
يف رتاب الراغئ ... ذضرى وبحرى
بصطط الحغت السالط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ أطري تجب الاترغر

الراغئ: 
جرغثة جغاجغئ أجئعسغئ 
تخثر سظ تجب الاترغر 

وتاظاول صداغا افطئ اإلجقطغئ.. 
خثر السثد افول شغ ذي الصسثة ١٣٧٣عـ 

المعاشص لحعر تمعز ١٩٥٤م 
وعا عغ تسعد اآلن طظ جثغث..

اصرأ شغ عثا السثد :
المطش  تعل  السئ  والثول  إغران  بغظ  المفاوضات  سظ   -
الظعوي أوعام صادة إغران تظاصخ بعرة اإلطام التسغظ  ... ٢
-  طآتمر الثقشئ شغ اجطظئعل الثي ظزمه تجب الاترغر  ... ٢
- أغظ وخطئ طتاوقت تزر تجب الاترغر شغ أجارالغا؟ ... ٣
- افردن و «إجرائغض» غعصسان اتفاق «صظاة الئترغظ» ... ٣

- راغئ تمعث الطرغص إلى الراغئ ... ٤
التص  بغظ  والحرغسئ  «المرأة  السالمغ  الظسائغ  المآتمر   -
والئاذض» الثي جغسصثه تجب الاترغر شغ ٢٨ آذار ٢٠١٥م ... ٤

http://www.alraiah.net :افربساء ١٣ جمادى افولى ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ٤ آذار  ٢٠١٥ طـ                                                        الرائث الثي ق غضثب أعطه                                     السثد: ١٥  سثد الخفتات:٤   المعصع اقلضاروظغ

ومضات من أجواء

افطئ  تساحرشعا  الاغ  الظخر  إرعاخات  ظض  شغ 
اإلجقطغئ، وشغ العصئ الثي ظرى شغه أظظا سطى أبعاب 
طرتطئ جثغثة جاشغر العجه السغاجغ لطسالط... سطى 
أبعاب شةر خادق جغئجغ ظعره بالسثل والتص لغثرج 

الظاس طظ الزطمات إلى الظعر...
شغ ظض عثه افجعاء صرر تجب الاترغر تحضغض شرغص 
إخثار  اجاؤظاف  أجض  طظ  غطجم  طا  بضض  لطصغام  سمض 
«جرغثة الراغئ» طظ جثغث، جرغثة التجب الاغ ُأغطصئ 
باحا  «ضطعب»  طظ  بأطر  افردظغئ  السططات  صئض  طظ 
لاظبر  إخثارعا  اجاؤظاف  التجب  صرر  ١٩٥٤م،  جظئ 
بثار الخثق والتص طظ أجض أن تتغغ سظث أبظاء افطئ 
اإلجقطغئ طع باصغ المظابر اإلسقطغئ لطتجب روح اإلصئال 
سطى ضااب اهللا وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص وإسادة اإلجقم إلى 

التغاة بسصغثته وظزاطه صرغئاً إن حاء اهللا...
لطسمض  وآخر  لطسمض شغ الاترغر،  شرغصاً  التجب  شحضض 
شغ الضاابئ والئتث، وبالث لطسمض شغ افرحغش، ورابع 
لطسمض شغ الاخمغط والظعاتغ الاصظغئ والفظغئ، وخاطج 

لطسمض شغ الةعدة ...إلت.
إلخثار  الةادة  الترضئ  وتطك  الظحاط  عثا  ظض  وشغ 
الةرغثة طظ جثغث صابطظا أتث الثمسئ طتررغظ الثغظ 
أحرشعا سطى إخثار الراغئ افولى جظئ ١٩٥٤م... عع 
اهللا  حفاه  الةجائري  ظئغه  الفاضض  واإلسقطغ  افجااذ 
الاغ  الراغئ  سظ  تثبظا  وصث  بسمره...  وأذال  وساشاه 
خثرت شغ ١٩٥٤م، وسظ تفاخغض ضبغرة ذات سقصئ، 
طبض طضان إخثارعا ورئغج تترغرعا السالط الفاضض 
الحغت سئث الصثغط زلعم سطغه رتمئ اهللا وغغرعا طظ 
افطعر... وشغما غطغ بسخ طا جمسظاه طظه وضائه لظا 
سظ طضاظئ الراغئ شغ تارغت تجب الاترغر ضرواغئ حاعث 

طظ أعطعا:

ظئغه الةجائري
اجاؤظاف  الاترغر  تجب  صرار  سطط  تغظ  حسعره  سظ 
إخثار الةرغثة صال: (...شغ جع الفرتئ الشاطرة بسعدة 
جرغثة الراغئ أَدُع لشغري الاسئغر سظ طحاسر اقغائاط 
أعمغاعا  إلى  اقظائاه  لفئ  أو  الةطغطئ،  بالمظاجئئ 
اإلسقطغئ والمسظعغئ، أو تثبغب سئارات الاصثغر واإلضئار 
طحضعرغظ  تعلعا  الثغظ  المثطخغظ  الساططغظ  لةععد 
خغر  أن  أرتأغئ  شطصث  الطعغض...  عةعسعا  بسث  بسبعا 
إجعام لغ شغ عثا المةال، بعخفغ أتث طآجسغعا 
افتغاء، أن أورد بسخ الطمتات الاارغثغئ الاغ أتاذئ 
بإخثارعا شغ أوائض الظخش الباظغ طظ الصرن الماضغ، 
طع اساثاري لدئابغئ الثضرغات بسئإ اطاثاد الفاخض 

الجطظغ، وإذ بطشئ طظ السمر ساغا...)
سظ دوره شغ الةرغثة، ولصائه بالحغت تصغ الثغظ 
الظئعاظغ صال: (تفرغئ شغ الةرغثة لارجمئ طا غسجز 
والمةقت  الختش  طظ  غاضحش  طما  التجب،  رؤغئ 

بسط اهللا الرتمظ الرتغط
التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 

وختئه وطظ واقه...
أخثر تجب الاترغر السثد افول طظ جرغثة الراغئ شغ 
المعاشص  ١٣٧٣عـ  الصسثة  ذي  طظ  والسحرغظ  الباطظ 
سحر  البالث  افخغر  السثد  خثر  وصث  ١٩٥٤/٧/٢٨م، 
افربساء ٢٩ خفر ١٣٧٤عـ المعاشص ١٩٥٤/١٠/٢٧م...  
وذلك وشص طا اذطسظا سطغه طظ بصاغا أسثاد الراغئ الاغ 
وخطاظا... وعضثا تضعن أسثاد الراغئ الاغ خثرت عغ 
بقبئ سحر سثدًا، وصث ُظصض سظ بسخ اإلخعة أن افسثاد 
ضاظئ أربسئ سحر سثدًا، وغئثو أن السثد الثي ضان ُغَسثُّ 
إلخثاره سظث خثور صرار الظزام افردظغ بإغقق الةرغثة 
صث  السثد  عثا  أن  غئثو  ١٩٥٤/١٠/٢٨م،  طظ  اسائارًا 
خثر بسث اإلغقق، وطظ بط تضعن افسثاد أربسئ سحر 
سثدًا، وطع أظظا لط ظططع سطى عثا السثد شظاأضث طظه إق 
أظظا جظسث السثد المساأظش طظ الراغئ عع السثد الثاطج 

سحر اتاغاذاً لقسائار المثضعر آظفاً.
طضاإ  خقل  طظ  سمان  شغ  تخثر  الةرغثة  ضاظئ  لصث 
خشغر صرب المسةث التسغظغ، وذلك غعم افربساء طظ 
ضض أجئعع تغث ضاظئ الةرغثة أجئعسغئ، وضان رئغج 
تترغر الراغئ السالط الةطغض الحغت سئث الصثغط زلعم رتمه 
وضان  لطتجب،  الباظغ  افطغر  بسث  شغما  أخئح  الثي  اهللا 
جضرتغر الاترغر طظغر حصغر، وضان طظ ضمظ المتررغظ 
جًا جعثه  ضما سطمظا افجااذ ظئغه الةجائري تغث ضان طرضِّ
لارجمئ افطعر المعمئ ذات السقصئ العاردة شغ الختش 

والمةقت الخادرة بالطشئ اإلظةطغجغئ...
لصث ضاظئ الةرغثة طمغجة سظ غغرعا طظ الختش، شطغج 
ضاظئ  بض  طجخرشئ،  أو  طخعرة  صطع  وق  إسقظات  شغعا 
تخثع بضطمئ التص وتظطص بالخثق... تظاصح افوضاع 
شضاظئ  اإلجقم،  ظزر  وجعئ  طظ  وتسالةعا  السغاجغئ 
خفتاتعا افربع الاغ تئاع بصرش وظخش آظثاك، ضاظئ 
وساء زاخرًا بمتاعاه، ططغؤاً بما غظفع الظاس، ُطساَشقً ضطه 

شغ الثغر وطتارباً لطحر، ق غثحى شغ اهللا لعطئ قئط.
لصث ضان جقح الةرغثة ضطمئ التص، وطع ذلك ضان بصغًق 
سطى الزالمغظ شعق بصض الصثائش والخعارغت... ولثلك 
لصاظعن  تخثى  سظثطا  جرغثته،  وبثاخئ  التجب،  شإن 
العسر واإلرحاد المصخعد طظه طظع حئاب التجب وضض 
الثي  الصاظعن  عثا  المساجث،  دروس  طظ  المثطخغظ 
الةغح  صائث  ضطعب  طظ  بأطر  الثاخطغئ  وزغر  أخثره 
افردظغ آظثاك، سظثطا تخثى له التجب لط ُغطص الظزام 
شغ افردن وصع جغش ضطمئ التص عثه سطغه، شحظ تمقت 
اساصاقت لحئاب التجب، وضثلك تارب الةرغثة وقتص 
ضاابعا، تاى إن أسثاد الةرغثة الخادرة لط تسطط طظ 
المقتصئ، بض اسائرت دلغض اتعام ضث طظ تعجث سظثه!... 
البالث  السثد  بسث  الخثور  طظ  الةرغثة  طظسئ  وعضثا 
سحر الخادر غعم افربساء ٢٩ خفر ١٣٧٤عـ المعاشص 

١٩٥٤/١٠/٢٧م ضما ذضرظا آظفاً.
شطط  لئظان  شغ  الةرغثة  إخثار  التجب  تاول  ذلك  بسث 
غساطع، ولضظه اجاأجر سثد السططئ افجئعسغئ إلتثى 
الختش الطئظاظغئ الممطعضئ لةعرج جسادة وأخئح التجب 
غضاإ شغعا باجط «التدارة» وضاظئ طثة سصث اإلجارة 
جائ أحعر، وبسث ظعاغئ المثة ذطإ التجب تةثغث السصث 
شاطاظع خاتئعا صائقً إن المئطس الثي تصاضاه بثل اإلجارة 
لط غضفه أجرة طعاخقت لاظصقته بغظ الثوائر افطظغئ 
الطئظاظغئ وبغظ بغاه بسئإ اساراضات افجعجة افطظغئ 
سطى طا غظحر شغ الةرغثة! عثا شغ العصئ الثي ضان شغه 
لئظان غاشظى بترغئ الاسئغر وضان ططغؤاً بالختش طظ ضض 
بعثا السثد افجئعسغ،  اتةاه إق أن الظزام ضاق ذرساً 
شدغَّص الثظاق سطى خاتإ الةرغثة لغطشغ تأجغرعا، وعثا 

طا ضان بسث افحعر السائ...
الصرن  طظ  الثمسغظات  أواخر  شغ  التجب  تسرض  بط 
الماضغ والسظعات القتصئ لتمقت ظالمئ جائرة ططآعا 
التصث والضغث لطتجب وحئابه... شارك التجب طتاوقت 
أسمال  شغ  المااتئ  إطضاظغاته  واجاشض  الةرغثة  إخثار 
التجب المئاحرة افخرى، وبثاخئ وأن وجائض الاعاخض 
بتغث  الغعم  عغ  ضما  طاعشرة  تضظ  لط  (اقجاماسغ) 
غاغسر إخثار أغئ جرغثة طظ خقل عثه العجائض دون 
سظاء أطظغ ضما ضان غتثث جابصاً... وعضثا اجامر التجب 
بأسماله التجبغئ المساادة شغ بظاء جسط التجب وأسمال 
الرأي السام وذطإ الظخرة... وأضاف لعا شغ الاسسغظات 
الماطفج  والئث  اإلذاسئ  بط  اإلسقطغئ  المضاتإ  بسُث  وطا 
والمعاصع اإلسقطغئ المثاطفئ... طسافغثًا شغ ذلك طظ 
تصظغات اإلظارظئ التثغبئ الاغ جاسثت شغ إظحاء اإلذاسئ 

