
صداغاظا،  ظتثد  أن  سطمظا  صث    الرجعل  أن  سطى 
وسطمظا أن ظاثث إجراء التغاة أو المعت شغ ضض صدغئ 
طخغرغئ. شإظه  تغظ أرجطه اهللا باإلجقم، وبثأ غئطس 
الثسعة بالخراع الفضري، صث تثد صدغاه بأظعا إظعار 
شصث  المعت.  أو  التغاة  إجراء  تةاععا  واتثث  اإلجقم، 
طا  ذالإ  أبع  سمه  سطغه  صص  تغظ  أظه    سظه  روي 
ذطئاه صرغح طظه أن غةسض طتمثًا غضش سظعط، وصال 
له: "َشَأْبِص َسَطّغ َوَسَطى َظْفِسك، َوَق ُتَتّمْطِظغ ِطْظ اْفَْطِر َطا 
ا  ْ َوَضُع ِ َل هللاَاّ َ  ْ َق ُأِذغُص" صال له الرجعل : «َا َع
اِر َعَلى َأْن َأْتُرَك  َ َ َر ِفي  َ ِي، َواْلَق ِ َ َْس ِفي  ّ ال
ه».  َتَرْك َما  ِه  ِف  َ َأْهِل َأْو  هللاّاُ  ِْهَرُه  ُ َحّى  اْألَْمَر  َهَذا 
تثد  صث  بالسغش  بالةعاد  وصام  الثولئ  أصام  وتغظ 
تةاععا  واتثث  اإلجقم،  بإظعار  بأظعا  ضثلك  صدغاه 
تغظ  أظه    سظه  روي  شصث  المعت،  أو  التغاة  إجراء 
ضان بسسفان سطى طرتطاغظ طظ طضئ وعع ذاعإ إلى 
السمرة شغ تادث التثغئغئ، لصغه رجض طظ بظغ ضسإ، 
صرغح،  أخئار  طظ  لثغه  غضعن  صث  سما  الظئغ  شسأله 
ِبَمِسغِرَك   - ُصَرْغح  َأْي   - َجِمَسْئ  "َصْث  جعابه  شضان 
ُذًعى،  ِبِثي  َوَظَجُلعا  الظُُّمعِر،  ُجُطعَد  َلِئُسعا  َوَصْث  َشَثَرُجعا 
ُغَساِعُثوَن اهللاََّ َق َتْثُخُطَعا َسَطْغِعْط َأَبثًا. وعثا خالث بظ 
الشمغط"  ضراع  إلى  صثطععا  صث  خغطعط  شغ  العلغث 
ْرُب.  َ ْ اْل ُْه َل َ َح ُقَرٍْش! َلَقْد َأْه شصال الرجعل : «َا َوْ
َ َساِئِر اْلَعَرب، َفِإْن ُه  ْ ِي َوَ ا َبْ ْ ْ َخلَّ ْ َل ِه َماَذا َعَلْ
 ْ ِه ُ َعَلْ َْهَرِني هللااَّ َ الَِّذ َأَراُدوا، َوِإْن َأ اَن َذِل ِني َ َأَصاُب
 ْ ِِه ا َو ا َقاَتُل ْفَعُل َ ْ ، َوِإْن َل َ ْسَالِم َواِفِر ا ِفي اإلِْ ِ َال أزاُل ُأَجاِهُد َعَلى الَِّذ َدَخُل هللااَّ َ َ ُّ ُقَرٌْش؟  ُ ا َت َ ٌة، َف ُقَّ
اِلَفُة»  َّ َفِرَد َهِذِه ال ُ َأْو َتْ ِْهَرُه هللااَّ ُ ِِه َحَّى   ُ ََعَِي هللااَّ
المعت،  سظ  باظفرادعا  وضظى  السظص  خفتئ  والسالفئ 

بط طدى شغ جغره تاى ظجل بالتثغئغئ.
بالخراع  الثسعة  تمض  تالئ  التالاغظ:  عاتغظ  شفغ 
الفضري، وتالئ تمطعا بالةعاد والسغش، تثد الرجعل 
صدغاه بأظعا إظعار اإلجقم، وجسطعا صدغئ طخغرغئ. 
شغ  وتتامه  تاططئه  الثي  اإلجراء  تةاععا  واتثث 
التالاغظ، وعع إجراء التغاة أو المعت. ولثلك صال شغ 
ه»  ِه َما َتَرْك َ ِف ِْهَرُه هللاّاُ َأْو َأْهِل التالئ افولى «َحّى ُ
َفِرَد َهِذِه  ُ، َأْو َتْ ِْهَرُه هللااَّ وصال شغ التالئ الباظغئ «َحَّى ُ
صدغئ  الصدغئ  تطك  الرجعل  غةسض  لط  ولع  اِلَفُة».  َّ ال
طا  المعت  أو  التغاة  إجراء  تةاععا  وغاثث  طخغرغئ، 
الخراع  ذرغص  سظ  الثسعة  بائطغس  ق  اإلجقم،  ظعر 
بالسغش.  الةعاد  ذرغص  سظ  بائطغشعا  وق  الفضري، 
وضثلك طا سطغه المسطمعن الغعم شغ واصسعط، وعع 
تتضط أظزمئ الضفر شغعط وجغطرة الضفار والمظاشصغظ 
صدغئ  صدغاعط  غةسطعا  لط  إذا  شإظعط  سطغعط، 
طخغرغئ، وغاثثوا تةاععا إجراء التغاة أو المعت، ق 
أن  غمضظ  وق  إظااج،  أي  لسسغعط  غتخض  أن  غمضظ 

غاصثطعا خطعة واتثة إلى افطام.
الضفر  عثا  وجط  شغ  طسطط  ضض  ظثسع  شإظظا  لعثا 
الماتضط شغ بقد اإلجقم، فن غسمض إلصاطئ الثقشئ 
وتعتغثعا  اإلجقم،  دار  إلى  بقده  لاتعغض  ذرغصئ 
الثسعة  غتمض  وأن  المسطمغظ،  بقد  طظ  غغرعا  طع 
بإغمان  غردد  وأن  اإلجقم،  إظعار  اباشاء  السالط  إلى 
 ْ َل  ِ هللاَاّ َ»  : الرجعل  صعل  ووسغ،  واجاظارة  خادق، 
اِر َعَلى َأْن  َ َر ِفي َ َ ِي، َواْلَق ِ َْس ِفي َ ّ ا ال َوَضُع
ه»  ِه َما َتَرْك َ ِف ِْهَرُه هللاّاُ َأْو َأْهِل ُ َأْتُرَك َهَذا اْألَْمَر َحّى ُ ِ ال َأَزاُل ُأَجاِهُد َعَلى الَِّذ ََعَِي هللااَّ هللااَّ َ َ» : وصعله

اِلَفُة». َّ َفِرَد َهِذِه ال ُ، َأْو َتْ ِْهَرُه هللااَّ ِِه، َحَّى ُ
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

الةمسئ  غعم  تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط  إتماطعا،  سظ  وبظغه  تسطغطه  افطظ  صعات  طتاوقت  رغط 
٢٠١٨/٠٩/٢١ وصفئ رطجغئ أطام طةطج ظعاب الحسإ بئاردو، لطاسئغر سظ رشده لمحروع صاظعن المساواة 
الثي غساجم رئغج الةمععرغئ تمرغره سطى الئرلمان، ورشسئ حسارات طظثدة بالمج بأتضام اإلجقم، والثدعع 
فواطر اقتتاد افوروبغ الثي رعظ له تضام الئقد أظفسعط، وجسطعا طظ تعظج ظمعذجا لظمط سغحه الرأجمالغ 
السطماظغ الثي ق غتفر لقظسان إظساظغاه وق غئصغ له حغؤا طظ ضراطاه. وطظ بغظ الحسارات الاغ رشسئ شغ 
العصفئ: "طحروع صاظعن المساواة إسقن ترب سطى افطئ وأتضام اإلجقم.. اجارضاء وطعاقة لطشرب المساسِمر" 
و"ضفى تطاوق سطى حرع اهللا" و"تصرغر لةظئ الترغات الفردغئ والمساواة.. طئادرة أم طآاطرة؟" و"أتضام اهللا ق 
تئاع وق تصاغخ بالصروض والخفصات افجظئغئ". وجثغر بالثضر أن وشثا طظ لةظئ اقتخاقت لتجب الاترغر/ 
وقغئ تعظج تعّجه إلى "طةطج الظعاب" غعم افربساء ٩ طتّرم ١٤٤٠عـ، المعاشص ٢٠١٨/٠٩/١٩م، وجطط 
رجالئ طعّجعئ طظ تجب الاترغر/ وقغئ تعظج إلى أسداء المةطج ورئغسه، وصث تدّمظئ الرجالئ ظسثئ طظ 
الضااب الثي أخثره تجب الاترغر/ وقغئ تعظج بسظعان "ظصخ تصرغر لةظئ الترّغات الفردغئ والمساواة" والثي 
اتاعى سطى الرد الافخغطغ سطى طا جاء شغ تصرغر الطةظئ طظ تظاصدات شضرغئ وحرسغئ. سطما أن تجب الاترغر عع 
التجب العتغث والةعئ العتغثة الثي أخثر ضاّغئا غتعي ظصدا ضاطق لاصرغر لةظئ الترغات الفردغئ والمساواة، 

وجطط ظسثئ طظه لطرئاجات البقث، وضض افذراف السغاجغئ شغ الئقد.
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

