظ وجعئ ظزر إجقطغئ، وق غاسّطص بثور اإلجقم 
طظ خقل أتضاطه وظزاطه شغ تعجغه افذفال ظتع السطعك الصعغط؛ شطقجقم ذرغصاه شغ تربغئ افذفال وتعسغئ 
الغاشسغظ وتئخغر الحئاب، وتأتغ أتضام اإلجقم طاسصئ طع بسدعا تطئصعا دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

افزطئ اقصاخادغئ يف السراق
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث التمثاظغ – المعخضـ 

عرض التربیۀ الجنسیۀ فی مؤتمر تعلیمی هو حرب على اإلسالم

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، السئئ، ٢٥ جمادى افولى ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٠٩م) خئرا جاء شغه: "أسطظئ السططات 
شغ جرغقظضا الةمسئ أظعا جاعاخض تطئغص صرار ططجم بإتراق جباطغظ ضض الماعشغظ بضعشغث-١٩، راشدئ دسعات 
دولغئ وتعخغات بالسماح لطمسطمغظ بثشظ طعتاعط وشصا لحسائرعط الثغظغئ. وأشاد طسآولعن شغ وزارة الختئ 
سظ العزغر باشغبرا واظغاراتحغ صعله إن "عثا الصرار لظ غسثل فجئاب اجاماسغئ، دغظغئ، جغاجغئ أو حثخغئ". وطظ 
جعاه، اتعط تجب "المآتمر اإلجقطغ لسرغقظضا" التضعطئ بالسسغ إلى اجاثراج الحئان المسطمغظ إلى "أشسال 
ذائحئ"، وعع طا تثر طظه أغدا وزغر السثل المسطط سطغ خئري. وبتسإ التجب، أضبر طظ ظخش الماعشغظ 
بضعشغث-١٩ وسثدعط اإلجمالغ ٢٢٢ حثخا، عط طظ المسطمغظ الثغظ غحضطعن ١٠ بالمؤئ طظ جضان جرغقظضا 
الئالس سثدعط ٢١ ططغعظا.  وطظ جاظئه، أضث الماتثث باجط التجب تطمغ أتمث لعضالئ افظئاء الفرظسغئ أن طسثل 
العشغات بضعشغث-١٩ لثى المسطمغظ أسطى طصارظئ بشغرعط طظ أبظاء جرغقظضا "فن المسطمغظ غرشدعن تطصغ 

السقج خحغئ (أن غظاعغ بعط افطر) بإتراق جباطغظعط".
: الةثغر بالثضر أن الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غظزط تمطئ واجسئ 

ج

لرشع العسغ السالمغ بالمزالط الةسغمئ واقظاعاضات الاغ غاسرض لعا المسطمعن شغ جرغقظضا، وططالئئ 
ضعشغث-١٩ ضتاغا  لةبث  اإلجئاري  الترق  شغ  المامبطئ  المحغظئ  جغاجاعا  بإظعاء  السرغقظضغئ  التضعطئ 

المسطمغظ. شدق سظ شدح طا غعاجعه المسطمعن شغ جرغقظضا طظ تمغغج وحغطظئ وسظش لسظعات سثغثة 
بسئإ خسعد الصعطغئ الئعذغئ الماطرشئ شغ جرغقظضا، شغ ظض تثاذل افظزمئ الةئرغئ الصائمئ شغ بقد 

المسطمغظ سظ ظخرتعط.

سریالنکا تؤکد مواصلتها إحراق جثامین المسلمین المتوفین 
بفیروس کورونا

بالغه  راصخئ  سمرعا  طدى  لصث  والةفاء،  العتثة  لغ 
رجض،  طع  سقصئ  أي  شغ  تفطح  ولط  بالتغعاظات  تساظغ 
ضض الرجال ضاظعا غساشطعظعا ضمتطئ ق غاسثى وصاعا 
بعا  تصثم  تاى  سظعا  غاثطعن  بط  طسثودة  أحعرا 
لغاظغ  بطساظعا:  لغ  صالئ  لصث  سظعا،  وتفرصعا  السّظ 
عغ  طسطما  تجوجئ  لغ  خثغصئ  فن  طسطما!  تجوجئ 
اآلن طسه شغ جسادة واذمؤظان ق تحضع طّظًا وق أذى 

رغط ضئر جظعا".
شعض عثه عغ التصعق الاغ تطالإ بعا أغعا المفاعن 
شأظاط  الزالمئ؟!  اإلظسان  وبتصعق  الشربغئ  بالتدارة 
الضاشر  الشرب  لرضا  الاخرغتات  عثه  طبض  تططصعن 
﴿َوَلظ  تسالى:  اهللا  صعل  وظسغاط  طرضاتعط  واباشاء 
َتْرَضى َسظَك الغُععُد َوَق الظََّخاَرى َتاَّى َتاَِّئَع ِططََّاُعْط ُصْض 
ِإنَّ ُعَثى اهللاَِّ ُعَع اْلُعَثى َوَلِؤِظ اتََّئْسَئ َأْعَعاَءُعط َبْسَث الَِّثي 