والئث الماطفج والمعاصع المثاطفئ.
أطا سظ اجاؤظاف الةرغثة شضان التجب غتإ أن تئثأ طع 
إسقن الثقشئ شسقً، وبثاخئ وأظه ضان غاراءى لطتجب 
أضبر طظ طرة وضأظعا ضادت أن تضعن، ولضظ ضما صال 
لط  وإن  التجب  أن  غغر  ِضَااٌب﴾...  َأَجٍض  ﴿ِلُضضِّ  جئتاظه: 
غظةح تاى اآلن شغ إصاطئ الثقشئ شسقً، ولضظه بفدض 
اهللا صث ظةح شغ إغةاد رأي سام خارخ بالثقشئ، وأخئتئ 
طططئاً لطمسطمغظ، ضطعط أو جطعط، وبثت الثقشئ ضأظعا 
الةرغثة  إخثار  غساأظش  أن  التجب  شرأى  تضماً،  صائمئ 
جائقً اهللا جئتاظه أن غضعن خثور الةرغثة ذضرى سطرة 
لئثاغئ الخثور، وبحرى جارة تظحرح لعا الخثور وذلك 
ضأظعا  الثقشئ  بثت  أن  بسث  شسقً  الثقشئ  صغام  بصرب 

صائمئ تضماً.
وشغ الثاام شصث بثلظا العجع لطسبعر سطى بسخ أسثاد 
الةرغثة الاغ ظةئ طظ اساصال السططات لعا شغ ذلك 
العصئ أي صئض جاغظ جظئ، وذلك لظظصض لطصراء بسخ طا 
جاء شغ تطك افسثاد الاغ ظةئ طظ ظطط تطك السططات، 
شسبرظا سطى بدسئ أسثاد، طظعا طا ُغصرأ بخسعبئ وطظعا 
طا عع ِطجق طظفخض بسدعا سظ بسخ... ولصث ذضر أتث 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/rayahnewspaper @ht_alrayah http://goo.gl/KaiT8r لطاعاخض طع الةرغثة :

اإلخعة الثي ضان غعاط باصاظاء تطك افسثاد بأظه ضان 
غتافر بظست الةرغثة، وظاغةئ لطمقتصات والمداغصات 
الاغ ضاظئ تصعم بعا التضعطئ ضث سظاخر تجب الاترغر، 
شصث اضطر إلخفائعا شغ سةطئ طظ أطره دون أن غاغسر 
شغ  تسئإ  طا  القزطئ  التماغئ  وجائض  إخفائعا  لمضان 
إتقف أسثاد الختغفئ بسث تطك السظغظ الطعال... سطى 
ضض، جظظصض لضط إن حاء اهللا شغ افسثاد القتصئ لعثه 
الةرغثة بسخ طا أطضظظا صراءته طما ورد شغ تطك افسثاد 

جالفئ الثضر، ولضظظغ أضافغ اآلن بظصض أربسئ أخئار:
١- ورد شغ الخفتئ افولى طظ السثد الباطظ الخادر 
المعاشص  ١٣٧٤عـ  طترم   ٢٤ افربساء  غعم  شغ 
١٩٥٤/٩/٢٣م طصال تتئ عثا السظعان: (أشزع جرغمئ 
طع «إجرائغض»  الخطح  السرب...  السغاجغعن  جغرتضئعا 
ذسظئ ظةقء لفطئ اإلجقطغئ... افطئ تسائر أغئ تسعغئ 

لصدغئ شطسطغظ خغاظئ ضئرى...) اظاعى
وتفاخغض الثئر ذعغطئ صث ظظصطعا شغ افسثاد الصادطئ إن 

حاء اهللا.
٢- وشغ السثد ظفسه ورد شغ الخفتئ الباظغئ طصال تتئ 
عثا السظعان: (طخر والمساسثات السسضرغئ: واحظطظ- 
طتمث  الطعاء  برئاجئ  المخرغئ  السسضرغئ  الئسبئ  زارت 
المسار  المخري  الةغح  ترب  أرضان  رئغج  إبراعغط 
جاغفظج وزغر الةغح افطرغضغ وجرت طتادبات تعل 
الاغ  لمخر  افطرغضغئ  السسضرغئ  المساسثات  طعضعع 
جرت طتادبات تمعغثغئ بحأظعا بغظ السفغر افطرغضغ 
والمسؤعلغظ  ضاشري  جغفرجعن  المسار  الصاعرة  شغ 

المخرغغظ)  اظاعى
سحر  الباظغ  السثد  افولى  الخفتئ  شغ  ورد   -٣
المعاشص  ١٣٧٤عـ  خفر   ٢٢ افربساء  غعم  شغ  الخادر 
الظاس:  غسطط  ق  (تاى  غطغ:  طا  ورد  ١٩٥٤/١٠/٢٠م 
غتاولعن إخفاء الةرغمئ... جظ لعغث غططإ السمض لطخطح 

جرًا.
العشث  رئغج  لعغث  جظ  خرح  افظئاء-  وضاقت  لظثن- 
الئرغطاظغ شغ افطط الماتثة ردًا سطى جآال تعل صدغئ 

شطسطغظ شغ طآتمر ختفغ بصعله:
أظه لظ غاط إتراز تصثم شغ السقصات بغظ السرب والغععد 
إق إذا واشص الفرغصان سطى الثطعات الاغ جااثث شغ عثا 

السئغض.
وصال: إن طظ بغظ الخسعبات الصائمئ شغ ذرغص اقتفاق 
أن ظحر المسطعطات سطى المف غسظغ أن ضض سابر لعثا 

الطرغص أو ذاك غرشخ اقصاراح.
وأظظ أن طظ افشدض ضبغرًا أن ظتاول السمض بخعرة 
أضبر جرغئ لظرى لسطه باإلطضان إغةاد ذرغصئ طظ الطرق 

لطاعشغص بغظ عثه الثقشات.) اظاعى
سحر  الباظغ  السثد  طظ  الرابسئ  الخفتئ  شغ  ورد   -٤
المعاشص  ١٣٧٤عـ  خفر   ٢٢ افربساء  غعم  الخادر 
١٩٥٤/١٠/٢٠م طصال تتئ عثا السظعان: (شغ طظاورة 
طع  سسضرغا  اتفاصاً  تسصث  روجغا  جثغثة...  دبطعطاجغئ 
الخغظ الحغعسغئ... ردًا سطى تطش جظعب حرصغ آجغا... 

وتعثف إلى سجل أطرغضا سظ الحرق افصخى) اظاعى
وتفاخغض الثئر ذعغطئ صث ظظصطعا شغ افسثاد الصادطئ إن 

حاء اهللا.
أذغإ  الراغئ  جرغثة  صراء  أصرئ  شإظغ  الثاام  وخاتمئ 
السقم، وأذضرضط وأذضر ظفسغ بما جاء شغ وخغئ رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فبغ ذر رضغ اهللا سظه َصاَل: «َأْوَخاِظغ َخِطغِطغ 
َخطَّى اهللاَُّ َسَطْغِه َوَجطََّط ِبِثَخاٍل ِطَظ اْلَثْغِر... َوَأْوَخاِظغ َأْن 
َق َأَخاَف ِشغ اهللاَِّ َلْعَطَئ َقِئٍط َوَأْوَخاِظغ َأْن َأُصعَل اْلَتصَّ َوِإْن 
ا َوَأْوَخاِظغ َأْن ُأْضِبَر ِطْظ َصْعِل َق َتْعَل َوق ُصعََّة ِإقَّ  َضاَن ُطرًّ
ِباهللاَِّ َشِإظََّعا ضظج طظ ضظعز الةظئ» أخرجه ابظ تئان شغ 
ختغته، واإلطام أتمث شغ طسظثه، وابظ أبغ حغئئ شغ 

طخظفه... والطفر قبظ تئان.
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.

أخعضط

اشاااتغئ
إعدادات استئناف إصدار جريدة الراية... السثد:

info@alraiah.net
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األربعاء  ١٣جمادى األولى  ١٤٣٦ هـ  /  الموافق ٤ آذار  ٢٠١٥ مـ٢ 

ضطمئ أطري تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ - تفزه اهللا -

يف اشاااح طآتمر الثقشئ الثي اظسصث يف اجطظئعل غعم البقباء املعاشص ٢٠١٥/٠٣/٠٣م

 تتئ سظعان : [الظمعذج الرئاجغ الثغمصراذغ، أم الثقشئ الراحثة؟]

بسط اهللا الرتمظ الرتغط
التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 

وختئه وطظ واقه،
السقم  بطاساه...  اهللا  أضرطضط  الضرام،  التدعر  أغعا 

سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
اِلَتاِت  الخَّ َوَسِمُطعا  ِطْظُضْط  آَطُظعا  الَِّثغَظ  اهللاَُّ  ﴿َوَسَث 
َلَغْسَاثِطَفظَُّعْط ِشغ اْفَْرِض َضَما اْجَاْثَطَش الَِّثغَظ ِطْظ َصْئِطِعْط﴾، 
وغصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «... ُبطَّ َتُضعُن َجْئِرغًَّئ، َشَاُضعُن َطاُ َحاَء اهللاَُّ َأْن 
َتُضعَن، ُبطَّ َغْرَشُسَعا ِإَذا َحاَء َأْن َغْرَشَسَعا، ُبطَّ َتُضعُن ِخَقَشٌئ 

َسَطى ِطْظَعاجِ الظُُّئعَِّة» أخرجه أتمث والطغالسغ.
جئتاظه  اهللا  بعسث  أبثأ  أن  اإلخعة  أغعا  أتئئئ  لصث 
باقجاثقف، وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص بسعدة الثقشئ الراحثة 
بسث المطك الةئري الثي شغه ظسغح... أبثأ بافطض صئض 
افلط الثي أخاب افطئ اإلجقطغئ طظث أضبَر طظ تسسغظ 
جظئ، شغ رجإ جظئ ١٣٤٢ لطعةرة المعاشص آذار ١٩٢٤ 
بجساطئ  المساسمرون  الضفار  اجاطاع  سظثطا  لطمغقد، 
سظثطا  والارك،  السرب  طظ  وسمقؤعط  آظثاك  برغطاظغا 
افطُر  عثا  ُترِجط  تغث  الثقشئ  غعثطعا  أن  اجاطاسعا 
بصراٍر خثر شغ الةطسئ الباظغئ الاغ سصثعا برلمان أظصرة 
غعَم اقبظغظ البالث طظ آذار جظئ ١٩٢٤، وصث اجامرت 
طساء   ٦:٤٥ تاى  سخرًا   ٣:٢٥ الساسئ  طظ  الةطسُئ 
واظاعئ بخثور ذلك الصراِر الصاتِض لفطئ بإلشاء الثقشئ... 
والمفارصُئ عغ أن الاخعغئ سطى الصرار تط برشع افغثي 
طحتعن  جع  شغ  ذلك  وضض  السري!  باقصاراع  ولغج 
بالرسإ غةسض الاخعغَئ برشع الغث ضاحفاً لخاتئه وعع 
أطٌر طتفعف المثاذر! وطظث ذلك الغعم افجعد وافطُئ 
اإلجقطغئ تساظغ افطّرغظ شغ تغاتعا وشغ طعصسعا بغظ 

افطط:
شئسث أن ضان المسطمعن أطًئ واتثة، دولًئ واتثة، خقشًئ 
أو  دولئ  خمسغظ  شعق  ِطَجصاً  المسطمعن  أخئح  واتثة، 
دوغطئ... وبسث أن ضان دجاعرظا أتضاطاً َحَرسعا رب الئحر 
سه الئحر... وبسث أن ضان المسطمعن  أخئح دجاعرظا غحرِّ
غفاتعن الفاعح وغظحرون الثغر شغ ربعع السالط ولعط 
الخثُر دون السالمغظ؛ أخئح المسطمعن ُتظاصص بقُدعط 
ُضربئ  الثغظ  شالغععد  صطئعا!  طظ  بض  أذراشعا  طظ 
سطغعط الِثلُئ والمسضظئ اتاطعا شطسطغظ أرَض اإلجراء 
غسارشعن  تضاطظا  إن  بض  شتسإ،  عثا  لغج  والمسراج، 
دبطعطاجغئ!..  سقصاٍت  طسعا  وغصغمعن  غععد  بثولئ 
وبسث  أن ضان الثطغفئ غصعد جغحاً لظخرة اطرأٍة طزطعطئ 
وغفاح  ظطمعا  طمظ  لعا  شغظاِصُط  واطساخماه!  تصعل: 
سمعرغئ الصرغئَئ طظ أظصرَة الغعم، بسث ذلك أخئتئ ظساء 
المسطمغظ شغ أخصاع افرض ُتزطط وُتظاعك الترطات 
المسطمغظ...  بقد  شغ  تاضط  أيُّ  لعظ  غظاخر  أن  دون 
وبسث أن ضاظئ الثول تساشغث بظا إلظصاذعا ضما شسطئ 
شرظسا باقجاشابئ بالثطغفئ جطغماَن الصاظعظغ لفك أجر 
ططضعا أخئتظا ظتظ ظطةأ إلى الضفار المساسمرغظ لغُتّطعا 