هللااَِّ،  ُحُدوِد  ِفي  اِقِع  َ اْل «َمَُل   : اهللاَِّ  َرُجعُل  َصاَل 
 ْ ُه ُ ْع ٍَة، َ ا ِفي َسِف ُ ٍم اْسََه ْ َِل َق َ َها َ ِ ِف َُداِه َن َواْل َُق ْ ْفِل َ ُّ َ ِفي ال اَن الَِّذي ، َوَ ْ ُعْلٌ ُه ُ ْع ُسْفٌل، َوَ
َ ِفي  ، َفَقاَل الَِّذي ْ ْ َفُْؤُذوَنُه ِه وَن َعَلْ ُرُّ ، َفَ ِ َ اْلُعْل َفْأًسا ِم َفَأَخُذوا  اَء،  َ اْل َا  َعَلْ َن  ُّ ُ َت َنا،  ُ آَذْيُ  : ِ : اْلُعْل ِ اْلُعْل ِفي   َ الَِّذي َفَقاَل  َِة،  ِف َّ ال ِفي  ِفُروَن  ْ َ ا  َعُل َ َف
ًعا،  ِ ا َج ُدوَن َغِرُق ْ َوَما ُيِر ُه َن؟ َفِإْن َتَرُك َُع ْ َما َت
ًعا». َأْخَرَجُه اْلُئَثاِريُّ  ِ ا َج ْ َ ْ َن َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْيِديِه

ِتغِح ِطْظ َتِثغِث اَفْسَمِح. ِشغ الخَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  ضثب بعطئغع شاإلطارات 

    وطمطضئ آل جسعد ق غعمعط طخطتئ الغمظ وأعطه ...٢

-  اضاحاشات سئث الططغش سربغات السغاجغئ 

    عغ بثغعغات لثى تجب الاترغر طظث جاغظ ساطًا ...٢

-  تشغغر ذاصط التضط شغ السعدان 

    دائرة طةظعظئ والثقشئ عغ التض الةثري ...٤
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ضطمئ السثد

شغ  ورد  لما  بالظسئئ  أصعل  الئثاغئ  شغ  الةعاب: 
خفعشه  شغ  المظازمغظ  التجب  حئاب  إن  السآال: 
ذلك...  شغ  تشغغر  وق  التجب  برأي  تماطًا  ططاجطعن 
واتثة:  صطسًئ  الةطئاب  ضعن  شغ  غثاطفعن  ق  وعط 
بعبًا واجسًا شعق طقبسعا المساادة ُغرخى إلى أجفض 
طضحعشاغظ...  الصثطان  تئصى  شق  الصثطغظ  تاى 
اظاحار  شغ  ضئغرًا  تأبغرًا  لطتجب  شإن  ظسط  وضثلك 
الةطئاب بغظ المسطمات، وذلك الفدض طظ اهللا، شصث 
أوشى التجب طعضعع الطئاس الحرسغ لطمرأة، أوشاه 
طه تفخغًق شغ الظزام اقجاماسغ شغ باب  تصه، وشخَّ
أن  الحرسغ  الطئاس  شغ  شاحارط  المرأة،  إلى  الظزر 
ودون  السعرة  جار  غتصصان  وخمارًا  جطئابًا  غضعن 
تئرج، أي لغج ضض لئاس جاتر لطسعرة غةعز لطمرأة 
الحرع  طه  شخَّ طثخعص  لئاس  بض  شغه،  الثروج 

تفخغق... وإلغك الئغان سظ الظصاط أسقه:
الحرسغ  الطئاس  أن  اقجاماسغ  الظزام  شغ  جاء   -١
غساران  وخمار  جطئاب  عع  الساطئ  التغاة  شغ  لطمرأة 
شغ  جاء  طا  بسخ  لك  وأظصض  تئرج...  ودوظما  السعرة 

الظزام اقجاماسغ تعل عثا المعضعع:
(... والثلغض سطى أن الحارع أوجإ جار الئحرة بسار 
ُلْح أن ُير  ْ الةطث بتغث ق غسطط لعظه صعله : «ل َ
ها». شعثا التثغث دلغض واضح بأن الحارع احارط  م
أي  ورائه  طظ  السعرة  ُترى  ق  أن  السعرة  غسار  شغما 
أن غضعن جاترًا لطةطث ق غحّش طا وراءه، شغةإ سطى 
المرأة أن تةسض طا غسار السعرة بعبًا غغر رصغص أي ق 

غتضغ طا وراءه وق غحّش طا تتاه.
ق  المعضعع  وعثا  السعرة،  جار  طعضعع  عع  عثا 
غخح أن غثطط بطئاس المرأة شغ التغاة الساطئ، وق 
بالائرج بئسخ افلئسئ، شإذا ضان عظاك لئاس غسار 
السعرة شإن ذلك ق غسظغ أظه غةعز لطمرأة أن تطئسه 
السام  لططرغص  فن  السام،  الطرغص  شغ  جائرة  وعغ 
غسار  طا  شغه  غضفغ  وق  الحرع،  سغظه  طسغظًا  لئاجًا 
ق  ولضظه  لطسعرة  جاترًا  ضان  وإن  شالئظطال  السعرة 
غخح لئسه شغ التغاة الساطئ أي ق غخح أن غطئج 

شغ الطرغص السام...
شغ  لئاجعا  أي  الساطئ  التغاة  شغ  المرأة  لئاس  وأطا 
الطرغص السام شغ افجعاق، شإن الحارع أوجإ سطى 
تغظ  بغابعا  شعق  تطئسه  بعب  لعا  غضعن  أن  المرأة 
شأوجإ  السام،  الطرغص  شغ  تسغر  أو  لفجعاق  تثرج 
شعق  تطئسعا  ططتفئ  أو  طقءة  لعا  تضعن  أن  سطغعا 
بغابعا وترخغعا إلى أجفض تاى تشطغ صثطغعا، شإن 
خثغصاعا  أو  جارتعا  طظ  تساسغر  بعب  لعا  غضظ  لط 
أو صرغئاعا بعبعا، شإن لط تساطع اقجاسارة أو لط 
وإذا  بعب،  غغر  طظ  تثرج  أن  غخح  ق  أتث  غسرعا 
خرجئ طظ غغر بعب تطئسه شعق بغابعا أبمئ، فظعا 
ترضئ شرضًا شرضه اهللا سطغعا. عثا طظ تغث الطئاس 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

طسرضئ  تةاه  الثولغئ  المعاصش  ظائغظ  لضغ  الةعاب: 
إدلإ غةإ اجاسراض العصائع الاالغئ:

١- شغ الئثاغئ ظصعل إن أطرغضا غغر خادصئ شغ طا تازاعر 
به طظ دسمعا لطمسارضئ، شعغ طظ وراء الظزام الارضغ 
الةجرة  بسغاجئ  السعرغئ  الفخائض  لثثاع  والسسعدي 
الظزام،  طع  والعثن  المخالتات  إلى  وجرعا  والسخا 
لطمسارضئ  أطرغضا  رجالئ  إن  بض  له،  المظاذص  وتسطغط 
السعرغئ شغ الةظعب ضاظئ واضتئ خرغتئ بأن سطغعا أن 
ق تاعصع دسماً أطرغضغاً لخث عةعم الةغح السعري. وشغ 
طسألئ إدلإ شصث صالئ المظثوبئ افطرغضغئ شغ افطط 
الماتثة ظغضغ عغطغ شغ طآتمر ختفغ ("عثا طعصش 
سطى  لطسغطرة  الطرغص  طعاخطئ  أرادوا  وإذا  طأجاوي 
جعرغا شغمضظعط أن غفسطعا ذلك" شغ إحارة إلى التضعطئ 
السعرغئ وتطغفاغعا روجغا وإغران. وأضاشئ "لضظعط لظ 
غساطغسعا أن غفسطعا ذلك بافجطتئ الضغماوغئ..." روغارز 
٢٠١٨/٩/٤)، شالمسارضئ افطرغضغئ المسطظئ عغ قجاثثام 
وطظ  جعرغا،  سطى  الظزام  لسغطرة  ولغج  الضغماوي 
ذلك أغداً طا ذالإ به رئغج عغؤئ افرضان المحارضئ 

افطرغضغئ الةظرال جعزغش داظفعرد بـ(طجغث طظ المئاتبات 
بغظ افتراك والسعرغغظ والروس بحأن سمطغات أضبر دصئ 
لمضاشتئ (اإلرعاب) جاضعن الظعب الختغح سطى سضج 
السمطغات الاصطغثغئ العاجسئ الظطاق. وصال "أصارح تظفغث 
سمطغات طضاشتئ (اإلرعاب) بطرغصئ تثفش طظ طثاذر 
وأطرغضا   .(٢٠١٨/٩/٤ روغارز  أرواتعط"...  افبرغاء  شصث 
تساثسغ طسألئ الضغماوي طاى أرادت، وتططإ شسطعا طظ 
الظزام لغضعن ذلك ذرغسًئ لعا لاظفغث جغاجاتعا، والظزام 
ططمؤظ بحضض ضئغر لطثسط افطرغضغ، إذ لعقه لما جاءت 
والسسعدغئ  ترضغا  ضشطئ  لما  ولعقه  وروجغا،  إغران 
سطى الفخائض المسطتئ لاعصغع العثن واقظستاب طظ 
المظاذص لغسغطر سطغعا الظزام السعري، ولعقه لما ساد 
ظزام الطاغغئ لطمةامع الثولغ وطظه طفاوضات جظغش 