َجاَءَك ِطَظ اْلِسْطِط َطا َلَك ِطَظ اهللاَِّ ِطظ َوِلغٍّ َوَق َظِخغٍر﴾.
شطاسطط أظه ق غعجث طئثأ سطى وجه افرض أضرم المرأة 
بأن  اإلجقم  أضرطعا  اإلجقم؛  غغر  سطغا  طضاظاً  ورشسعا 
جسطعا درة طخعظئ؛ شعغ شغ ذفعلاعا لعا تص الرضاع 
وبمرة  السغظ،  صرة  وعغ  الاربغئ،  وإتسان  والرساغئ 
المضرطئ،  المسجزة  شعغ  ضئرت  وإذا  لعالثغعا،  الفآاد 
الاغ غشار سطغعا ولغعا، وغتعذعا برساغاه، شق غرضى 
أسغظ  وق  بأذى،  ألسظئ  وق  بسعء،  أغٍث  إلغعا  تماث  أن 
وطغباصه  اهللا،  بضطمئ  ذلك  ضان  تجوجئ  وإذا  بثغاظئ. 
الشطغر؛ شاضعن شغ بغئ الجوج بأسج جعار، وأطظع ذطار، 
وضش  إلغعا،  واإلتسان  إضراطعا،  زوجعا  سطى  وواجإ 
عا طصروظاً بتص اهللا  افذى سظعا، وإذا ضاظئ أطاً ضان برُّ
بالحرك باهللا،  تسالى وسصعصعا واإلجاءة إلغعا طصروظاً 
ُأطر  الاغ  شعغ  أخااً  ضاظئ  وإذا  افرض،  شغ  والفساد 
المسطط بخطاعا، وإضراطعا، والشغرة سطغعا، وإذا ضاظئ 
ضاظئ  وإذا  والخطئ،  الئر  شغ  افم  بمظجلئ  ضاظئ  خالئ 
جثة، أو ضئغرة شغ السظ زادت صغماعا لثى أوقدعا، 
وأتفادعا، وجمغع أصاربعا؛ شق غضاد ُغرّد لعا ذطإ، وق 
ُغَسفَّه لعا رأي، وطا زالئ بقد المسطمغظ ترسى عثه 

التصعق تص الرساغئ، بثقف الئقد الشربغئ.
بط إن لطمرأة شغ اإلجقم تص الامطك، واإلجارة، والئغع، 
والحراء، وجائر السصعد، ولعا تص الاسطط، والاسطغط، بض 
إن طظ السطط طا عع شرض سغظ غأبط تارضه ذضرًا ضان 
أو أظبى. بض إن لعا طا لطرجض إق بما تثاص به طظ 
دوظه، أو بما غثاص عع به دوظعا طظ أتضام تقئط 
ُضقً طظعما سطى ظتع طا عع طفخض شغ طعاضسه. وطظ 
إضرام اإلجقم لطمرأة أن أطرعا بما غخعظعا، وغتفر 
وافسغظ  الئثغؤئ،  افلسظئ  طظ  وغتمغعا  ضراطاعا، 
الحرسغ  بالجي  شأطرعا  الئاذحئ؛  وافغثي  الشادرة، 
بالرجال  اقخاقط  وسظ  الائرج،  سظ  والئسث  والسار، 
إضرام  وطظ  شاظاعا.  إلى  غآدي  طا  ضض  وسظ  افجاظإ، 
اإلجقم لطمرأة: أن أطر الجوج باإلظفاق سطغعا، وإتسان 

طساحرتعا، والتثر طظ ظطمعا، واإلجاءة إلغعا.
ظض  تتئ  وخاخئ  اإلجقم  شغ  المرأة  ظالئ  لصث  ظسط 
دولاه أغما تضرغط؛ شعا عع ظئغظا سطغه الخقة والسقم 
سظثطا اساثى غععد بظغ صغظصاع سطى اطرأة أجقعط سظ 
المرأة  شضاظئ  المسطمغظ  خطفاء  به  واصاثى  المثغظئ. 
جئئاً فسزط الفاعتات شصث شاتئ سمعرغئ تطك المثغظئ 
المتخظئ لخرخئ اطرأة تغظ أعاظعا سطعج الروم، وعا 
عغ بقد العظث والسظث بتدارتعما وتارغثعما ُتفاتان 
وغثخطعما اإلجقم تطئغئ لظثاء طسطمئ، اغُاخإ تصعا. 
 شالطعط خقشئ تسغث لطمرأة طضاظاعا ولفطئ سجتعا

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

عض أسطئ املعابغص الثولغئ املرأة تصعصعا ضما غجسمعن؟!
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون*ـ  ــــــــــ
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