لظا صداغاظا...
عضثا أغعا اإلخعة أخئح المسطمعن تتغط بعط المخائُإ 
والفاظ، وغطفُّعط الصاض طظ ُصّثاطعط وطظ خطفعط وعط 
شغ تغرة طظ أطرعط! ولغج ذلك لصطئ سثٍد أو لصطئ طثد، 
بض فن ُجّظاعط صث زال، شاإلطام الثطغفُئ ُجّظٌئ ُغّاصى به 
وغصاتض طظ ورائه «..َ.ِإظََّما اِإلَطاُم ُجظٌَّئ ُغَصاَتُض ِطْظ َوَراِئِه 
َوُغاََّصى ِبِه...» أخرجه الئثاري شغ ختغته، وبجوال الُةظئ 
بض  وصاغئ،  وق  رساغئ  دون  المسطمعن  أخئح  والعصاغئ 
طخالُح  عمُّعط  اهللا،  غثَحْعن  ق  تضاٌم  سطغعط  تسّطط 
جادتعط المساسمرغظ، غاةئَّرون سطى الظاس وغزطمعن 

﴿َوَجَغْسَطُط الَِّثغَظ َظَطُمعا َأيَّ ُطْظَصَطٍإ َغْظَصِطُئعَن﴾.
إن الثقشئ أغعا اإلخعة عغ طئسُث سج المسطمغظ وسظعاُن 
صال  لثلك  اقجاسمار،  دعاصظئ  غسطمه  وعثا  صعتعط، 
ُضرزون شغ طةطج السمعم الئرغطاظغ سظث إلشاء الثقشئ: 
«الصدغُئ أن ترضغا صث صدغ سطغعا ولظ تصعم لعا صائمئ 
الثقشِئ  شغعا:  المسظعغئ  الصعة  سطى  صدغظا  صث  فظظا 
واإلجقم».... وفظعط غثرضعن ذلك شطط غضافعا بعثم 
الثقشئ، بض بثلعا وغئثلعن العجع لطتغطعلئ دون سعدتعا 
طظ جثغث، وحظعا ترباً ضروجاً سطى الساططغظ لعا، ولثلك 
شصث ُجظَّ جظعظعط سظثطا جمسعا باظطقصئ تجب الاترغر 

صئض جاغظ جظئ، وأن التجب اتثث سعدَة الثقشئ صدغَئ 
افطِئ المخغرغئ، شتاربعه دون ععادٍة عط وسمقؤعط 
بضض أجالغإ الحر الاغ شغ ُجسئاعط طظ اشاراٍء واساصال 
وتسثغإ ُغفدغ إلى الحعادة وأتضاٍم بالسةظ ذعغطئ... 
ولضظعط شحطعا شغ ضض ذلك وبصغ التجُب واصفاً ق غظتظغ 
إق هللا... وأخغرًا تاربعه بأن اجاشض الضفار المساسمرون 
جرائَط بسخ الترضات اإلجقطغئ الاغ أسطظئ الثقشئ سطى 
غغر وجععا الحرسغ، وصاطئ باخرشاٍت غغر حرسغئ طظ 
ذبح وترق وتثرغإ وتثطغر... اجاشض الضفار المساسمرون 
جرائط عثه الترضات، وخاروا غسطِّطعن افضعاَء سطغعا، 
غسرضعظعا بصعٍة سطى الحاحات، وذلك لُغثخطعا شغ ُروع 
المسطمغظ أن الثقشئ الاغ غرغثون عا عغ جراِئُمعا َتجُضط 
افظعف، وطظ َبطَّ غضره الظاُس الثقشَئ التصغصغئ... ولضظعط 
ضما شحطعا شغ وجائطعط السابصئ شحطعا وغفحطعن عثه 
المرة ضثلك بإذن اهللا، شالظاس غثرضعن الثقشَئ الحرسغئ، 
وغمغجون بغظعا وبغظ الثقشِئ المجسعطئ، شالثقشُئ التصئ 
لغسئ طةععلئ... إظعا ظزاٌم طمغج بّغظه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وجار سطغه الثطفاء الراحثون طظ بسثه، شطغسئ الثقشُئ 
اطئراذعرغًئ أو ططضغئ، وق جمععرغًئ رئاجغئ أو برلماظغئ، 
وق دضااتعرغًئ أو دغمعصراذغًئ تحّرع طظ دون اهللا، وق 
سثٍل،  خقشُئ  ولضظعا  العضسغئ،  افظزمئ  طظ  ظععٍ  أيَّ 
وتضاطُّعا خطفاُء أئمئ، ُغاَّصى بعط وغصاتض طظ ورائعط... 
وتتفُر  افسراَض  وتخعُن  الثطاَء،  تتمغ  خقشٌئ  إظعا 
افطعاَل، وتفغ بالثطئ... تأخث الئغسَئ بالرضا واقخاغار ق 
بالصعر واإلجئار، غعاجُر لعا الظاُس آطظغظ ق أن غفروا طظعا 

طثسعرغظ...
أغعا اإلخعة التدعر، غا أختاب الئخر والئخغرة، غا أولغ 
الثقشئ،  شصثان  ظاغةَئ  بافلط  ُتتّسعن  طظ  غا  افلئاب، 
ُجّظِئ المسطمغظ ووصاغِاعط... ادرؤوا سظ أظفسضط اإلبَط 
السزغط، شاسمطعا قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شغ افرض 
بإسادة دولئ الثقشئ الراحثة، شالصسعُد سظ ذلك شغه إبط 
سزغط إق لمظ غاطئَُّج بالسمض، غصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «... َوَطْظ َطاَت 
َوَلْغَج ِشغ ُسُظِصِه َبْغَسٌئ، َطاَت ِطغَاًئ َجاِعِطغًَّئ» أخرجه طسطط، 
وظساءضط  رجاَلضط  شعططَّ  بالتص،  صائٍط  خطغفٍئ  بغسُئ  أي 
وخثق  واجاعاد  بِةث  لطسمض  وساطاضط  وخاخَاضط 

وإخقص، إلصاطئ الثقشئ وذلك الفعز السزغط...
رضط بأن عثا  وشغ الثاام شإظغ أذضرضط وأذمؤظضط: أذضِّ
الئطَث أوجضعدار الثي ُغسصث شغه طآتمُرضط صث ضان أوََّل 
الفاحِ طظ الُصسطظطغظغئ، وضان طظططَص الفاح لطةغعش 
الاغ ضان غرجطعا الثطفاُء طظ آجغا لفاح الُصسطظطغظغئ، 
شاسسِضُر شغه وتظططُص طظ طغظائه إلى المغظاء المصابِض شغ 
الةاظإ افوروبغ شاشجو الُصسطظطغظغئ وُتتاخرعا، وضان 
طتمثًا  السططاَن   

ُ
اهللا أضرم  أن  إلى  وطرات  طراٍت  ذلك 

«َلُاْفَاَتظَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  ضما  السزغط  الفدض  بعثا  الفاتح 
اْلُصْسَطْظِطغِظغَُّئ، َشَطِظْسَط اْفَِطغُر َأِطغُرَعا، َوَلِظْسَط اْلَةْغُح َذِلَك 
شغ  إخعاظضط  بأن  وُأذمؤظضط  أتمث..  أخرجه  اْلَةْغُح» 
تجب الاترغر باباعن سطى التص، ساططعن بةث واجاعاد 
بسعدة  ملسو هيلع هللا ىلص  رجعله  وبحرى  جئتاظه  اهللا  وسث  لاتصغص 
الثقشِئ الراحثة، ق غثَحْعن شغ اهللا لعطَئ قئط، وعط 
َغشّثون السغَر سطى الطرغص الثي رجمه رجعُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وصث أوحك إخعاُظضط أن غئطشعا طظ عثا الطرغِص طظاعاه 
راغِئ  بزِض  وبضط  طسضط  شغسازطعا  جئتاظه،  اهللا  بإذن 
الُسصاب، راغِئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعضثا ُتحرُق الثقشُئ شغ 
افرض، وغظاحُر افطظ وافطان والسثُل شغ دغار اإلجقم 
﴿َوَغْعَطِؤٍث َغْفَرُح اْلُمْآِطُظعَن * ِبَظْخِر اهللاَِّ َغْظُخُر َطْظ َغَحاُء 

ِتغُط﴾. َوُعَع اْلَسِجغُج الرَّ
وخاتمئ الثاام، شإظغ أبارُك لضط طآتمَرضط عثا، شسطى 
أن  جئتاظه  اهللا  فجأُل  وإظغ  اهللا...  وباجط  اهللا،  برضئ 
اإلجقم  به  غسجُّ  طئارضاً،  ذغئاً  بمرًا  المآتمُر  عثا  ُغظاب 
والمسطمعن، وغثلُّ به الضفار المساسمرون ﴿َواهللاَُّ َغاِلٌإ 

َسَطى َأْطِرِه َوَلِضظَّ َأْضَبَر الظَّاِس َق َغْسَطُمعَن﴾.
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

١٤٣٦/٥/١٢عـ   المعاشص ٢٠١٥/٣/٣م  
سطاء بظ خطغض أبع  الرحائ
أطغر تجب الاترغر

عن اِّـفاوضات ب إيران والدول الست حول اِّـلف النووي 

أوهام قادة إيران تناقض ثورة اإلمام الحس
عثمان بخاش*

بحأن  الماخاسثة  الةطئئ  وراء  سما  الضبغرون  غاساءل 
خطفغئ  سطى  وأوباطا  ظاظغاعع  بغظ  المسطظ  الثقف 
المفاوضات الثائرة بغظ طةمعسئ ٥+١ (الثول الضئرى 
المطش  غسالب  اتفاق  إلى  لطاعخض  إغران  طع  ألماظغا)   +
الظعوي اإلغراظغ. وغثور السآال تعل تصغصئ المخطتئ 
افطرغضغئ الضئرى شغ اإلخرار سطى الاعخض إلى اتفاق 
طع إغران خاتئئ حسار «الحغطان افضئر» سطى تساب 
الثي  غععد  ضغان  طع  اقجاراتغةغ  الاارغثغ  الاتالش 
اتاض دوطا طرضجا أجاجغا شغ خطإ السغاجئ افطرغضغئ 
شغ الحرق افوجط... وعض غحغر عثا الترص افطرغضغ 
سطى اقتفاق طع إغران سطى تئثل شغ أولعغات السغاجئ 
الثمغظغئ  إغران  شغ  المقلغ  ظزام  شغخئح  افطرغضغئ 
عثا  تططإ  ولع  افبغخ  الئغئ  شغ  التزعة  خاتإ 
إغداب الغععد والثخعل شغ خراع بغظ الئغئ افبغخ 
راغج  بسعزان  افطر  وخض  تاى  الغععدي!  والطعبغ 
الثقف  وخفئ  بأن  الصعطغ  لفطظ  أوباطا  طساحارة 
أطام  خطاب  إلصاء  سطى  ظاظغاعع  إخرار  سظ  الظاتب 
طع  السقصئ  لظسغب  «طثطر  بأظه  افطرغضغ  الضعظشرس 
إجرائغض». وضاظئ جرغثة الةرغثة الضعغاغئ ظصطئ (شغ 
تثرغئات  «بأن  طططع  طخثر  سظ   (٢٠١٥ حئاط   ٢٨
المعمئ  ظةاح  طظ  الاأضث  أجض  طظ  أجابغع  اجامرت 
(حظ غارات سطى المعاصع الظعوغئ اإلغراظغئ شغ ٢٠١٤)، 
ذغار  بثون  وذائرات  إجرائغطغئ  أن «طصاتقت  طدغفاً 
طظ  تطصئ أضبر طظ طرة شغ افجعاء اإلغراظغئ اظطقصاً 
صعاسث جرغئ شغ دول طثاطفئ تغث اجاطاسئ اخاراق 
الرادارات اإلغراظغئ، وضاظئ افعثاف طرجعطئ والثطئ 
طعثدًا  بظاظغاعع  اقتخال  بأوباطا  تثا  طما  جاعجة،... 
بإجصاط الطائرات اإلجرائغطغئ صئض وخعلعا إلى افجعاء 
أن  سطى  حثد  أن «أوباطا  المخثر  وأضاف  اإلغراظغئ». 
ضض  ضسر  ضعثه  خطعة  شغ  جارى  الماتثة  العقغات 
الثطعط التمراء شما ضان طظ ظاظغاعع إق إلشاء السمطغئ 
وبثأت افطعر تسعء بغظ الطرشغظ». وغئثو أن أوباطا 
أخث بظخغتئ زبغشظغع برغةظسضغ الثي خرح شغ طصابطئ 
سطى  بأن   ٢٠٠٩/٩/١٧ شغ  بغسئ)  (داغطغ  طعصع  طع 
أوباطا أن غئطس صادة (إجرائغض) بأن الطغران افطرغضغ 
شغ السراق جغسصط أي ذائرة إجرائغطغئ ترغث طعاجمئ 