لغضاسإ حرسغئ شصثعا شغ جظعات البعرة افولى.
٢- إن أطرغضا جمتئ لطاثخض السسضري الروجغ لثسط 
المعمئ  والمطغحغات  وإغران  روجغا  أدت  وصث  الظزام 
وأخئح الظزام غسغطر سطى ضبغر طظ افراضغ السعرغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الرسول  علمنا كيف 
نحدد قضايانا المصيرية

حزب التحرير/ والية تونس: وقفة رمزية أمام مجلس النواب بعنوان
"أحكام اهللا ال تباع وال تقايض بالقروض والصفقات األجنبية"
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تصغصئ املعاصش الثولغئ واإلصطغمغئ 
تعل طسرضئ إدلإ

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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السآال: تحث الظزام السعري صعاته جظعبغ طتاشزئ إدلإ وأسطظئ روجغا الةععزغئ لثعض طسرضئ إدلإ 
"المسرضئ الضئغرة افخغرة!" شغ جعرغا، وأصاطئ طظاورات سسضرغئ عغ افضثط شغ تارغثعا التثغث حرصغ 
الماعجط، وضان ضبغرون غظازرون بثء المسارك بسث الصمئ الروجغئ الارضغئ واإلغراظغئ الاغ اظسصثت شغ 
ذعران ٢٠١٨/٩/٧، شزعرت طسارضئ الرئغج الارضغ أردوغان لطتمطئ السسضرغئ سطى إدلإ، وتض طتض 
العةعم سطى إدلإ اتفاق المظطصئ المظجوسئ السقح الثي جرى بغظ أردوغان وبعتغظ شغ ٢٠١٨/٩/١٧ شما 
جئإ عثا الاشغغر؟... بط تعسثت أطرغضا برد صاٍس إذا اجُاثثطئ افجطتئ الضغماوغئ، وتظاغمئ طسعا بسخ 

الثول افوروبغئ... شما تصغصئ المعاصش الثولغئ واإلصطغمغئ تعل طسرضئ إدلإ؟

السآال: أظا أتارم تجب الاترغر وبثاخئ وتثة الرأي 
الاغ غطاجم بعا حئابه شغ ضائه وإخثاراته... وطبض عثا 
اقلاجام صطما غعجث شغ الترضات اإلجقطغئ افخرى... 
لضظغ وأظا أصرأ شغ خفتات اإلظارظئ قتزئ ظصاحاً بغظ 
حئاب التجب شغ الةطئاب، شمظ صائض إن الةطئاب صطسئ 
وطظ صائض إظه صطساان، وضظئ أظظ أن لطتجب رأغاً شغه 
وأن حئاب التجب غطاجطعن به خاخئ وأن التجب ضان 
ضئغرًا  تأبغرًا  أبرت  الاغ  اإلجقطغئ  الترضات  بغظ  طظ 
شغ اظاحار الةطئاب سظث المسطمات... والسآال: عض غغَّر 
التجب جغاجاه بإلجام حئابه برأي التجب؟ ولك الحضر.
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افربساء ١٦ طظ طترم ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٦ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ٢٠١

أتغئ ضاطئ العسغ، اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر، ذضرى 
العةرة شغ جاطسات شطسطغظ، وذلك بالصغام بمةمعسئ 
طظ افسمال طظعا: تعزغع خاذرة تتمض سظعان "العةرة 
الظئعغئ لغسئ شرارا طظ ظطط المةرطغظ بض عغ إغةاد دولئ 
صعغئ تتضط بما أظجل رب السالمغظ". بغظئ ضاطئ العسغ طظ 
خقل الثاذرة أن العةرة لغسئ غارا وق سظضئعتا وتماطئ، 
بض عةرة الظئغ  إلى المثغظئ المظعرة ضاظئ طآذظئ بفةر 
سخر جثغث وتسطغر لاارغت لغج له طبغض. تسطغص قشاات 

ِيَن آَمُنوا  َّ ُ ا ُضاإ سطغعا سئارات طبض "ذضرى العةرة تمضغظ أطئ وصغام دولئ، شالعةرة تتصغص لصعله تسالى: ﴿وََعَد ابَّ
ٰ لَُهْم  َ ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ

ْمًنا﴾، و"العةرة الظئعغئ تمضغظ أطئ وصغام دولئ". وضائئ ضاطئ العسغ سئارات سطى افلعاح 
َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َو

داخض المتاضرات طبض "العةرة لغسئ غارا وق سظضئعتاً وق تماطئ، العةرة الظئعغئ ظخٌر وتمضغظ وإصاطئ لطثغظ"، 
و"العةرة الظئعغئ طظ ذل وععان إلى دولئ وسج وضغان". ضما ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ 
وصفئ تثططعا رشع قشاات وإلصاء ضطمئ بّغظئ سزط وأعمغئ غعم العةرة بالظسئئ لطمسطمغظ. ضما ألصئ شغ طساجث 
وطخطغات الةاطسات ضطمات تعل ذضرى العةرة السزغمئ وضثلك ظفثت طةمعسئ طظ اقتخاقت بطقب الةاطسئ 

. لاسرغفعط بأعمغئ عثا التثث السزغط وقجاظعاض العمط طظ أجض إسادة بظاء طبض طا صث بظاه رجعل اهللا

الاطفجة  حاحات  بّباعا  جثغثة  تطفجغعظغئ  لصاءات  شغ 
افردظغئ، واظاحرت شغ طعاصع اإلظارظئ سطى ظتع واجع، 
تتّثث شغعا سئث الططغش سربغات رئغج طةطج الظعاب 
جماسئ  شغ  المسآولغظ  ضئار  وأتث  افجئص  افردظغ 
اإلخعان المسطمغظ شغ افردن سظ وصائع جغاجغئ قشائ 
ساغحعا بظفسه، وضحش طظ خقلعا سظ تصائص جغاجغئ 
جثغثة وطعمئ بالظسئئ له، طع أّظعا بالظسئئ لشغره ضتجب 

الاترغر ُتسائر طظ الئثغعغات السغاجغئ طظث جاغظ ساطاً.
الرئغج  أّن  الُمعبصئ  طخادره  سظ  سربغات  شظصض 
افطرغضغ جعن ضغظثي اتخض بالرئغج المخري جمال 
سئث الظاخر شغ السام ١٩٦٣ وذطإ طظه السمض سطى إغةاد 
جسط جغاجغ لطفطسطغظغغظ لغضعن طمبقً حرسغاً لعط 
شغ المتاشض الثولغئ، ولاظاصض الصدغئ الفطسطغظغئ طظ 
طساعاعا اإلجقطغ إلى طساعاعا السربغ، بّط شغما بسث 
شعرًا  الظاخر  سئث  واجاةاب  الفطسطغظغ،  طساعاعا  إلى 
لطططإ افطرغضغ (شالططإ افطرغضغ بالظسئئ له غفغث 
العجعب)، وتّط بالفسض ترجمئ عثا الططإ سطى افرض 
طظ خقل تأجغج طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ شغ السام 
الاالغ ١٩٦٤، بّط وبسث سحر جظغظ، وشغ طآتمر الرباط 
الثي ُسصث شغ السام ١٩٧٤ تّط اقساراف بمظزمئ الاترغر 
ضممبض حرسغ ووتغث لطحسإ الفطسطغظغ، وُرشسئ غث 
الصدغئ  وتصّجطئ  شطسطغظ،  سظ  والسرب  المسطمغظ 

الفطسطغظغئ، وأخئتئ تثص أعض شطسطغظ شصط.

إّن عثه المسطعطات تثل بق رغإ سطى أّن سئث الظاخر 
ضان غاطصى الاسطغمات طظ أطرغضا وُغظفثعا، وبمسظى 
تجب  غآضثه  ضان  طا  وعع  أطرغضغًا،  سمغًق  ضان  آخر 
الاترغر شغ ذلك العصئ بسحرات الظحرات السغاجغئ 
الاغ ضان ُغخثرعا، والاغ ضاظئ طثار ظصاحات حئابه 

طع الظاس شغ تطك الفارة.
وضحش سربغات تصغصئ جغاجغئ أخرى طسروشئ، وعغ 
أّن سئث الظاخر صث دسط ُطتاولئ اظصقبغئ شغ السام ١٩٥٧ 
العاحمغ  الظزام  إجصاط  ُطتاوقً  تسغظ  المطك  ضث 
أظعا  طع  اقظصقب،  دواشع  غثضر  لط  لضّظه  افردن،  شغ 
طسروشئ لطسغاجغغظ العاسغظ تماطًا، والاغ عغ تسئغر 
الثي  السظغش  الئرغطاظغ  افطرغضغ  الخراع  تالئ  سظ 

ضان غةري سطى افردن شغ ذلك العصئ.
افردن  شغ  المسطمغظ  اإلخعان  بأّن  سربغات  واسارف 
شغ ذلك العصئ دسمعا الظزام العاحمغ ضث طتاولئ 
اقظصقب الاغ دسمعا سئث الظاخر والاغ ضاظئ تعثف 
إلى إجصاط الظزام العاحمغ شغ افردن ووصفعا إلى 

جاظئه طعصفًا خطئًا.
والسآال الثي غطرح ظفسه عظا - ولط ُغةإ سطغه سربغات 
- عع: لماذا وصش اإلخعان شغ افردن إلى جاظإ الظزام 
وعط  الظاخر،  سئث  دسمعا  الاغ  اقظصقب  طتاولئ  ضث 
غسطمعن تماطاً أّن ضق الظزاطغظ شغ طخر وافردن عما 
ظزاطان تابسان لطشرب، طع السطط أّن سربغات صث اسارف 
بثلك، شصال إّن المظطصئ بضاططعا طظ أصخى الغمغظ إلى 
ضض  وإّن  خارجغئ،  إرحادات  سظ  تثرج  ق  الغسار  أصخى 

دولئ شغعا غعجث بثاخطعا دولئ سمغصئ تاطصى الصرارات 
المعمئ طظ الثارج، طظ طةععل سطى تّث صعله، وأّن عثا 
المةععل عع أطرغضا وأوروبا، وأّظه غامّبض شغ طةطج 
باعجغه  وغصعم  افطرغضان،  غاخّثره  دولئ  لضض  غربغ 

الاسطغمات المططعب تظفغثعا لعثه الثول.
افطرغضغئ  السفغرة  تثخقت  سظ  أغداً  سربغات  وضحش 
السابصئ الفةئ شغ افردن، وصال بأّن السفارة افطرغضغئ 
تاثخض بضض حغء شغ الثولئ، وأّظعا عغ الاغ وصفئ وراء 
صاظعن الخعت العاتث شغ اقظاثابات الاحرغسغئ افردظغئ.