إغران.
 ٢٠١٣/٨/١٢ شغ  ظصطئ  الضعغاغئ  ضعظا  وضالئ  وضاظئ 
الةظرال  افطرغضغ  افرضان  رئغج  بعا  صام  زغارة  خئر 
طارتظ دغمئسغ لضغان غععد بسث أغام طظ زغارة طمابطئ 
جرغئ اجامرت أجئعسا ضاطق صام بعا صائث جقح الةع 
رجالئ  لاعخغض  غععد  لثولئ  وغطاح  طارك  افطرغضغ 
المعاصع  سطى  عةعم  حظ  سظ  لبظغعا  الطعةئ  حثغثة 

اإلغراظغئ.
وطعاصع  افطرغضغئ،  بعلغسغ  شعرغظ  طةطئ  ظصطئ  وصث 
الصعطغ  افطظ  طساحار  ظائإ  تخرغح  أخرى،  أطرغضغئ 
الباظغ  ضاظعن  شغ  له  لصاء  شغ  رودس)  (بظ  فوباطا 
٢٠١٤ (وتط الضحش سظ تخرغته عثا شغ ٣١ تحرغظ 
افول ٢٠١٤ إبان اتاثام المعاجعئ طع الضعظشرس سطى 
المفاوضات  قظاعاء  المدروب  المعسث  اصاراب  خطفغئ 

طع إغران شغ ٢٤ تحرغظ الباظغ ٢٠١٤) «أن الاعخض 
السغاجئ  شغ  إظةاز  أضئر  جغضعن  إغران  طع  اتفاق  إلى 
الثارجغئ لطرئغج أوباطا شغ وقغاه الباظغئ... واقتفاق 
طع إغران غعازي شغ أعمغاه طحروع الدمان الختغ 
أوباطاضغر ObamaCare (والثي غسث أضئر إظةاز داخطغ 
فوباطا)... وجظسمض سطى طظع الضعظشرس طظ إجصاط 

اقتفاق (سئر وضع صغعد وحروط سطغه)».
وطع أن طةطج الحغعخ افطرغضغ أصر شغ جاسئ طاأخرة 
طظ طساء الةمسئ ٢٠١٥/٢/٢٧ «صاظعن طراجسئ اتفاق 
إغران الظعوي» غطجم بمراجسئ الضعظشرس في اتفاق طع 
أوباطا  الصاظعن  وغطجم  الظعوي.  برظاطةعا  بحأن  إغران 
بأن «غصثم إلى الضعظشرس ظص أي اتفاق شغ غدعن 
٥ أغام طظ الاعخض قتفاق ظعائغ طع إغران»، إق أن 
أوباطا جئص أن أسطظ أضبر طظ طرة أظه جغساثثم تص 
بط  لطاعصغع.  سطغه  غسرض  تغظ  الصاظعن  ضث  الظصخ 
إن الثجاعر افطرغضغ غثعل الرئغج خقتغات تمضظه 
طظ تسطغض أغئ سصعبات غحرسعا الضعظشرس، شغ تال 
الرئاجغ.  الفغاع  تص  تثطغ  طظ  الضعظشرس  تمضظ 
أخعات  طظ  خعتا   ١٢ لضسإ  الةمععرغعن  (غتااج 

الثغمصراذغغظ لاثطغ الفغاع الرئاجغ).
شغ جغاق شعمظا لعثا اإلخرار افطرغضغ سطى اقتفاق طع 
إغران وتضبغش اقتخاقت والطصاءات بغظ ضئار المسآولغظ 
المفارض  اقجاماع  (وآخرعا  واإلغراظغغظ  افطرغضان 
سصثه بغظ جعن ضغري وطتمث ظرغش شغ ٢٠١٥/٣/١ 
صئض الةعلئ الصادطئ طظ المئاتبات غعم الثمغج شغ 
افخغرة  المةرغات  طع  ربطه  طظ  بث  شق   (٢٠١٥/٣/٥
شغ السغاجئ افطرغضغئ شغ الحرق افوجط، تغث صاطئ 
أطرغضا بفاح الئاب واجساً أطام الظفعذ اإلغراظغ شغ السراق 
وجعرغا ولئظان والغمظ. شئغظما تراود صادة إغران أتقم 
الصغام بثور حرذغ المظطصئ (وعثه المرة تتئ الثغمئ 
افطرغضغئ ولغج ضما جرى سطى سعث الحاه المثطعع)، 
شإن أطرغضا تسّثر إغران لاتصغص طخالتعا السغاجغئ شغ 
الاخثي لمحروع افطئ شغ إصاطئ دولئ الثقشئ، وأخطر 
طا شغ عثه السغاجئ اإلغراظغئ صخغرة الظزر أظعا تخإ 
الجغئ سطى ظار شاظئ اقصااال الثاخطغ بغظ المسطمغظ... 
اإلطام  بعرة  لمئادئ  طثطخغظ  إغران  صادة  ضان  ولع 
بصغئ  طع  واتثا  خفا  لعصفعا  غجسمعن،  ضما  التسغظ، 
المسطمغظ لطرد الظفعذ افطرغضغ والشربغ سمعطا طظ 
الظزام  جاظإ  إلى  العصعف  طظ  بثق  ضطعا،  المظطصئ 
الئسبغ السطماظغ شغ دطحص، وتأغغث السغاجات الطائفغئ 
الثطاء  جفك  سطى  التعبغغظ  وتحةغع  السراق،  لتضام 
شغ الغمظ. أطا جراب «حرذغ المظطصئ» شطغج أضبر 
طظ أوعام تسحسح شغ أذعان صادة إغران لظ تخمث 
الاترر  سطى  وإخرارعا  افطئ  سجغمئ  أطام  العاصع  شغ 
طظ الصئدئ الشربغئ وعثم الظزط الاغ أوجثعا الشرب 
واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الاغ 
عغ لضض المسطمغظ بض لضض الئحرغئ الاغ تتااج رتمئ 
اإلجقم وسثله تاجئ افرض السطحى لماء المطر، و   

﴿َسَسى َأن َغُضعَن َصِرغًئا﴾.
*طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

 غادر الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ الرغاض 
سثة  اجاشرصئ  لطسسعدغئ  زغارة  بسث  افتث  الغعم 
جاسات، أجرى خقلعا طئاتبات طع المطك جطمان بظ 
سئث السجغج لط تادح أغئ طسطعطات بحأن طعضعساتعا. 
السسعدغئ،  ططك  طع  طشطصئ  صمئ  السغسغ  وسصث 
تئساعا طئاتبات طعجسئ بتدعر وشثي الئطثغظ، ولط 

ترد أغئ تفاخغض سما دار شغ اقجاماسغظ.
غغر أن وضالئ أجعحغاث برس لفظئاء ذضرت أن الجغارة 
حرم  طظاةع  شغ  اصاخادي  طآتمر  اظسصاد  صئض  تأتغ 
السربغ  الثطغب  دول  طظ  طالغ  دسط  لاأطغظ  الحغت 
إلى  العضالئ  وظسئئ  «المارظح».  المخري  لقصاخاد 
الصعل  اجمه-  ذضر  سثم  -ذطإ  جسعدي  طسآول 
السغسغ  طظ  اصاراتًا  أغدًا  جغظاصحان  الجسغمغظ  إن 
أجض  طظ  اإلرعاب  لمضاشتئ  طحارضئ  صعة  باحضغض 
الاخثي لطاعثغثات اإلصطغمغئ، ق جغما افوضاع شغ 

الغمظ ولغئغا وجعرغا.
بعا  غصعم  أخرى  زغارة  طع  السغسغ  زغارة  وتاجاطظ 
أدى  الثي  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج 
غطاصغ  أن  المصرر  طظ  تغث  السمرة،  طظاجك  السئئ 

المطك السسعدي «غثًا اقبظغظ».
سظ  ظصًق  الرغاض  شغ  الةجغرة  طراجض  واجائسث 
الارضغ  الجسغمغظ  بغظ  لطصاء  اتامال  أي  طسآولغظ 
وظسئئ  السسعدغئ.  شغ  وجعدعما  إبان  والمخري 
وضالئ افظئاء الفرظسغئ سظ السغسغ صعله شغ طصابطئ 
أجرتعا طسه صظاة السربغئ إن تجاطظ الجغارتغظ طتخ 

خثشئ.
المخثر: الةجغرة ظئ

السغسغ غشادر الرغاض بسث طئاتبات
 طع املطك جطمان

طآتمر الثقشئ يف اجطظئعل الثي ظزمه تجب الاترغر
ظّزط تجب الاترغر ـ وقغئ ترضغا أطج البقباء شغ الثضرى ٩١ 
إللشاء الثقشئ طآتمرًا تاحثًا شغ طثغظئ إجطظئعل تتئ سظعان 

"الظمعذج الرئاجغ الثغمصراذغ، أم الثقشئ الراحثة؟"..
وصث وجه أطغر تجب الاترغر، السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع 
السثد"..  عثا  شغ  طظحعرة  "وعغ  المآتمر  إلى  ضطمئ  الرحائ 
ضما وتاضر شغ المآتمر ضغعف طظ سثة بطثان، وتمتعرت 
شغ  الثغمصراذغ  الرئاجغ  الظمعذج  شساد  تعل  ضطماتعط 
التضط وطثالفاه فتضام اإلجقم، وأن الثقشئ الراحثة عغ 

ظزام التضط الثي دّلئ سطغه الظخعص الحرسغئ.
وجاظحر الةرغثة شسالغات المآتمر شغ السثد الصادم بإذن اهللا. 
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طظث أن ألصى رئغج وزراء أجارالغا تعظغ أبعت خطابه 
الحعغر أطام ظادي الختاشئ العذظغ شغ ضاظئغرا باارغت 
تجب  باجاعثاف  شغه  تعّسث  والثي   ،٢٠١٥/٠٢/٠١
الاترغر أو تزره، وعثا المعضعع ُغحشض الرأي السام شغ 

أجارالغا بحضض سام والةالغئ اإلجقطغئ بحضض خاص.
شغعا  ُغعثد  الاغ  افولى  المرة  عغ  تطك  تضظ  لط 
تعالئ  شصث  التجب،  ضث  إجراءات  باتثاذ  السغاجغعن 
الغعم.  عثا  وتاى   ٢٠٠٥ سام  طظث  الاعثغثات 
عثا  شغ  دورًا  غطسئان  ابظغظ  ساططغظ  أن  والمقتر 
وتعجسه  وحئابه  التجب  ظحاط  افول  المعضعع؛ 
ضث  التضعطئ  طثططات  ضحش  شغ  وشاسطغاه  وتأبغره 
شدح  وضثلك  ججئغاً،  ولع  وسرصطاعا  اإلجقطغئ  الةالغئ 
وباظغعا عع أتجاب  جرائط الشرب شغ بقد المسطمغظ. 
جغاجغئ أجارالغئ تعرب طظ طسالةئ الصداغا التصغصغئ 
الاغ  افطظ  بصداغا  السام  الرأي  بإحشال  المةامع  شغ 
تبغر طثاوشعط لاتصغص حسئغئ اظاثابغئ أو لطاشطغئ سطى 

شحض جغاجاتعا.
ق غمضظ فتث أن غثرك افجئاب التصغصغئ قجاعثاف 
تةاه  الشرب  اجاراتغةغئ  أدرك  إذا  إق  الاترغر  تجب 
اجاراتغةغئ  أدرك  بّط  وطظ  أوقً  والمسطمغظ  اإلجقم 

تجب الاترغر الاغ تاظاصخ طع اجاراتغةغئ الشرب.
أطا اجاراتغةغئ الشرب، شئسغثًا سظ ضض السعاطض المادغئ 
سئر  الحابئ  بالطاصات  المةامع  وطثِّ  الساططئ  وافغثي 
العقدة والعةرة، َظضَّ الشرب غرى أن تعذغظ اإلجقم 
والمسطمغظ شغ الشرب لظ غتخض إق سئر تشغغر جثري 
ذاته،  لقجقم  والفضرغئ  السصائثغئ  المظزعطئ  شغ 
والثي  اإلجقم  سطمظئ  إلى  الظعاغئ  شغ  جغآدي  طما 
جغظسضج سطى المسطمغظ أظفسعط طظ خقل ذوباظعط 
الاام أو اظثطاجعط الضئغر شغ المةامع تسإ المصاغغج 

الشربغئ وظمط سغحعط.
المةامسات  لاشغغر  السمض  غساعثف  لط  الاترغر  تجب 
وافظزمئ شغ الشرب ولط غصط بأي خطعات سمطغئ شغ 
عثا المةال، لضظه وخثطئ قجاراتغةغاه افخطغئ وعغ 
بقد  شغ  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف 

الشرب  شغ  لطمسطمغظ  غظزر  التجب  ظض  المسطمغظ، 
سطى أظعط ججء طظ افطئ اإلجقطغئ الاغ غسسى إلغةاد 
الظعدئ شغعا وتعغؤاعا لطمحروع الضئغر؛ طما اصادى 
طظ التجب أن غضعن بالمرخاد لسغاجات الشرب تةاه 
المظزعطئ  تسرغئ  سئر  وذلك  وإشحالعا،  المسطمغظ 
الفضرغئ الشربغئ والاخثي لسغاجات الشرب جعاء شغ 
بقده أو شغ بقد المسطمغظ، وطتاجئئ الشرب جغاجغًا 
سطى جرائمه شغ السالط اإلجقطغ، وظض التجب ُغتّمض 
السالط  شغ  غسغض  الثي  الثم  تمام  طسآولغئ  الشرب 
والةرائط ضث اإلظساظغئ، وغرى شغ جغاجاته تطك أظعا 
السئإ افجاس شغ أي ردة شسض تتخض عظا أو عظاك، 
طما غسمغه الشرب إرعاباً، طظ أجض اجاثثاطعا لثثطئ 

أجظثته الماسثدة.
أطام  سائصاً  الشرب  شغ  الصاظعظغئ  المظزعطئ  ظطئ 
إجضات  طظ  إلغه  غطمتعن  طا  لاتصغص  السغاجغغظ 
الشرب  شغ  السغاجغعن  ضان  ولّما  تزره،  أو  التجب 
جغئصى  التجب  أن  طظ  لاغّصظعط  ذلك  سطى  ُغخّرون 
تةر سبرة أطام طحارغسعط تةاه اإلجقم والمسطمغظ، 
أو  اقخاراق  أو  الاطعغع  سطى  سخٌغ  التجب  أن  وطظ 
لخص  طتاوقت  إق  أطاطعط  غضظ  لط  لثا  الاعجغه، 
سظعا  سةج  الاغ  الاعمئ  وعغ  بالتجب،  اإلرعاب  تعمئ 
سااولئ الثضااتعرغغظ سئر سمر التجب الطعغض، وذلك 
لعضعح أشضار التجب وذرغصاه شغ الاشغغر الثالغئ طظ 
أي سمض طادي، والاجاطه الخارم بعا رغط ضض الزروف 

والاتثغات الاغ طر بعا.
تعجه الشرب بسث سةجه ذاك إلى طتاولئ جظ صعاظغظ 
طبض  وشدفاضئ  وططاذئ  وغاطدئ  ساطئ  جثغثة 
إلى  تآدي  صث  بغؤئ  تعغؤئ  أو  الضراعغئ  سطى  التخ 
اإلرعاب أو الاطرف الفضري، وغئثو أن عثا عع سظعان 

المرتطئ الصادطئ.
رئغج وزراء أجارالغا تعظغ أبعت وّجه اتعاطات طتثدة 
لتجب الاترغر بالاطرف الفضري والتخ سطى الضراعغئ 
جغظفرد  أّظه  وظظ  اإلرعاب،  إلى  تصعد  بغؤئ  وتعغؤئ 
شغئاسث  الئطث،  شغ  الثعف  جع  غحغع  أن  بسث  بالتجب 

المسطمعن سظ تجب الاترغر، شغسعض سطغه اجاعثاشه 
وضربه. لضظ وسغ التجب لطمرتطئ وافعثاف والعجائض 
الةالغئ  ووسغ  جعئ،  طظ  تساعثشه  الاغ  وافجالغإ 
والمسطمعن،  اإلجقم  عع  المساعثف  أن  سام  بحضض 
وطا تجب الاترغر إق خطُّ الثشاع افول الثي إذا جصط 
تاعاوى بصغئ الثطعط، ضض ذلك جسض الضض غاضاتفعن 
غثغظ  جغاجغ  بغان  تعصغع  سئر  جغاجغ  طعصش  شغ 
طثططات  أربك  طما  وغفدتعا،  التضعطئ  جغاجئ 
طظ  ضبغرًا  أن  ضما  اآلن.  تاى  افجارالغئ  التضعطئ 
صث  والماابسغظ  والمثاخغظ  والمفضرغظ  السغاجغغظ 
خثاسعا  وبّغظعا  تطك  العزراء  رئغج  جغاجئ  عاجمعا 

وخطرعا سطى المةامع بأجره.
ذرح تجب الاترغر جآاقً سطى رئغج العزراء، طاذا غسظغ 
بتزر تجب الاترغر؟ عض جغستإ ترخغخه الثي لط 
غعجث غعطًا؟ عض جغعصش الامعغض الثي لط غضظ غعطًا؟ 
عض  المعجعدة؟  غغر  وطآجساته  طضاتئه  جغشطص  عض 
جغدع غثه سطى تساباته شغ الئظعك والاغ ق وجعد 
والختش  والاطفجة  اإلذاسئ  طتطات  جُغشطص  عض  لعا؟ 

الاغ ق غمطك تجب الاترغر أغاً طظعا؟
رئغج  به  غةغإ  أن  غساطغع  الثي  العتغث  الةعاب 
العزراء إن أراد أن غضعن خادصاً، عع أظه جغمظع بطئ طظ 
أبظاء المسطمغظ طظ أن غسئروا سظ رأغعط وصظاساتعط 
وأشضارعط. وشغ عثا الةعاب غضمظ طصاض تعظغ أبعت 
المةامع  بثغعغات  طع  غاظاصخ  إظه  تغث  وتضعطاه، 

الثي غصعدوظه والثي غسغحعن شغه.
أطا تجب الاترغر والثي بثأ دسعته - وجغسامر شغعا 
بسعن اهللا - اجاةابئ فطر اهللا تسالى ولظغض رضعاظه، 
والاخمغط  اإلغمان  طظ  سظثعط  رجاٌل  دسعته  وغتمض 
والسجغمئ والعسغ طا غمّضظعط طظ تثّطغ ضض الخساب 
تاى غتصصعا غاغاعط الاغ ظثروا أظفسعط طظ أجطعا، 

شطظ غدّره ضغُث الضائثغظ وق طضر الماضرغظ.
﴿َوَغْمُضُروَن َوَغْمُضُر اُهللا َواُهللا َخْغُر اْلَماِضِرغَظ﴾

*الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا
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تامئ : وطدات طظ أجعاء إسثادات اجاؤظاف إخثار جرغثة الراغئ...

وصسئ إجرائغض وافردن سطى اتفاق لطئثء شغ المرتطئ 
افولى طظ تظفغث طحروع ربط الئترغظ افتمر والمغئ 
بصظاة، وإصاطئ طةمع لاتطغئ المغاه حمال طثغظئ السصئئ 
طع  اتفاصغئ  أعط  بأظعا  اإلجرائغطغعن  وخفعا  افردظغئ، 
الةاظإ افردظغ طظث طساعثة السقم سام ١٩٩٤. وصث 
حارك شغ طراجط الاعصغع شغ سمان، وزغر الري افردظغ 
اإلجرائغطغ،  اإلصطغمغ  الاساون  ووزغر  الظاخر،  تازم 
افطغرضغئ  والسفارتغظ  الثولغ  الئظك  سظ  وطمبطعن 

واإلجرائغطغئ شغ سمان. 
افتمر  الئتر  طغاه  تتطغئ  جااط  اقتفاق،  وبمعجإ 
وتعزغسعا بغظ افردن وإجرائغض وشطسطغظ، وظصض المغاه 
المالتئ شغ أسصاب سمطغئ الاتطغئ بصظاة غخض ذعلعا إلى 
طائاغ ضغطعطار إلى الئتر المغئ إلظصاذه طظ اقظتسار 

واظثفاض طساعى المغاه شغه. 
وتاسعث إجرائغض -بمعجإ اقتفاق- باجوغث افردن أغدا 
بضمغات إضاشغئ (خمسغظ ططغعن طار طضسإ) طظ طغاه 
بتغرة ذئرغا، سقوة سطى طا ظص سطغه اتفاق السقم بغظ 

الئطثغظ.
العاضتئ  الثطعط  رجمئ  اقتفاصغئ  إن  الظاخر  وصال 
لمضعظات المحروع الرئغسغئ، وذرغصئ الاظفغث والةثول 
الجطظغ الثي جغاط السغر به، وآلغئ طاابسئ افسمال وإدارة 
المحروع والامعغض واآلبار الئغؤغئ واقجاماسغئ، طعضتا 
الافاعط  لمثضرة  اجاضماق  جاءت  اقتفاصغئ  عثه  أن 
سام  ظعاغئ  واحظطظ  شغ  افردن  وصسعا  الاغ  البقبغئ 
بتدعر  واإلجرائغطغ  الفطسطغظغ  الةاظئغظ  طع   ٢٠١٣

دولغ رشغع المساعى.
افجابغع  خقل  جائثأ  بقده  أن  افردظغ  العزغر  وأضث 
الصادطئ تتدغر وبائص سطاء المحروع تمعغثا لطرته 

لطاظفغث خقل السام التالغ. 
وصال الماتثث الرجمغ لعزارة المغاه والري افردظغئ سمر 
جقطئ إن تضطفئ المحروع تصثر بتعالغ تسسمائئ ططغعن 
دوقر، جغاط تأطغظعا طظ الثول والةعات الماظتئ بما 
شغعا العقغات الماتثة والئظك الثولغ، طحغرا إلى أن 

عظاك الاجاطا دولغا بامعغض المحروع. 
طظ جاظئه، وخش وزغر الطاصئ اإلجرائغطغ جغطفان حالعم 
اقتفاصغئ بأظعا «أعط اتفاصغئ» بغظ الئطثغظ طظث تعصغع 

اتفاصغئ السقم بغظعما سام ١٩٩٤.
 المخثر: الةجغرة ظئ

: ضسادة باصغ تضام المسطمغظ تغظ غفرّذعن 
بمخالح المسطمغظ لخالح أسثائعط، بّرر تضام افردن 
افردظغ..  لطحسإ  طخطتئ  شغعا  بأن  اقتفاصغئ  عثه 
وغضفغ أن غخش وزغر الطاصئ شغ ضغان غععد جغطفان 
حالعم اقتفاصغئ بأظعا «أعط اتفاصغئ» بغظ الئطثغظ 
طظث تعصغع اتفاصغئ السقم بغظعما سام ١٩٩٤، لظسطط 
ضط أن عثه اقتفاصغئ غاغئ شغ افعمغئ بالظسئئ إلى 
ضغان غععد.. شضغان غععد جغسافغث سطى خسغث تعشغر 
طئالس ذائطئ طظ وراء إظحاء طتطات لاعلغث الضعرباء 
طسافغثا طظ اقرتفاع الحاعص لطمغاه الساصطئ إلى 
الئتر المغئ، ضما جغصعم ضغان غععد باجاثثام طغاه 
ختراء  شغ  «دغمعظئ»  تئرغثطفاسض  شغ  المحروع 
الظصإ، طما غعشر سطى ضغان غععد طئالس ضئغرة فظه 
غصعم تئرغثعا تالغا بعاجطئ الععاء، ضما عثه الصظاة 
المصارتئ جاحضض تاججا طائغا تسافغث طظه «إجرائغض» 
أخرى  طظاشع  إلى  باإلضاشئ  الثشاسغئ،  الظاتغئ  طظ 

ضبغرة... 
إن اإلجقم صث أوجإ سطى المسطمغظ الةعاد لطصداء 
سطى ضغان غععد، وبثل الصغام بعاجإ الةعاد غصعم 
التضام الثعظئ شغ بقد المسطمغظ بضض إجراء طظ حأظه 
سطى  له  الصثرة  وتعشغر  وتماغاه  غععد  ضغان  تبئغئ 
اقجامرار.. شعض غسضئ المسطمعن سظ عثه الةرغمئ 
غصعطعن  أو  افردن  تضام  بعا  غصعم  الاغ  الةثغثة 
بما اشارض اهللا سطغعط طظ وجعب طتاجئئ تضاطعط 

والاشغغر سطغعط؟

افردن و «إجرائغض» غعصسان 
اتفاق «صظاة الئترغظ»

طظ  شخطغ  بسغث  وذلك  اإلظةطغجغئ.  بالطشئ  الخادرة 
الةغح افردظغ، إبر طعاجعئ سطظغئ تادة خداعا شغ 
الصغادة  عغمظئ  ضث  المصثس  بغئ  بدعاتغ  طسسضر 
الئرغطاظغئ سطى الةغح افردظغ، وذلك شغ جمع ضط 
طؤات طظ ضئاط وتثات الدفئ الشربغئ، باإلضاشئ إلى 
طا جئص ذلك طظ اظضحاف سقصاغ بتجب الاترغر... وعظا 
أتثضر لصائغ افول طع الحغت تصغ الثغظ الظئعاظغ شغ 
سمان، وصث أتغاه طحئساً بالفضر الطغئرالغ ظاغةئ دراجاغ 
شغ  الضطغئ التربغئ الئرغطاظغئ شئثأت طساشرباً افطض 
داطئ  طا  الثقشئ،  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  باجاؤظاف 
صابطغئ زوال الثقشئ طمضظئ ضما تثث شغ أواخر أغام 
الثقشئ السبماظغئ، شحرح لغ بأجطعبه الثي غظفث إلى 
أسماق الصطإ والسصض ضرورة صغام التجب التارس لظصاء 
الفضر ودوام اقجاعاد وجسض الطشئ السربغئ عغ وتثعا 
لشئ اإلجقم. ولما ضظئ باتباً سظ التصغصئ شصث تئثلئ 
صظاساتغ السابصئ واصاظسئ بعجعب الثراجئ الماسمصئ 
لقجقم الثي ترطاظا طظه المظاعب الثراجغئ الزالمئ 
بفسض سمقء الثجي وسطماء السعء ووساظ السقذغظ...)