شإذا ضان سربغات وجماساه اضاحفعا ضض عثه التصائص سظ 
افردن، وسظ الثول السربغئ، شطماذا عط خاطاعن؟ ولماذا 
ق ُغتّثرون افّطئ بحضٍض واضح طظ خطعرة تطك التالئ 
الثطغرة سطى افطئ؟ ولماذا طا زالعا ُغعالعن الظزام شغ 
افردن، طع سطمعط بضعظه طةرد دطغئ بغث الثول الشربغئ 

تاقسإ بعا ضما تحاء؟!!
لصث تاول سربغات جاعثًا تئرغر وصعف جماسئ اإلخعان 
التضط  ظزام  إّن  شصال  الظزام  جاظإ  إلى  افردن  شغ 
غساةغإ  ق  افردن  وإّن  اجابظاًء،  ُغسائر  افردن  شغ 
طا  شغ  غاعرط  لط  وأّظه  الثارجغئ،  الططئات  لضض 
ولغئغا  وجعرغا  ضمخر  أخرى  سربغئ  دول  به  تعرذئ 
بعرات،  شغعا  تخطئ  الاغ  وتعظج  والغمظ  والسراق 
وعما  ُطاقزطاغظ:  بخفاغظ  تامغج  دولئ  افردن  وأّن 
اقجاصرار واقجامرار، لثلك وصش اإلخعان طع الظزام 

طظث تأجغسه وتاى اآلن وصعشًا طئثئغًا.
لضّظ عثه الائرغرات ق ُتصظع أتثًا، وأدلاعا واعغئ، وشغعا 
ُطثاعظئ واضتئ لطظزام، والتصغصئ الساذسئ تصعل بأّن 
الظزام شغ افردن ضشغره طظ افظزمئ السربغئ، عع ظزام 
تابع وخاظع، بض عع طظ أحث افظزمئ تئسغًئ وخظعساً، وله 
تارغت واضح طظ الثغاظئ شغ شطسطغظ، لثرجئ أّظه وضغان 
غفارصان،  ق  خظعان  باسائارعما  تأجغسعما  تّط  غععد 
وسمالئ الظزام افردظغ تضاد ق تثفى تاى سطى اإلظسان 
السادي، شدقً سظ الثئغر، ولثلك ق غةعز بتال، وق غخح 
أبثًا أْن تثسمه جماسئ إجقطغئ ضئغرة طبض جماسئ اإلخعان 
المسطمغظ، فّظعا بثلك تتمغه طظ السصعط، وُتطغض شغ 
سمره، وُتبئئ الظفعذ الشربغ والغععدي شغه، وُتصعي ظفعذ 
ضغان غععد شغ المظطصئ، وُتسّجز الصعاظغظ والاحرغسات 
بثاخطه،  المسطمغظ  سطى  المطئصئ  الئاذطئ  العضسغئ 
وبالاالغ تمظع افّطئ طظ إجصاذه واجائثاله، وتسمض سطى 
التغطعلئ دون إصاطئ دولئ إجقطغئ شغه، وبالاالغ ق غاط 

تطئغص أتضام الحرغسئ اإلجقطغئ سطى الظاس.
بسث  المسطمغظ  اإلخعان  جماسئ  شغ  اإلخعة  سطى  إّن 
طظ  غغرعط  سطى  وضثلك  التصائص،  لعثه  اضاحاشعط 
صعة،  بضض  الظزام  طعاجعئ  افردن  شغ  المسطمغظ 
طظ  وخطسه  اجاؤخاله،  سطى  والسمض  رطعزه،  وطصارسئ 
جثوره، وإصاطئ دولئ اإلجقم سطى أظصاضه، شق تةئ 
خغاظاه،  واظضحاف  الظزام،  أطر  اشاداح  بسث  فتث 
طظ  إلزالاه  السمض  سظ  غصسثوا  أْن  سمالاه،  ووضعح 

 العجعد، أو أْن غاصاسسعا شغ ُطظازلاه وعجغماه

وطسثات سسضرغئ طع السسعدغئ طظث بثء السسعدغئ 
تمطاعا السسضرغئ شغ الغمظ سام ٢٠١٥م تخض إلى 
٣,٣ ططغارات جظغه إجارلغظغ (٤ ططغار دوقر تصرغئا)، 
خفصئ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  وّصع  ضما 
السسعدغئ،  طع  دوقر  ططغار   ٣٥٠ بصغمئ  أجطتئ 
صث  وضان  السالط،  تارغت  شغ  الضئرى  الخفصئ  وضاظئ 
واإلطــارات  أطرغضا  بغظ  سسضرغئ  خفصئ  إبــرام  تط 

صغماعا ٧٥ ططغعن دوقر.
خطئ  تسطط  السسعدغئ،  بغظعا  وطظ  الثطغب،  ودول 
أطرغضا شغ الغمظ، وأن تطك الثطئ صث تترق المظطصئ 
ضثعا  غتاك  بما  سطمعا  رغط  الــثول  عثه  ولضظ 
وضث برواتعا وحسعبعا، شعغ تسمض سطى دسط تطك 
الثطط بض وتصعم باظفغثعا فظعا دول سمغطئ تظفث 
أطرغضا  سمغطئ  السسعدغئ  أن  شضما  أجغادعا،  أواطر 
اإلطارات  شضثلك  سطغعا،  المفروض  بثورعا  تصعم 
خطئ  لاظفغث  تسمض  شعغ  الثطغب  دول  وبصغئ  وصطر 

برغطاظغا شغ طصابض خطئ أطرغضا.
إن سثم طسرشئ الشالئغئ السزمى طظ أعض الغمظ أن 
أظةطع  دولغ  جغاجغ  خراع  عع  الغمظ  سطى  الخراع 
أطرغضغ تاجسمه إصطغمغًا السسعدغئ واإلطارات وإغران، 
أدى ذلك إلى سثم طسرشئ التض الختغح لطثروج طظ 
عثا الخراع بض أدى بأعض الغمظ لقظشماس شغه إطا 
لعبًا وراء طخالح دظغعغئ، وإطا خدعسًا لدشعذات طظ 
أتث أدوات أذراف الخراع جعاًء اإلصطغمغئ أو المتطغئ، 
السغاجغ  العسغ  سثم  ظاغةئ  الغمظ  أعض  اظةر  ضثلك 
وراء تخرغح بعطئغع وزغر الثارجغئ افطرغضغ وأخثوه 
ترغخاان  ــارات  واإلط السسعدغئ  بأن  الةث  بمتمض 
سطى المثظغغظ شغ الغمظ، ولط غثرضعا أظعما أداتان 
إصطغمغاان طظ أدوات الخراع الثولغ سطى الغمظ، وطا 
ارتضئااه طظ جرائط ضث أعض الغمظ طابض لطسغان وق 

زال طسامرًا باإلضاشئ إلغران.
وبسث شحض طحاورات جظغش افخغرة الاغ تشغإ سظعا 
وشث التعبغغظ، إذا بالاتالش بصغادة السسعدغئ غضبش 
التثغثة  طتاشزئ  سطى  وخاخًئ  الةعغئ  ضرباته  طظ 
سطى  وذلك ردًا  عادي،  قصاتاطعا طظ صعات  تمعغثًا 
تسظئ التعبغغظ لسثم تدعرعط المحاورات وضأظعا 
التعبغ،  سمغطعا  لاروغخ  أطرغضغ  أخدر  بدعء 
خاتئئ   - برغطاظغا  سمغض  عادي  صعات  شاجاشطاعا 
افرض  سطى  جغطرتعا  بسط  شغ   - والثئث  الثعاء 
الخراع  تسط  شغ  والمامبطئ  برغطاظغا  خطئ  تسإ 

سسضرغًا بثسط وإجظاد إطاراتغ.
غعط  ق  الغمظ  شغ  وخراب  دطار  طظ  غتثث  طا  إن 
وضثلك  وبرغطاظغا،  أطرغضا  الثولغ  الخراع  أذراف 
عع التال بالظسئئ فدواتعما سطى المساعى اإلصطغمغ 
شالثي  وإغــران،  واإلطــارات  السسعدغئ  شغ  المامبض 
وظغض  أجغادعط  خثطئ  عع  اإلصطغمغئ  افدوات  غعط 
رضاعط وذلك باصثغط أحقء ودطاء وأرواح افبرغاء 
لعط  ذظإ  ق  البمظ  رخغخئ  صرابغظ  الغمظ  أعض  طظ 
إق أظعط وصسعا ضمظ تطئئ الخراع الثولغ شغ وصئ 
طظ  وغصاتض  به  غاصى  الثي  المسطمغظ  خطغفئ  غغاب 

ورائه أسثاء اإلجقم.
عضثا عع تال افطئ شغ غغاب اإلطام الراسغ لحآوظعا 
شغ  اإلجــقم  أطئ  وجائصى  تغاضعا،  سظ  والثائث 
بفعمعا  خقخعا  تسرف  تاى  واظتطاذعا  تثّرضعا 
دولاعا  بإصاطئ  تغاتعا،  واصع  شغ  وتطئغصه  لثغظعا 
وضغان تظفغث أتضام وأظزمئ سصغثتعا، دولئ الثقشئ 
رساغاعا،  سطى  طئثأعا  تطئص  الظئعة،  طظعاج  سطى 
وتتمطه رجالئ عثاغئ وظعر ورتمئ لضض طظ جعاعا 
﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنْصِر  والةعاد.  بالثسعة 

 ﴾يَنُصُر َمن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ اّبَ
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أظه  بعطئغع  طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  خرح 
واإلطارات،  السسعدغئ  بأن  الضعظشرس  أطام  "حعث" 
السدعغظ شغ الاتالش السربغ، تاثثان تثابغر لثفخ 
المثاذر سطى المثظغغظ شغ سمطغاتعما السسضرغئ شغ 
الغمظ، وعغ خطعة رئغسغئ لدمان اجامرار الثسط 
ظعع  إلى  تحغر  بعطئغع  شحعادة  لطاتالش.  افطرغضغ 
طظ اإلتراج جّراء تطعث خعرة أطرغضا بسصعط أسثاد 
الصاض  لسمطغات  ضتاغا  افبرغاء  المثظغغظ  طظ  ضئغرة 
الثي  افطر  افطرغضغئ،  والصثائش  بافجطتئ  الةماسغ 
اإلدارة  شغ  المسآولغظ  وأغدًا  الثارجغئ  وزغر  غثشع 
وتتثغثًا  الحضض  شغ  الثطاب  تطغغظ  إلى  افطرغضغئ 

شغما غاسطص بإظعاء الترب ضقطغًا.
لطصعات  السسضرغئ  والسمطغات  والمغثان  العاصع  شغما 
 - ساتصعا  سطى  المطصاة  المعمئ  وشــص  افطرغضغئ 
بتسإ اقساراف افطرغضغ تحارك واحظطظ بالثسط 
اقجاثئاراتغ والطعجساغ وتجوغث الطائرات بالعصعد 
التثود  سطى  افعــثاف  لاتثغث  خاخئ  وشــرق  جــعًا 
الغمظغئ - تسغر جظئًا إلى جظإ صعات "الاتالش" وعغ 

طسامرة طظ دون أي تشغغر.
شُغراد  اإلظساظغ  العضع  سطى  الترص  طجاسط  أطا 
طظعا بحضض أجاجغ إبساد واحظطظ طظ المسآولغئ 
لطسثوان  طئررات  إغةاد  ذاته  العصئ  وشغ  المئاحرة 
واإلطــارات  السسعدغئ  تضعطاغ  أن  بعطئغع  بادساء 
اإلضرار  خطر  طظ  لطتّث  ططمعجئ  خطعات  تاثثان 
بالمثظغغظ والئظغئ الاتاغئ جراء سمطغاتعما السسضرغئ 
شغ الغمظ، سطمًا أن اإلدارة افطرغضغئ التالغئ ق تعاط 
المأجاة  تةط  لضظ  افطعر،  عثه  طبض  بائسات  ضبغرًا 
الثي  التث  إلى  ضئغرة  لطسثوان  المافطائ  والاةاوزات 

غترج تاى عثه اإلدارة.
الغمظ  سطى  سثواظعا  شغ  الاتالش  دول  جرائط  إن 
بض  الصاالغئ،  السسضرغئ  السمطغات  سطى  تصاخر  ق 
دطرت  شصث  افخرى،  الةعاظإ  سثواظعا  شغ  تةاوزت 
ظخش  طظ  غصارب  طا  السسعدغئ  المصاتقت  عةمات 
شغ  الغمظغئ  الاتاغئ  والئظى  الختغئ  الرساغئ  طراشص 
وأخئتئ  ذئغًا  وطساعخفًا  وسغادة  طساحفى   ٣٠
غغر خالتئ لقجاسمال وطا أخغإ به أعض الغمظ طظ 
افطراض  طظ  وغغرعا  والثشاغرغا  ضالضعلغرا  أطراض 
السثغث  تثطغر  إلى  باإلضاشئ  ذلك،  سطى  حاعث  خغر 
والطرق  الضعربائغئ  الطاصئ  وطتطات  المطارات  طظ 
اجاعثاف  جرائط  سظ  ظاعغك  والمثارس،  والةسعر 
طظ  اآلقف  صاض  تط  تغث  بالسضان،  اآلعطئ  المظاذص 
آقف  وترطان  والحغعخ،  والحئاب  والظساء  افذفال 
اجاعثاف  بسئإ  تسطغمعط،  طعاخطئ  طظ  الطقب 

طثارجعط أو تحرغثعط طظ أطاضظ جضظاعط.
ضما أن سثم تطصغ طؤات اآلقف طظ طعظفغ الةعاز 
سرضعط  الماضغ،  السام  خقل  رواتإ  أي  التضعطغ 
طقغغظ  تغاة  المةاسئ  تعثد  ضما  الاشثغئ،  لسعء 
آخرغظ، باإلضاشئ إلى الئطالئ التادة بسئإ اجاشظاء 
سظ  ظاعغك  الساططغظ،  آقف  سظ  الثاص  الصطاع 
تسرض حرضات وطخاظع الصطاع الثاص لقجاعثاف 
الماساصثغظ  سصعد  وإظعاء  الاتالش،  ذغران  طظ 
وتعصش  العاردات  حح  بسئإ  التضعطغ  الةاظإ  طع 

الخادرات وسطى رأجعا الظفط والشاز.
طا  وبعااظًا  زورًا  غثسغ  الثي  الرأجمالغ  الظزام  إن 
غاظاصخ  المثظغغظ  وتماغئ  اإلظسان  بتصعق  غسمى 
تخرغتات  بغظ  العاضح  بالاظاصخ  وذلك  ظفسه،  طع 
الخفصات  إجراء  أخرى  جعئ  وطظ  جعئ،  طظ  بعطئغع 
وسطى  الاتالش  لثول  بأظعاسعا  افجطتئ  لئغع  الضئرى 
رأجعا السسعدغئ، والاغ تفاك بالحةر والتةر شدق 
أجطتئ  خفصئ  تسصث  برغطاظغا  عغ  شعا  الئحر،  سظ 
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اضاحاشات سئث الططغش سربغات السغاجغئ 
عغ بثغعغات لثى تجب الاترغر طظث جاني ساطًا
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في ذكرى الهجرة النبوية كتلة الوعي تدعو الطالب 
إلعزاز دين اهللا ونصرته



 السثد ٢٠١  ٣افربساء ١٦ طظ طترم ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٦ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ طـ 

١٤٤٠عـ،  طترم   ١٢ السئئ،  (إغقف،  طعصع  ظحر 
لعوضعك  طارك  "أسطظ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٩/٢٢م) 
طساسث افطغظ السام لفطط الماتثة لطحآون اإلظساظغئ 
الماتثة  افطط  أّن  الةمسئ،  الثولغ  افطظ  طةطج  أطام 
لعوضعك  وصال  الغمظ.  شغ  المةاسئ"  ضث  "الترب  تثسر 
"العضع صاتط جًثا. ظتظ ظثسر تربظا ضث المةاسئ. والعضع 
تفاصط سطى ظتع طبغر لطصطص شغ افجابغع افخغرة". وحّثد 

المسآول افطمغ خقل جطسئ ذارئئ لمةطج افطظ سصثت بططإ طظ برغطاظغا سطى "أظظا صث ظصارب طظ ظصطئ 
القسعدة الاغ جغضعن بسثعا طساتغًق تةظُّإ السثغث طظ الثسائر شغ افرواح الئحرغئ بسئإ المةاسئ العاجسئ الظطاق 
شغ الئقد". وأحار لعوضعك إلى أّن الغمظ غحعث "أجعأ أزطئ إظساظغئ شغ السالط"، طعضًتا أّن "عظاك أضبر طظ ٢٢ 
ططغعن حثص بتاجئ إلى المساسثة" شغ الغمظ، طظعط "١٨ ططغعًظا" غساظعن طظ "اظسثام افطظ الشثائغ". ولفئ إلى 
أّن "أضبر طظ ٨ طقغغظ" غساظعن طظ "اظسثام خطغر لفطظ الشثائغ، وعثا غسظغ أظعط ق غسرشعن طاى جغاظاولعن 