وسظ جرغثة الراغئ الاغ خثرت شغ الثمسغظات صال: 
(...خثرت الةرغثة باجط ضض طظ المرتعم الحغت سئث 
حصغر  طظغر  الثضر  وذغإ  لطاترغر  رئغسا  زلعم  الصثغط 
جضرتغرًا لطاترغر تسإ طاططئات التخعل سطى ترخغص 
لطةرغثة... ضاظئ الةرغثة تخثر طظ طضاإ خشغر خفغ 
طاعاضع شغ طثجن لمظغر حصغر، وضظئ أدلش إلغه خائفًا 
أترصإ طظ باب خطفغ لطمسةث التسغظغ المةاور. وضان 
المضاإ ق غضاد غاسع فضبر طظ حثخغظ وطع ذلك 
ضاظئ تاط شغه ضض طراتض إخثار الةرغثة طظ الاترغر 
الثغظ  لطحئاب  وتسطغمعا  لطمطئسئ  إسثادعا  إلى 
أجعاء  شغ  باعزغسعا  لطمحارضئ  بتماس  غاعاشثون 

التثر طظ اقساصال...)
وسظ افجعاء الاغ ضان غسغحعا حئاب التجب صئغض 
وضان   ...) صال:  الةرغثة،  إلغقق  باحا  ضطعب  تمطئ 
ظحاط حئاب تجب الاترغر شغ تطك المرتطئ الثصغصئ 
بالشئ...  بخسعبات  غاسط  المئارضئ  المسغرة  طظ 
ظاغةئ صمع افجعجة افطظغئ لطتجب وحئابه، واجاشقل 
الترضات اقحاراضغئ والصعطغئ لطتماس الحسئغ لثطإ 
سئث الظاخر لاترضعط سطى التجب ظاغةئ ضحش التجب 
لسقصئ ظاخر بافطرغضان، شترضئ تطك الترضات الظاس 
ضث التجب طساشطئ خطإ ظاخر الظارغئ الظئرة والفارغئ 
وضع خارذئ ذرغص  المتاعى، والاغ طا صخثت غعطاً 
لعثه  الةعادغئ  الروح  اجاسادة  أو  غععد  ضغان  إلزالئ 

المحغظئ  العجغمئ  جعى  لظا  خطفئ  طا  والاغ  افطئ، 
الظضراء، وطا زرسئ جعى الاسطط السططعي شغ جعرغا 
وافصطار المةاورة. وطا خطفئ جعى طثرجئ طحئععئ 
المصئعر  حاضطئ  سطى  ضاظعا  طظ  إّق  طظعا  غاثرج  لط 

السادات أو المثطعع القطئارك...
 وشغ أوج ذلك الةع المحتعن الثي جسض سمض أولؤك 
غةمسعن  الحاسر  وخفعط  بمظ  أحئه  الرواد  الحئاب 
تأتغ  ساخش،  غعم  شغ  الحعك  وجط  المظبعر  الثصغص 
الصحئ الاغ صخمئ الزعر... إذ غتخض أظخار التجب 
الةظرال  سظ  خادر  أطر  طظ  ظسثئ  سطى  الةغح  شغ 
الئرغطاظغ ضطعب باحا إلى وزغر الثاخطغئ افردظغ لسظ 
تجب  لثطئاء  تث  وضع  بشغئ  واإلرحاد  العسر  صاظعن 

الاترغر شغ المساجث.
جرغثته  شغ  شفدح   الاتثي  سظ  التجب  غاردد  ولط 
اظثشاسئ الصائث الئرغطاظغ وطظ ورائه السفارة الئرغطاظغئ 
والمساحار الئرغطاظغ لطمثابرات افردظغئ لمظع التجب 
طظ المساجث، ضما شدح  شغ المساجث طعاصش سطماء 
السعء وأتقس الظزام، وجارسئ التضعطئ إلى إغقق 
الةرغثة واساصال طظ ضاظئ تاتغظ الفرخئ قساصالعط. 
طةمعسئ  طع  سئثه  وغاظط  أظا  اساصض  طظ  أول  وضان 
طظ حغعخ التجب الئارزغظ ضمئ ضق طظ الحغت داود 
تمثان والحغت سئث الصثغط زلعم والحغت أجسث بغعض 
الامغمغ والحغت سئث السجغج الثغاط، أي ضض الثغظ برزوا 
شغ طةال اجابارة الشدئئ الحسئغئ السارطئ ضث جظ 
طساصض  شغ  أطدغظا  وعضثا  واإلرحاد...  العسر  صاظعن 

الةفر الختراوي أربسًئ وسحرغظ حعرًا.
وتةثر اإلحارة عظا إلى أن حئاب التجب الثغظ ضاظعا 
غساظعن غربئ الثسعة وضأظما عط صادطعن طظ ضعضإ 
حسروا  اجاسادة الثقشئ...  بثسعتعط الشرغئئ إلى  آخر 
الدارغئ  طصاوطاعط  ترارة  حثة  بسئإ  طرة،  فول 
لطاثخض التضعطغ وافجظئغ بحآون المساجث، حسروا 
بتقوة الثسط الحسئغ لعط شغ تخثغعط لطثود سظ 

طضاظئ المساجث السجغجة سطى صطعب المسطمغظ...)
وتعل تصثم التجب سطى الخسغث اإلسقطغ وخطر طا 
غسمى اإلسقم الظجغه صال: (والغعم، إذ أتثضر اساماد 
تاةاوز  ق  خشغرة  جرغثة  سطى  افغام  تطك  شغ  التجب 
اقساماد  غغر  طخادر  طظ  لعا  ولغج  خفتات،  أربع 
سطى طا غرحح طظ اإلذاسات والختاشئ حئه التضعطغئ، 
الثي  الحثخغ  واقجاعاد  المظطصغ  الاتطغض  وتسامث 
غساعجئه  طا  بثل  وآخر  حثص  بغظ  ظاائةه  تافاوت 

سطغه  غسعل  طاضاطض  رخث  جعاز  وجعد  طظ  التال 
طظ  غشظغ  ق  الزظ  فن  افطعر  تصائص  إلى  لطاعخض 
العائطئ  اإلسقطغئ  اإلطضاظات  إلى  وأظزر  حغؤا...  التص 
الماعشرة لطتجب، بفدض العجائض اإللضاروظغئ التثغبئ 
وعمئ التجب وحئابه شغ تعظغفعا لةسض شروع التجب 
الاغ  الفضري  التزر  إطضاظات  ضض  طاةاوزة  تاعاخض، 
اسامثتعا أجعجة الصمع واقجائثاد، شأتمث اهللا ضبغرًا 
وأسئر سظ اغائاذغ بما جثر اهللا لظا طما غةسض أذراف 
وتاترك  وتاثارس  تسمض  المسمعرة  أرجاء  شغ  التجب 

وتساعط وضأظعا تطصئ واتثة  طاماجضئ.
المئارك  اإلسقطغ  التثث  عثا  بخثد  وظتظ  وخااطا 
أرجع أن ألفئ اقظائاه إلى خطر شضرة وجعد طا غسمى 
باإلسقم السالمغ الظجغه، وذلك فن ضض وجائض اإلسقم 
طمطعضئ  الصرن  عثا  طططع  طظث  أخئتئ  صث  المعمئ 
لطماشغات الثئرغئ الخعغع - أطرغضغئ. ولثلك لط غسث 
عظاك جعى إطئرغالغئ خئرغئ تاتضط شغ طا غراه الظاس 
وطا غسمسعظه. وباإلضاشئ إلى ذلك، شإن طا ظحعثه 
شغ وضاقت افظئاء العذظغئ شغ دغار المسطمغظ ق غسثو 
تثاول الفاات طما تعزسه العضاقت الشربغئ الضئرى سطى 
خسغث افخئار الثارجغئ، واقظسةام طع رغئات السططئ 
التاضمئ سطى خسغث افخئار المتطغئ. ولثلك تزض أجئظ 
طظ أن تاطرق إلى أي خئر غاسطص بتجب الاترغر أو غغره 
طظ الفؤات أو الحثخغات اإلجقطغئ الظزغفئ...) اظاعى 
ظص التعار وطا ضائه لظا افجااذ الفاضض ظئغه الةجائري 

تفزه اهللا تسالى وبارك شغه وبه...
السطاء  غةجل  أن  تسالى  اهللا  ظسأل  الراغئ،  شغ  وإظظا 
التسظ لفرغص الراغئ افول؛ اباثاء طظ خاتإ الفضرة 
الظئعاظغ  الثغظ  تصغ  الحغت  السقطئ  المآجج  افطغر 
الصثغط  سئث  الحغت  الفاضض  السالط  تترغرعا  ورئغج 
ظئغه  الفاضض  وافجااذ  اهللا،  رتمئ  سطغعما  زلعم 
الةجائري، وضض طظ حارك طسعط... ضما وظسأله تسالى 
أن غةجل السطاء التسظ لفرغص الراغئ التالغ؛ اباثاء طظ 
أطغرظا السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبغ الرحائ تفزه 
اهللا تسالى وضض شرغص الراغئ وطظ جاعط شغ إخثارعا... 
جائطغظ اهللا أن غةسض شغ عثه الةرغثة الثغر لقجقم 
بالتضمئ  خفتاتعا  لظجغِّظ  غسغظظا  وأن  والمسطمغظ، 

والمعسزئ التسظئ والمةادلئ بالاغ عغ أتسظ...
بسط اهللا ظئثأ، وسطغه ظاعضض، وإغاه ظرجع السعن شغ 

إسقء ضطمئ التص...
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

شرغص تترغر جرغثة الراغئ

وأتغغ  الراغئ  جرغثة  إخثار  اجاؤظاف  سطى  اهللا  أتمث 
وأعظأ الساططغظ سطى إخثارعا... وصث سمطُئ شغ الةرغثة 
طظث طا غجغث سظ جاغظ جظئ طارِجًما طظ الطشئ اإلظضطغجغئ 
إلى الطشئ السربغئ اباثاء طظ السثد افّول تاى إغقصعا 
افردظغ  لطةغح  اإلظضطغجي  الصائث  طظ  بإغساز  الاسسفغ 
ضطعب باحا سام ١٩٥٤ واسُاصطُئ بسثعا طثة جظاغظ.. 
أباعض الى اهللا أن غعشص الساططغظ قجاؤظاف إخثارعا، 
وأتمث اهللا الثي طّث شغ سمري فحعث سعدتعا لطزععر 

وأظا سطى أسااب جظ الاسسغظ.
: ظسأل اهللا تسالى أن غةجغك خغر الةجاء سطى 

ى و

أسمال  وجائر  الراغئ  جرغثة  شغ  جعث  طظ  بثلاه  طا 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  برؤغئ  ُغضِرطك  وأن  الثسعة، 