وجئاعط الشثائغئ الاالغئ"، طحثًدا سطى أظعط "غتااجعن طساسثات إظساظغئ ساجطئ لطئصاء سطى صغث التغاة"."
: إن افطط الماتثة لط تثسر الترب سطى المةاسئ شغ الغمظ، بض عغ الاغ أوجثتعا وجسَّرتعا طظ خقل 

ط

طئسعبغعا وطظ خقل الثول الاغ تظزط شغعا جعاء الثولغئ طظعا وسطى رأجعا أطرغضا وبرغطاظغا الطاان تاخارسان 
سطى الظفعذ شغ الغمظ، أو اإلصطغمغئ طظ طبض طمطضئ آل جسعد واإلطارات وإغران وغغرعا، الاغ عغ أدوات لعثا 
الخراع الثولغ المتاثم سطى الظفعذ شغ الغمظ. شافطط الماتثة لغسئ ترغخئ سطى أعض الغمظ وق سطى دطائعط 
وأصعات أبظائعط، وعغ ضثلك لط تضظ غعطا ترغخئ سطى ظخرة الحسعب المزطعطئ والمسادسفئ وخاخئ الحسعب 
اإلجقطغئ؛ ضغش ق وعا عغ دطاء المسطمغظ تظجف شغ جعرغا الاغ تثخطئ شغعا روجغا طئاحرة بإغساز طظ أطرغضا 
وأطام أسغظ افطط الماتثة لصاض أعض الحام وترضغسعط ضغ غصئطعا بالتض السغاجغ الثي ترغثه أطرغضا رأس 
اإلجرام واقجاضئار، وعا عغ دطاء المسطمغظ شغ شطسطغظ تظجف سطى غث غععد الشاخئغظ سطى طرأى وطسمع افطط 
الماتثة الاغ دسمئ غععد واسارشئ بضغاظعط الشاخإ فرض المسطمغظ، وضثلك التال شغ السراق وأششاظساان 
وترضساان الحرصغئ وطغاظمار وغغرعا ... والصائمئ تطعل، وطا سطى المسطمغظ إق سثم الرضعن لعثه المظزمئ 
المةرطئ، واقلافاف تعل طحروع افطئ السزغط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شعغ ذعق ظةاتعط وجئغض خقخعط.

طحاورات طع الئرغطاظغغظ والفرظسغغظ، الثغظ اظدمعا 
أن  سطى  أغدا  طسظا  واتفصعا  الباظغئ،  الدربئ  شغ  إلغظا 
إلى  جغآدي  أخرى  طرة  الضغماوغئ  افجطتئ  اجاثثام 
رد أصعى بضبغر".) سربغ ٢١، ٢٠١٨/٩/١٠، وتاثعف روجغا 
شغ  تترجعا  غربغئ  أطرغضغئ  ضربئ  طظ  شصط  لغج 

جعرغا، بض وأغداً طظ أن تطال صعاتعا عظاك.
د- وأغداً، شإن الدربئ السسضرغئ لضغان غععد ٢٠١٨/٩/٤ 
تماة  غربغ  طخغاف  طظ  بالصرب  السغعن  وادي  سطى 
وباظغاس برغش ذرذعس، وضض ذلك بالصرب طظ الصعاسث 
السسضرغئ الروجغئ (سطى بسث ٥٠ ضطط طظ صاسثة تمغمغط 
الروجغئ) وطظ شعق الصاسثة الروجغئ شغ ذرذعس وأبظاء 
المظاورات الدثمئ الاغ أصاطاعا روجغا شغ الماعجط طظ 
١-٢٠١٨/٩/٨ بمحارضئ طةمعسئ ضئغرة طظ سحرات الصطع 
الاغ  المظاورات  تطك  الةعغئ،  والصعات  الضئغرة  الئترغئ 
روجئ لعا روجغا باسائارعا المظاورات الروجغئ افضثط 
شغ الاارغت التثغث شغ الئتر الماعجط... شضاظئ عثه 
طسئعق  غغر  تتثغاً  تتمض  غععد  ضغان  طظ  الدربئ 
لروجغا. (وأشادت وضالئ "جاظا" الاابسئ لطظزام السعري 
بأن الثشاسات الةعغئ لظزام افجث تخثت لسثة خعارغت 
أذطصاعا ذائرات (إجرائغطغئ) سطى طظطصئ وادي السغعن 
الةعي  الثشاع  طظزعطات  إن  جاظا  وصالئ  تماة.  برغش 
سطع  سطى  تسططئ  بطائرات  (إجرائغطغ)  لعةعم  تخثت 
طساعثشئ  حماق  واتةعئ  بغروت  غرب  طظ  طظثفخ 
بسخ المعاصع السسضرغئ بمتاشزاغ ذرذعس وتماة، 
وصث تط الاساطض طع الخعارغت "وإجصاط بسدعا وإرغام 
الطائرات المعاجمئ سطى الفرار"... السربغئ ظئ ٢٠١٨/٩/٤) 
الصعاسث  طظ  الصرغئئ  السسضرغئ  الدربئ  عثه  وطبض 
الروجغئ ق غةرؤ سطغعا ضغان غععد دون الاظسغص طع 
أطرغضا، ولسض شغعا طا شغعا طظ الرجائض بأن الاضظعلعجغا 
افطرغضغئ ق تسعصعا الثشاسات الةعغئ الروجغئ (إس ٥٠٠)، 
تاى تامالك روجغا الثحغئ بسث ذلك أن غطال الصخش 

الشربغ صعاسثعا شغ جعرغا أو ذائراتعا...
ه- وعثا طا ضان شصث تط إجصاط ذائرة روجغئ شغ رغش 
إدلإ طا جسض روجغا شغ طأزق شسطغ: (وصال الماتثث 
الرجمغ باجط وزارة الثشاع الطعاء إغشعر ضعظاحغظضعف، 
إن الطغارغظ (اإلجرائغطغغظ) سمثوا إلى الاسار بالطائرة 
الروجغئ طما جسطعا سرضئ لظغران الثشاسات السعرغئ الاغ 
لعجائض  طمضظا  غضظ  "لط  وأضاف:  بسصعذعا.  تسئئئ 
طراصئئ الطغران (اإلجرائغطغ) وذغاري "إف-١٦" أق غضعظعا 
صث رأوا الطائرة الروجغئ، تغث إظعا اتةعئ لطعئعط إلى 
ارتفاع ٥ ضطط. ورغط ذلك، ظفثوا عثا اقجافجاز سمثا"... 
وجصطئ الطائرة، وعغ طظ ذراز "إغض-٢٠" وسطى طاظعا 
١٥ سسضرغا، تغظ ضاظئ شغ ذرغص سعدتعا إلى صاسثة 
الاغ  الساتطغئ  القذصغئ  طثغظئ  صرب  الةعغئ  تمغمغط 
طسادغئ"  "خعارغت  طظ  لطعةعم  وصاعا  تاسرض  ضاظئ 
طساء اقبظغظ.. وحثد الماتثث سطى أن (إجرائغض) لط 
ولط  طسئصا،  جعرغا  شغ  الروجغئ  الصعات  صغادة  تتثر 
غخض اإلبقغ بسمطغاعا سئر الثط الساخظ إق صئض أصض 
طظ دصغصئ طظ الدربئ، طدغفا: "افطر الثي لط غسمح لظا 
بإخراج الطائرة الروجغئ إلى طظطصئ آطظئ"... جضاي ظغعز 
سربغئ ظعر البقباء ٢٠١٨/٩/١٨)... (وأسطظ الماتثث باجط 
وزارة الثشاع الروجغئ إغشعر ضعظاحغظضعف، الغعم البقباء 
١٨ أغطعل/جئامئر، أن (إجرائغض) لط تتثر صغادة الصعات 
الروجغئ شغ جعرغا بسمطغاتعا بالصرب طظ القذصغئ. شصث 
صال ضعظاحغظضعف: "لط تئطس (إجرائغض) صغادة طةمعسئ 
الصعات الروجغئ شغ جعرغا بالسمطغئ المثطط لعا. وصث 
جاء الئقغ سئر "الثط الساخظ" صئض أصض طظ دصغصئ طظ 
تعجغه الدربئ، طا لط غسمح باظستاب الطائرة الروجغئ 
إلى  العزارة  باجط  الماتثث  وأحار  آطظئ".  طظطصئ  إلى 
أن الطائرة (اإلجرائغطغئ) تمضظئ طظ الاشطغئ بالطائرة 
الروجغئ، لااطصى افخغرة ضربئ طظزعطئ الثشاع السعرغئ. 
وضع  خطص  تسمثت  (اإلجرائغطغئ)  الطائرات  أن  وأضاف 
خطغر شغ طظطصئ القذصغئ، طحغرا إلى أن ٤ ذائرات "إف-
١٦"، تابسئ لطصعات الةعغئ (اإلجرائغطغئ) صخفئ أعثاشًا 
تط  وصث  أغطعل/جئامئر.  غعم ١٧  القذصغئ،  طظ  بالصرب 
تظفغث الدربئ طظ سطع طظثفخ. وخرح ضعظاحغظضعف 
أن اإلجراءات غغر المسآولئ أجفرت سظ طصاض ١٥ سسضرغا 
الروجغئ  الحراضئ  روح  طع  غاعاشص  ق  وذلك  روجغا، 

(اإلجرائغطغئ)... جئعتظغك سربغ ظغعز ٢٠١٨/٩/١٨).
ضض عثه الحعاعث جسطئ روجغا غغر صادرة سطى تسط 
سطى  صادرة  عغ  وق  طأزصعا  طظ  لاثرج  سسضرغاً  إدلإ 

تتمض اجافجازات ضغان غععد بثاشع طظ أطرغضا!
٤- وعضثا شإن أطرغضا ترغث لروجغا أن تئصى سالصًئ شغ 
جعرغا، ق تساطغع الثروج طظعا إلى أن تظاعغ أطرغضا 
طظ تظفغث التض السغاجغ وشص طثططاتعا، شصث أسطظ 
طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ، جعن بعلاعن افربساء 
خقل طصابطئ خاخئ طع وضالئ روغارز ("أن روجغا سالصئ 
تمعغطعا  أغدا  غساطغع  سمظ  تئتث  وعغ  جعرغا  شغ 
غمظح  عثا  أن  إلى  طحغرًا  الترب  بسث  الئظاء  إلسادة 
وصال  طعجضع...  طع  المفاوضات  شغ  أدوات  واحظطظ 
طع  المفاوضات  شغ  ذراع  لثغعا  واحظطظ  إن  بعلاعن 
طعجضع فن "روجغا سالصئ عظاك شغ جعرغا شغ العصئ 
الراعظ" وأضاف بعلاعن "وأظا ق أساصث أظعط غرغثون 
الئصاء عظاك"... المخثر جئعتظغك ظغعز سربغ ٢٠١٨/٨/٢٢).