سطى طظعاج الظئعة.. وبارك اهللا شغضط

أ

ضطمئ لفخ ظئغه الةجائري الثي 
سمض شغ الةرغثة سام ١٩٥٤
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العةمئ  ضمظ  المسطمئ  المرأة  سطى  العةمئ  تثخض 
شغ  وتابسععط  شالشرب  سام،  بحضض  اإلجقم  سطى 
سثوًا لعط غعثد وجعدعط  اإلجقم  الحرق غرون شغ 
وطخالتعط شغ بقد المسطمغظ.. وعثا طا دأبعا سطى 
شسطه طظث صرون سثغثة، وزاد تأبغرعا بسث عثم دولئ 
عثشًا  تجال  وق  ضاظئ  المسطمئ  المرأة  شإّن  اإلجقم. 
رئغساً لسعاطعط المسمعطئ وخططعط الماضرة، شعط 
غثثسعظعا بالضقم الجائش سظ الترغئ والرصغ والتدارة 
طزطعطئ  اإلجقم  بأتضام  وأظعا  والمساواة،  والاظعغر 
غثرضعن  شعط  والتصعق!  الضراطئ  وطعثورة  وطسّظفئ 
تماطا طثى تأبغرعا شغ بغاعا وسطى أوقدعا، وأظعا إن 
شصثت الصثرة سطى شعط دورعا افخغض ضأم وربئ بغئ 
شعثا غحعش طفاعغمعا اإلجقطغئ، وغجسجع دورعا شغ 
وتثطثض  المةامع  اظتطاط  أطام  طظغع  ضسثٍّ  العصعف 

أرضاظه. 
افطئ  صداغا  تئظغ  شغ  الاترغر  تجب  دأب  عع  وضما 
وضحش الثطط ضث اإلجقم والمسطمغظ، شصث أذطص 
الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب 
التص  بغظ  والحرغسئ  السالمغئ «المرأة  تمطاه  الاترغر 
والئاذض» والاغ جغاّعجعا بمآتمر سالمغ جغسصث غعم 
واتث  آن  شغ  دول  خمج  شغ  التالغ  الحعر  طظ   ٢٨
تتدره  الشرب،  إلى  الحرق  طظ  طثاطفئ  صارات  شغ 
حثخغات طآبرة طظ افطئ شغ تطك المظاذص وتحارك 
شغه طاتثبات شغ بث تغ طئاحر لطظاس تعل السالط، 
سثغثة  ظصاش  وجطسات  شغثغععات  سرض  وجغاثططه 

شغ المظاذص الثمج.
سصث  جئصئ  ضئغرة  سالمغئ  تمطئ  أن  بالثضر  والةثغر 
عثا المآتمر وأغدا بسثة لشات.. وعغ طصسمئ لبقث 
طصارظئ  الطغئرالغئ  السطماظغئ  سعار  بغان  أولعا  طراتض؛ 
سطى  الدعء  جططئ  تغث  اإلجقطغئ  الحرغسئ  بأتضام 
تطك الترضات الظسعغئ وأعثاشعا وأجالغئعا المثاطفئ 
وحساراتعا وطآتمراتعا وطظزماتعا السطماظغئ الاغ ترغث 
ترف الظساء المسطمات سظ أتضام الظزام اقجاماسغ 
المامبطئ  السظضئعت  بثغعط  وغاحئبظ  لعظ  التاطغ 
والمآجسات..  الترضات  طظ  افجظثة  عثه  غظفث  بمظ 
تئساعا المرتطئ الباظغئ الاغ شغعا تعضغح لثور المرأة 
وضاربئ  صائمئ  حرغسئ  اإلجقطغئ..  الحرغسئ  شغ 

جثورعا صعغئ بابائ تزعر سعار وشحض أي شضر أطاطعا 
فظعا طسامثة طظ حرع اهللا تسالى الثي ق غأتغه الئاذض 
طظ بغظ غثغه وق طظ خطفه، عثه الحرغسئ الاغ دور 
المرأة شغعا واضح وطامغج، شغه الثغر والسثل والراتئ 
لعا  التاطغ  الثرع  اقجاماسغ  الظزام  شغه  والسضغظئ، 
الثي سظثطا خرجئ طظه ضاسئ وذالعا الثل والععان 
تغظما ترضاه وتمسضئ بشغره ظاّظئ شغه الثغر... بط تخض 
التمطئ إلى طرتطاعا البالبئ وافخغرة وعغ تئغان الطرغص 
الختغح لطاشغغر الةثري الثي به التض والمسالةات لضض 
طحاضض المرأة الاغ شحطئ الظسعغئ شغ تتصغصعا رغط 
الترضات  لاطك  الضئغر  الامعغض  ورغط  طتاوقتعا  ضض 
والمآجسات وخططعا المرجعطئ ضث المرأة المسطمئ 
لطمآتمر  ظخض  المرتطئ  تطك  وباظاعاء  واإلجقم.. 
السالمغ الفرغث طظ ظعسه. تغث إن سصثه شغ وصئ واتث 
وشغ صارات طثاطفئ وشغ بث طئاحر إلى السالط غمغجه 
وغةسطه شرغثا طظ ظعسه وغسطغه زخما إسقطغا ضئغرا.. 
ظةثعا  ق  خاخئ  ظضعئ  تسطغه  سالمغاه  شإن  وضثلك 
شغ طآتمرات أخرى، شعع بالطشات السربغئ واإلظةطغجغئ 
تصعل الظساء لضض السالط  شغه  واإلظثوظغسغئ،  والارضغئ 
أظظا طسطمات تاطقت لطثسعة اإلجقطغئ خاتئات صدغئ 
واتثة  وطحاسر  واتث  غةمسظا شضر  واتث،  واتثة وعطٍّ 

وعثف واتث ولع اخاطفئ الطشات وتئاسثت المساشات..
السالمغئ  افجظثة  أعثاف  جغضحش  الثي  المآتمر  عثا 
شغ طتاوقت تترغش أتضام الظزام اقجاماسغ طظ خقل 

الترضات الظسعغئ والةمسغات واقتفاصغات والمساعثات 
شغ  افظزمئ  تثسمعا  والاغ  «جغثاو»  رأجعا  وسطى 
السالط اإلجقطغ.. وجغثتخ بافدلئ شضرة «الظسعغئ 
اإلجقطغئ» المساثثطئ شغ تطك الترب ضث اإلجقم 
والاغ تسمض سطى طا غسمى إخقح الصعاظغظ اقجاماسغئ 

اإلجقطغئ.
وفن دور اإلسقم طعط جثا والثي غعجه جعاطه وأبعاصه 
ضث اإلجقم وأتضاطه خاخئ شغما غاسطص بالمرأة، شإن 
عثا المآتمر جغفّظث افضثوبئ اإلسقطغئ المعجعئ ضث 
اقجاماسغ  الئظاء  تساعثف  والاغ  والحرغسئ  المرأة 
المرأة  تغاة  وحضض  ذوق  ترف  وطتاولئ  اإلجقطغ 
المسطمئ وععغاعا وآطالعا بسغًثا سظ اإلجقم لاساظث 
وجغئغظ  السطماظغئ...  الطغئرالغئ  والصغط  المفاعغط  إلى 
بأظعا  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام  ضث  اقتعاطات  زغش 
تتّط طظ ضراطئ المرأة وتزطمعا وتساسئثعا، وذلك 
باظاول وجعئ الظزر اإلجقطغئ تعل وضع المرأة وطسرشئ 
تصعصعا وواجئاتعا شغ التغاة (أم وربئ بغئ) تسإ طا 
سرشه الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم. طع تعضغح أجج 
وصغط وصعاظغظ عثا الظزام الفرغث طظ ظعسه، وتأبغره 
سطى تغاة المرأة وسقصاعا طع الرجض، وضثلك تأبغرعا 
طصارظئ  ضطه.  والمةامع  السائطغئ  والتغاة  افذفال  سطى 
ق  الثي  السطماظغ  الرأجمالغ  والظزام  بافغثغعلعجغئ 
جغسطغ  ضما  اقجاماسغ..  بالظزام  اعامام  شغه  غعجث 
أتضام  ظض  شغ  الظساء  تغاة  سظ  جطغئ  واضتئ  خعرة 
الاغ  لطمحاضض  التصغصغئ  التطعل  شغعا  الاغ  الحرغسئ 
تسغحعا الظساء تالغا.. وأن عثا لظ غاتصص إق إذا تثث 
وعثا  لطظساء،  طحرصاً  طساصئقً  غآجج  تصغصغ  تشغغر 
والترضات  العضسغئ  الصعاظغظ  ذرغص  سظ  غضعن  لظ 
الظسعغئ والةمسغات والمةامع الثولغ بمآجساته، بض 
طظ خقل السغح شغ ظض أظزمئ اإلجقم الاغ حرسعا 
رب السالمغظ، والاغ تظّزط حآون اإلظسان ضطعا وطظ 
بغظعا سقصئ الرجض بالمرأة وسقصئ المرأة بالرجض، وعثا 
التغاة  قجاؤظاف  المةّث  الةاد  بالسمض  إق  غاتصص  لظ 
اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
الاغ تاجاغث الثسعة لعا شغ طثاطش أظتاء السالط غعطًا 

بسث غعم.
*طثاخئ شغ حآون المرأة

املآتمر الظسائغ الساملغ 
«املرأة والحرغسئ بني التص والئاذض»

الثي جغسصثه تجب الاترغر يف ٢٨ آذار ٢٠١٥م
ُطسطمئ الحاطغ* 
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أطا الراغئ افولى شعغ جرغثة الراغئ. عغ جرغثة أجسعا 
تجب الاترغر إبان ظحأته شغ خمسغظات الصرن المظخرم، 
شضاد لعا أسثاء افطئ وأغطصععا، ششابئ سظ العجعد صرابئ 
ظخش صرن وعا عغ ُتساأظش طظ جثغث بفدض اهللا سج 
وجض، بط بسجم الرجال الثغظ ق تطعغعط تةارة وق بغع 
طظ  لارشرف  تسعد  الراغئ  عغ  عا  ظسط  اهللا.  جئغض  سظ 
جثغث، بفضر طساظغر خاٍف ظصّغ، غسطع ضأحسئ الحمج 
لغجغض ظقم الفضر الشربغ الثي سمث الضاشر المساسمر أن 
غئصغ افطئ شغه سئر طا غجغث سظ صرن طظ الجطان. شعا 
عغ جرغثة الراغئ تسعد إلى العجعد طظ جثغث رغط ضض 
حغء بفدض طظ اهللا سج وجض، شططه التمث والمظئ، وعظغؤًا 
لفطئ اإلجقطغئ الضرغمئ باجاؤظاف عضثا جرغثة وعظغؤًا 
لتجب الاترغر، وججى اهللا الصائمغظ سطغعا ضض خغر ﴿ِهللاَِّ 

اْفَْطُر ِطظ َصْئُض َوِطظ َبْسُث﴾.
راغئ  ملسو هيلع هللا ىلص،  الضرغط  اهللا  رجعل  شراغئ  افخرى،  الراغئ  أطا 
والسآدد،  السج  راغئ  الثظغا،  ربعع  بغظ  الثفاصئ  الُسصاب 
اإلجقطغئ  الثولئ  راغئ  والفاعتات،  اقظاخارات  راغئ 
شغ  والمثن  الثول  ُضّمئ  الراغئ  عثه  تتئ  الساغثة، 
الفاّرون  المطعك  لةأ  وإلغعا  اإلجقم،  دولئ  تزغرة 
والمظضعبعن أطبال ططك السعغث وططك شرظسا. راغئ جسث 
الاغ اجازض شغ ظطعا الغااطى والقجؤعن، واجازض شغ 
ظطعا سابرو السئغض، بعثه الراغئ حسرت الظساء بسجتعظ 
وضراطاعظ، وظحأ افذفال شغ رساغئ ضاططئ وذاسئ هللا 
اإلجقم  دولئ  ظعر  سّط  تاى  السطط  واظاحر  ورجعله، 
افرض ضطعا، ظسط إظعا راغئ السج والفقح ورضا اهللا سج 

وجض شغ الثارغظ.
وإن ضاظئ الراغئ افولى (جرغثة الراغئ) تمعث الطرغص 
شضر  غضعن  أن  بث  شق  الُسصاب)،  (راغئ  الباظغئ  لطراغئ 
الةرغثة بمساعى عثشعا المظحعد. شفضر جرغثة الراغئ 
غةإ أن غضعن رزغظاً وطعاضغسعا دجمئ وجاخظئ، وق بث 
طظ أن تةسض طظ السغاجئ لصمئ سغحعا وطظ السصغثة 
اإلجقطغئ ظئراجاً وعثى، وطظ الفضر والاراث اإلجقطغ 
وطرجسا. شاضعن جرغثة أخرى لطتجب سطى ظعب  طظعقً 
طةطئ العسغ ظئراجاً وطرجساً وطخثرًا لفضر تجب الاترغر 