وأبرز طا بصغ طظ افراضغ ذات الحأن عغ إدلإ... أطا 
روجغا شعغ تساظغ شغ طساظصع جعرغا وترغث أن تصاتط 
إدلإ لغظاعغ طأزصعا السسضري وتفرغ لفسمال السغاجغئ، 
إظعاء  صئض  السغاجغ  التض  ترتغإ  شارغث  أطرغضا  وأطا 
روجغا  قباجاز  إدلإ  طعضعع  واجاشقل  إدلإ  طعضعع 
بإذالئ طأزصعا السسضري أو تصخغره وشص طعاشصئ روجغا 
سطى خطئ التض افطرغضغ لسعرغا الاغ غارتإ سطغعا إخراج 
الصعاسث السسضرغئ الروجغئ ضحرط لطتض السغاجغ الثي 
تخعغه أطرغضا وتةسض المسارضئ تخر سطى إخراج الصعاسث 
ضحرط لطتض أي أن تضافغ روجغا طظ الشظغمئ باإلغاب! 
وعضثا ضاظئ طسارضئ ترضغا لطسمض السسضري الروجغ 

الثي ضان طسثًا لمعاجمئ إدلإ بثاشع طظ أطرغضا...
شغ  السسضرغئ  طعماعا  تظفث  روجغا  اجامرت  لصث   -٣
طةغء  بسث  جغاجغئ  طعمٍئ  في  أشص  أي  دون  جعرغا 
إدارة تراطإ، شضان اقجاغقء سطى الشعذئ باساون ترضغ 
اقجاغقء  ظفسه  السغاق  وشغ  أطرغضا،  برضا  أي  ضئغر، 
إجراء  أطرغضا  ترشخ  ذاته  العصئ  وشغ  الةظعب...  سطى 
طفاوضات طع روجغا بحأن جعرغا شغ إحارة إلى أن إدارة 
تراطإ ق ترى دورًا جغاجغاً لروجغا سطى افصض صئض أن 
تضمض طعماعا السسضرغئ! ولما تط تحر البعرة السعرغئ 
المسطتئ شغ إدلإ، وأرادت روجغا اقجامرار شغ أسمالعا 
الماعجط  شغ  وظاورت  وتعسثت  شتحثت  السسضرغئ، 
بئعارج ضئغرة وصاذشات جعغئ اجاراتغةغئ وأغطصئ المةال 
الةعي شغ حرصغ الماعجط لطمرة افولى شغ تارغثعا، 
شصث وجثت ظفسعا أطام طأزق ضئغر تغث حاعثت روجغا 

أطعرًا لط تضظ شغ تسئاظعا، وطظ ذلك:
أ- المسارضئ الارضغئ لسمطغئ حاططئ شغ إدلإ: لط تعاشص 
ترضغا سطى ترب حاططئ سطى إدلإ، (واسائر العزغر الارضغ 
أظه غظئشغ تتثغث "اإلرعابغغظ" وطتارباعط، وق غخح حظ 
ترب حاططئ سطى إدلإ وصخفعا بحضض سحعائغ.) سظإ 
بطثي ٢٠١٨/٨/١٤، وصث تةّطئ طسارضئ ترضغا لطترب بحضض 
وترضغا  روجغا  رؤجاء  بغظ  ذعران  طآتمر  أبظاء  واضح 
وإغران، وأبرزت ترضغا، بحضض شاجأ روجغا، طثاوَشعا طظ 
الترب سطى إدلإ، وطظ تثشص القجؤغظ إلغعا، وأترجئ 
روجغا باسائار الترب أداًة لطصداء سطى التض السغاجغ 
أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  (صال  جعرغا،  شغ 
الغعم الةمسئ إن اجامرار العةمات سطى طتاشزئ إدلإ 
الاغ تسغطر سطغعا المسارضئ جغآدي إلى اظعغار السمطغئ 
السغاجغئ شغ جعرغا... الغعم السابع ٢٠١٨/٩/٧) بط وطع 
ارتفاع الظشمئ افطرغضغئ ضث المساسغ الروجغئ لطترب 
سطى إدلإ، أخثت ترضغا تتحع ظصاط طراصئاعا شغ إدلإ 
بالسقح، تطك الظصاط الاغ أصغمئ ضمظ اتفاصغئ خفخ 
الاخسغث المافص سطغعا طع روجغا وإغران، (صالئ طخادر 
طغثاظغئ وحععد لـ"جضاي ظغعز سربغئ"، افتث، إن رتق 
سسضرغا ترضغا تعجه إلى طثغظئ إدلإ، المااخمئ لطتثود 
طع ترضغا، الاغ تسغطر سطغعا شخائض المسارضئ السعرغئ 
السسضري  الرتض  أن  المخادر  وذضرت  أخرى.  وجماسات 
طسئر  طظ  السعرغئ  افراضغ  إلى  دخض  الثي  الارضغ، 
ضفرلعجغظ باتةاه طتاشزئ إدلإ ورغفعا حمالغ جعرغا، 
غدط دبابات وطسثات سسضرغئ وغتمض ذخغرة... جضاي 
ظغعز سربغ ٢٠١٨/٩/٩). وبعثا شصث أخئتئ ترضغا سصئئ 
أطام الطمعح الروجغ بالصداء سطى الفخائض السسضرغئ 
شغ إدلإ. وفظعا ضثلك شصث اجاثسى افطر اجاماساً باظغًا 
بغظ أردوغان وبعتغظ ٢٠١٨/٩/١٦ شغ جعتحغ، أي بسث 

تسسئ أغام شصط طظ اجاماسعما شغ ذعران.
شصث  إغران  أطا  اإلغراظغ:  لطمعصش  تئثل  طآحرات  ب- 
أظعرت تمغغجًا غغر طسععد شغ صمئ ذعران ٢٠١٨/٩/٧ 
"اإلرعابغئ"  وافخرى  المساثلئ  المسطتئ  الفخائض  بغظ 
شغ إدلإ، وضأظعا تآازر طعصش الرئغج الارضغ أردوغان 
الراشخ لطترب وذلك ضث المعصش الروجغ، بط أخثت 
إغران،  خارجغئ  وزغر  (ضحش  أضبر  تادح  إغران  طعاصش 
طتمث جعاد ظرغش، الغعم السئئ، شغ تخرغتات ختفغئ، 
سظ اصاظاع بقده بأن التض شغ جعرغا جغاجغ ولغج 
سسضرغاً. وصال ظرغش شغ طصابطئ طع ختغفئ (دغرحئغشض) 
افلماظغئ إن إغران تتاول تةظغإ إدلإ طا وخفه بـ"تمام 
دم"، شغ إحارة لمسارضئ بقده في عةعم سسضري سطى 
وعثا   .(٢٠١٨/٩/١٥ الارضغئ  زطان  ختغفئ  المظطصئ... 
المعصش اإلغراظغ إذا طا اضامض شإن روجغا صث تةث ظفسعا 
وتغثًة شغ ترب إدلإ إذا طا أخرت سطى المدغ شغعا، 

وعغ ق تساطغع خعضعا وتغثًة.
ج- ولسض افخطر طظ ضض ذلك المعصش افطرغضغ، الثي 
جارع بصرع ذئعل الدربئ السسضرغئ إذا طا تط اجاثثام 
وسئر  أطرغضا  بأن  روجغا  وتسطط  إدلإ،  شغ  الضغماوي 
الظزام عغ طظ غمسك وغاتضط بالدربات الضغماوغئ، 
بالاتدغر  المسطتئ  المسارضئ  باتعام  جارسئ  لثلك 
أطرغضغئ،  ضربئ  لائرغر  ظفسعا  ضث  ضغماوي  لعةعم 
بض واتعمئ برغطاظغا بالدطعع شغ طا أجماه "طآاطرة 
الضغماوي"، والدربات افطرغضغئ بحضض سام شغ جعرغا 
عثه  افطرغضغئ  الدربئ  إن  بض  ضبغرًا،  روجغا  تترج 
المرة صث تضعن أحث وأوجع! (وصال بعلاعن خقل رده 
سطى أجؤطئ شغ أسصاب خطاب بحأن السغاجئ: "جسغظا 
لاعخغض الرجالئ شغ افغام الصطغطئ الماضغئ بأظه إذا تط 
شسغضعن  البالبئ،  لطمرة  الضغماوغئ  افجطتئ  اجاثثام 
الرد أحث بضبغر". وأضاف: "غمضظظغ الصعل إظظا أجرغظا 