المساظغر.
الةرغثة  لعثه  غعغأ  أن  الصثغر  السطغ  اهللا  طظ  أتمظى 
ضض أجئاب الظةاح والاعشغص، شاضعن طظ أشدض الةرائث 
الاغ تعثي إلى التص وبه تساظغر، وأن تعفَع صطعب أبظاء 
افطئ لمعاضغسعا وإخثاراتعا. وأجال اهللا السطغ الصثغر 
أن غةسض جرغثة الراغئ تمعث الطرغص لسعدة راغئ رجعل 
الثظغا.  ربعع  شغ  جثغث  طظ  خفاصًئ  الُسصاب  راغئ  اهللا، 

الطعط آطغظ
﴿َوَغْعَطِؤٍث َغْفَرُح اْلُمْآِطُظعَن﴾

ضاتإ ختفغ

طظث جصعط الثقشئ اإلجقطغئ شغ ٠٣ آذار ١٩٢٤م، 
اقجاسمارغئ  الثول  بغظ  المسطمغظ  بقد  وتصسغط 
الضاشرة التاصثة سطى اإلجقم والمسطمغظ، طظث ذلك 
الاارغت بثأت الترب سطى اإلجقم تأخث ذابسًا جثغثًا، 
ُتساثثم شغعا وجائض الادطغض الاغ بثأت شغ الاروغب 
لفظزمئ الشربغئ شغ التغاة، والسغاجئ، والتضط، شغ 
ظض الاصثم السطمغ والاضظعلعجغ شغ الشرب، شأوعمعا 
شغ  غضمظ  وتثطفعط  ضسفعط  جئإ  بأن  المسطمغظ 
والظعدئ،  السطط  ذطإ  سظ  أصسثعط  الثي  اإلجقم؛ 
وضّئطعط شغ الاثطش والةعض، جاسثعط شغ ذلك بسخ 
صادة  شضان  الشربغئ،  بالبصاشئ  المدئعسغظ  افطئ  أبظاء 
افطئ وجاجاعا وتضاطعا طظ عثه الفؤئ؛ الاغ حضطعا 
الشرب الضاشر المساسمر بالحضض الثي غرغث سطى سغظ 
بخغرة، بط أحاع أشضارًا تدطغطغئ سظ اإلجقم طظ أظه 
وطا  وافخقق  بالسئادات  الماسطصئ  افطعر  شغ  غظتخر 
حاضض وأظه دغظ لط غسالب ضاشئ حآون التغاة وأظه ق 
غادمظ أظزمئ تضط واصاخاد..  إلى جاظإ ببِّه فشضار 

ضبغرة تاظاصخ طع اإلجقم..
ظةح الشرب شغ خثاع المسطمغظ ذعال سصعد، ولضظ 
ذلك لط غسامر.. شمظ خقل تمض الثسعة اإلجقطغئ 
بالطرغص السغاجغ، وطا راشص ذلك طظ أتثاث جسام 
ساحعا المسطمعن، أدرضعا أن دغظعط شغه أظزمئ تسالب 
ضاشئ حآون التغاة، وأظه ق بث لعا طظ دولئ تطئصعا 
وأن تطك الثولئ عغ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، 
شغ  الثقشئ..  دولئ  ظض  شغ  لطسغح  غاعصعن  وخاروا 
عثا الزرف احاثت التمطئ ضث اإلجقم والمسطمغظ 
الثقشئ  سعدة  دون  لطتغطعلئ  الضاشر  الشرب  صئض  طظ 
طظعاج الظئعة إلى أرض العاصع،  سطى  الباظغئ  الراحثة 
ولضظ خاب شألعط، شإن المارد صث اظططص طظ صغثه، 
السصعل  دخض  صث  وأظزماه  اإلجقم  سطى  العسغ  وإن 

والصطعب، وعغعات أن غسعد الصعصرى.

صث  اإلجقم  ضث  الشرب  غصعدعا  الاغ  الترب  عثه 
باتئ طضحعشئ وواضتئ لضض ذي بخر وبخغرة، رغط 
عقطغئ؛  طخططتات  خطش  لطاثفغ  الشرب  طتاوقت 
طبض الترب سطى اإلرعاب، والاطرف، والاحثد وغغرعا، 
شصث خرح بسخ صادتعط بأن عثه الترب عغ ترب 
ضث اإلجقم، شةعرج بعش اقبظ - الرئغج افطرغضغ 
٢٠٠١م  أغطعل  أتثاث  بسث  خراتئ  صالعا   - السابص 
ذلك  بسث  تسسفه  ولط  خطغئغئ،  تربًا  أسطظعا  سظثطا 
ضض سئارات الاططغش والادطغض لغثرج طظ زلئ لساظه 
الثي ظطص بما شغ صطئه وصطعب ضض الشرب التاصث سطى 
اإلجقم والمسطمغظ، وتضرر افطر طرة أخرى صئض حععر 
٢٠١٤م،  أغطعل   ٢٦ شغ  وبالاتثغث  اآلن،  طظ  صطغطئ 
شغ  باضمان)  (طغحغض  افطرغضغ  السغظاتعر  صالئ  شصث 
طآتمر صمئ الظاخئغظ: (عثه ترب روتغئ، وطا ظتااج 
ولفجش  ظسط  اإلجقطغ..  الةعاد  ظعجم  أن  عع  سمطه 
شغ  شحض  لصث  الثطأ،  العخفئ  لثغه  (أوباطا)  رئغسظا 
إظه  الرئغج  جغثي  ظسط  الةعاد،  شغ  داشسعط  إدراك 
اإلجقم، ظسط، ظسط). تصًا ضما صال تسالى: ﴿َصْث َبَثِت 

اْلَئْشَداُء ِطْظ َأْشَعاِعِعْط َوَطا ُتْثِفغ ُخُثوُرُعْط َأْضَئُر﴾.
لطتغطعلئ  سمطعط  شغ   - والشرب  أطرغضا  أي   - وإظعط 
أظزمئ  دسمعا  الثقشئ،  ودولاه  اإلجقم  سعدة  دون 
حسعبعط،  لغصمسعا  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  اقجائثاد 
وغسضاعا ضض خعت غظادي باإلجقم، غضحش ذلك طا 
ذضره (طاغضض حعغر) الثي سمض شغ وضالئ اقجاثئارات 
افطرغضغئ سحرغظ ساطًا، وضان رئغسًا لعتثة بظ قدن، 
طخالح  أن  (والتصغصئ  تطفجغعظغئ:  طصابطئ  شغ  صال 
جغاجئ أطرغضا والشرب الثارجغئ شغ الحرق افوجط 
اسامثت سطى طثار خمسغظ جظئ سطى دسط اقجائثاد. 
الثي  اقجائثاد  الظفط،  إلى  أوخطظا  الثي  اقجائثاد 
تمى إجرائغض، وشغ السحرغظ جظئ افخغرة اقجائثاد 

غثعإ  عثا  ضض  لتماغاظا،  اإلجقطغغظ  اضطعث  الثي 
اآلن). 

إظه ورغط ضض عثا المضر والضغث لقجقم، شإظه غخمث، 
طداجسعط،  ذلك  شغصخ  بقدعط،  شغ  وغظاحر  بض 
شمعصع السغ إن إن افطرغضغ غصعل: (أبئائ الثراجئ 
افدغان  أجرع  عع  اإلجقم  أن  اإلتخائغئ  السطمغئ 
وأضبر  العحغط،  شغ  الظار  طبض  غظاحر  إظه  اظاحارًا، 
سطى  غربغئ  دول  عغ  الغعم  شغعا  غظاحر  الاغ  الثول 
والعقغات  وضظثا  وأجارالغا  وبرغطاظغا  شرظسا  رأجعا 
الاغ  عغ  وغغرعا  الاصارغر  عثه  افطرغضغئ).  الماتثة 
صعة  طظ  أوتغ  طا  بضض  شغسمض  الضاشر،  الشرب  ترسإ 
شغحظعا  اجاطاسعا،  إن  والمسطمغظ  اإلجقم  لستص 
اإلرعاب»،  سطى  «الترب  اجط  تتئ  سسضرغئ  تربًا 
ذلك  أن  طظه  ظظا  المسطمغظ،  طظ  اآلطظغظ  شغصاض 
جغثغش افطئ، وغردعا سظ غاغاعا شغ اجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ، ولضظه لط َغَر طظ افطئ إق تمسضًا بثغظعا 
شراح  المفصعد،  وسجعا  الدائع،  طةثعا  إلسادة  وجغرًا 
الشرب غتاول تحعغه خعرة الثقشئ الاغ غسسى تجب 
طظعاج  سطى  راحثة  إلسادتعا  وبعا،  افطئ  طع  الاترغر 
غععط  أن  الشرب  غتاول  افولى،  ضالثقشئ  الظئعة 
الظاس - ضض الظاس - أن الثقشئ طا عغ إق دولئ لثبح 
أوسى  افطئ  إن  لعط  ظصعل  ولضظ  وترصعط،  افبرغاء 
شالثقشئ  افضالغض،  عثه  طبض  سطغعا  تظططغ  أن  طظ 
سظث افطئ سثل وخغر ورتمئ، والثقشئ سظث افطئ سمر 
بظ الثطاب الثطغفئ السادل، والثقشئ سظث افطئ سمر 
وطتمث  والمساخط  الرحغث  وعارون  السجغج،  سئث  بظ 

الفاتح، خعرة زاعغئ طحرصئ شغ أذعان المسطمغظ.
وخثق اهللا جئتاظه الصائض: ﴿َوَصْث َطَضُروا َطْضَرُعْط َوِسْظَث 

اهللاَِّ َطْضُرُعْط َوِإْن َضاَن َطْضُرُعْط ِلَاُجوَل ِطْظُه اْلِةَئاُل﴾.
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ السعدان

يف ذضرى عثم الثقشئ: الثول الشربغئ تثعض تربا ملظع سعدتعا طظ جثغث
إبراعغط سبمان أبع خطغض*

وخش الرئغج الغمظغ، سئث ربه طظخعر عادي خظساء 
ضـ»ساخمئ طتاطئ» طظ صئض التعبغغظ، الثغظ جغطروا 
صئض  الةئرغئ  اإلصاطئ  سطغه  وشرضعا  المثغظئ  سطى 

طشادرته إلى سثن، جظعب الئقد.
وصادة  وأسغان  بمحاغت  لصائه  خقل  شغ  عادي،  وأحار 
شغ افتجاب السغاجغئ إلصطغط جئأ، إلى أن طا صاطئ به 
جماسئ أظخار اهللا التعبغئ «ضث جططات الثولئ ترضئ 
اظصقبغئ جظاخثى لعا»، طدغفا: «لط أغادر خظساء طظ 
وإظما  حماله،  سظ  العذظ  جظعب  اظفخال  إسقن  أجض 
طظ أجض التفاظ سطى العتثة الاغ تتصصئ بغظ حطري 

الئقد سام ١٩٩٠».
المخثر: جغ أن أن

: ضقم الرئغج الغمظغ غحغر إلى أن افطعر شغ 
الغمظ ذاعئئ إلى طجغث طظ الاخسغث. شثول الثطغب 
التعبغغظ  جغطرة  تسائر  السسعدغئ  رأجعا  وسطى 
سطى الغمظ بمبابئ ضربئ صعغئ لعا وعغ طصّثطئ لعج 
سروحعط. ولثلك صاطعا بظصض بسباتعط الثبطعجغئ إلى 
سثن تغث الرئغج الحرسغ شغ ظزرعط، وأوسجوا له 
أن غسامث جغاجئ المعاجعئ طع التعبغغظ، ووسثوه 
بالثسط القزم، وعثا عع طا غفّسر لعةئ الاخسغث الاغ 
اسامثعا الرئغج الغمظغ تةاه التعبغغظ. إن جغطرة 
بثسط  أخرى  غمظغئ  وطثن  خظساء  سطى  التعبغغظ 
إغراظغ وإغساز أطرغضغ غثل سطى اتاثام المعاجعئ شغ 
الغمظ بغظ أطرغضا وأدواتعا طظ جعئ وبغظ اإلظضطغج 
وأدواتعط طظ جعئ أخرى. ألط غأِن لطمسطمغظ أن غسعا 
أن تضام إغران والسسعدغئ وجائر دول المظطصئ إظما 
عط أدوات شغ تظفغث طحارغع الثول الشربغئ شغ بقد 
المسطمغظ شغصعطعا بما غعجئه سطغعط اإلجقم طظ 
تترغر بقدعط طظ ضض ظفعذ لاطك الثول وضظج جائر 

السمقء؟؟!!

الرئغج الغمظغ: خظساء ساخمئ 
طتاطئ وطا صام به التعبغعن 

ترضئ اظصقبغئ
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