تامئ: تصغصئ المعاصش الثولغئ واإلصطغمغئ تعل طسرضئ إدلإ

وصث باتئ روجغا تسغ عثه السغاجئ افطرغضغئ، وربما 
أدرضئ تعرغط أطرغضا لعا شغ جعرغا، وعغ شسقً سالصٌئ 
شغعا ق تساطغع الثروج إق بإذن أطرغضا الاغ تماطك ضاشئ 
أدوات الاأبغر شغ جعرغا، لثلك لط تساطع إضمال عةعطعا 
ذرغصاعا  سطى  إدلإ  شغ  افزطئ  إلظعاء  له  أسثت  الثي 
فن ترضغا بثشع طظ أطرغضا اسارضئ وإغران خمائ... 
خطئ  إصرار  شغ   ٢٠١٨/٩/٧ إغران  اجاماع  شحض  وعضثا 
روجغا لمعاجمئ إدلإ وإظعاء افزطئ سطى ذرغصئ روجغا، 
ولط غمخ جعى بدسئ أغام تاى سصث اجاماع أردوغان 
بعتغظ وتض طتض العةعم إظحاُء طظطصئ طظجوسئ السقح! 
ظعشساغ  وضالئ  ظصطئ  شصث  أطرغضغئ،  بمئارضئ  وذلك 
افطرغضغئ  الثارجغئ  شغ  طسآول  سظ   ٢٠١٨/٩/١٨ غعم 
صعله لطعضالئ: "ظرتإ وظحةع روجغا وترضغا سطى اتثاذ 
خطعات سمطغئ لمظع العةعم السسضري طظ تضعطئ افجث 
وتطفائه سطى طتاشزئ إدلإ..." وضان الرئغج الروجغ 
طع  اقتفاق  اقبظغظ  الغعم  أسطظ  صث  بعتغظ  شقدغمغر 
ظزغره الارضغ رجإ ذغإ أردوغان سطى (إصاطئ "طظطصئ 
"حمال  إدلإ  طتاشزئ  طظطصئ  شغ  السقح"  طظجوسئ 
غرب"، بتطعل الثاطج سحر طظ تحرغظ افول/أضاعبر، 
تضعن تتئ طراصئئ بطثغعما. وصال الرئغج الروجغ شغ 
خاام لصائه ظزغره الارضغ شغ طظاةع جعتحغ الروجغ 
"صررظا إصاطئ طظطصئ طظجوسئ السقح بسرض غاراوح بغظ 
طظ  اباثاء  الاماس،  خط  ذعل  سطى  ضغطعطارا  و٢٠   ١٥
الثاطج سحر طظ تحرغظ افول/أضاعبر طظ عثا السام". 
غاغح  جثغا"  "تق  غمبض  اقتفاق  عثا  أن  بعتغظ  واسائر 
تتصغص "تصثم شغ تض عثه المحضطئ". طظ جعاه، أسطظ 
وزغر الثشاع الروجغ جغرغغ حعغشع لطعضاقت الروجغئ 
أن عثا اقتفاق جغمظع العةعم المرتصإ طظث أغام سطى 
آخر طسصض لطفخائض شغ جعرغا. وردا سطى جآال تعل طا 
إذا ضان عثا اقتفاق غسظغ أظه لظ غضعن عظاك عةعم 
سسضري سطى إدلإ، أجاب العزغر "ظسط"، وشصا لعضالاغ 
"إظارشاضج" و"تاس"... وشغ المصابض، صال أردوغان شغ 
"إن  الرئغسغظ:  بغظ  اقجاماع  سصإ  الختفغ  المآتمر 
روجغا جااثث الثطعات القزطئ لدمان سثم تخعل 
إدلإ".  شغ  الاخسغث  خفخ  طظطصئ  سطى  عةعم  أي 

شراظج٢٤ / أ ف ب ٢٠١٨/٠٩/١٧).
وعضثا أوصفئ روجغا صخفعا سطى إدلإ وأسادت جفظعا 
الاغ ظاورت شغ الئتر الماعجط، وق تجال تساةثي أطرغضا 
طئاحرة أو سئر ترضغا لتسط طعضعع إدلإ سسضرغاً صئض 
التض السغاجغ... ولضظ أطرغضا ترغث التض السغاجغ صئض 
ضشط  ورصئ  قجاسمالعا  إدلإ  شغ  سسضري  تسط  أي 
قباجاز روجغا تعل صعاسثعا السسضرغئ شغ جعرغا وطظ 
بط تةسض المسارضئ تسرض طعضعع الصعاسث شغ التض 
السغاجغ... أي أن اعامام ترضغا وطظ ورائعا أطرغضا بمظع 
عةعم روجغا سطى إدلإ ضان شغ الثرجئ افولى لمخطتئ 
أطرغضا ولغج لمظع الظزام طظ العخعل إلدلإ أو لتماغئ 
المثظغغظ، بض شغ العصئ الثي ُتتضط شغه أطرغضا التض 
الثي ترغث وتثدع له روجغا شتغظعا تععن سظثعط دطاء 
إدلإ، طثظغغظ أو غغر طثظغغظ، طظجوسئ السقح أو غغر 
طظاذص  شغ  بثلك  تظطص  وجغرتعط  السقح...  طظجوسئ 

جعرغا المثاطفئ، وجرائمعط تاصثطعط طظ ضض جاظإ...
طسألئ  شغ  المآبرة  المعاصش  تصغصئ  عغ  عثه   -٥
أطرًا  عظاك  لضظ  وإصطغمغاً...  دولغًا  إدلإ،  سطى  الترب 
المعصش  سطى  الطاولئ  غصطإ  أن  اهللا  بإذن  غمضظه 
الثولغ واإلصطغمغ وعع بأن غاط إتسان وإتصان دور 

الفخائض شغ إدلإ، وتفسغض دورعا بخثق وإخقص 
طع اهللا جئتاظه، وعثه الفخائض ظعسان:

تطك  وعغ  لارضغا،  الاابسئ  السسضرغئ  الفخائض  افول: 
الاغ ظفثت اقظستابات والثغاظات شغ طظاذص طثاطفئ، 
والاغ تاثاول أشضار المخالتئ والعثن بفسض الدشط 
الارضغ الضبغش المختعب بحراء الثطط لصغادات تطك 
الفخائض  وعغ  السسعدي،  بالمال  وإغراصعا  الفخائض 
الاغ جرتعا ترضغا لمفاوضات أجااظئ الاغ أظاةئ طظاذص 
خفخ الاخسغث، أي جغطرة الظزام وتسطغط المظاذص 
له. عثه الفخائض الغعم تصش أطام التصغصئ، وعغ أظعا 
ضاظئ افداة إلضساف البعرة السعرغئ وشصثان الضبغر طظ 
المظاذص بفسض وسعد ترضغئ تئغظ زغفعا... وفن خفعف 
عثه الفخائض ق تثطع طظ أشراد طثطخغظ، شإن عمسًا 
ططتعظاً غصارب طظ الخعت المسمعع أخئح غثور شغ 
قتر  وصث  لعط،  ترضغا  خثاع  تعل  الفخائض  خفعف 
أردوغان عثا افطر، وعع طا سئر سظه شغ صمئ ذعران طع 
رئغسغ روجغا بعتغظ وإغران روتاظغ، بصعله (المسارضئ 
تحسر باسرضعا لطثثاع سصإ الاطعرات الاغ تثبئ بسث 
تأجغج تطك المظاذص "خفخ الاخسغث"... الةجغرة ظئ 
٢٠١٨/٩/٧) شأردوغان غصر بأن خططه شغ خثاع الفخائض 
أردوغان  غاثعف  طا  وعع  لعط،  اظضحفئ  صث  السعرغئ 
طظه، شعثه الفخائض تاى اآلن لط تظثشع لصاال الفخائض 
الراشدئ لطتض السطمغ وشص الثطئ الارضغئ... واظضحاف 
الثثاع الارضغ غمضظ أن غساشض قظثشاع عثه الفخائض 

لطصاال بحراجئ إذا طا ععجمئ...
غظساعا  طا  غالئاً  الاغ  وعغ  افخرى  الفخائض  الباظغ: 
بارتغض  زادت  صث  الصعة  وعثه  بـ"اإلرعابغغظ"،  اإلسقم 
الضبغر طظ البعار طظ طظاذص طثاطفئ شغ جعرغا ضالشعذئ 
والةظعب وتمص وطثغظئ تطإ الحرصغئ وغغرعا، وعثه 
وسطى  المظطصئ،  طظ  طسائرة  أججاء  سطى  تسغطر  الصعة 
الرغط طظ اقخاقف شغ أسثادعا ودرجئ تسطغتعا، إق 
أن طضمظ الثعف طظعا غمضظ تطثغخه بما ضاظئ تثضره 
سظ جعرغا، والثي غفغث بأن  الاصارغر افطرغضغئ جابصاً 
الصعى "الماطرشئ" شغ المسارضئ السعرغئ وإن لط تضظ 
افضبر سثدًا إق أظعا عغ طظ غثعض المسارك الرئغسغئ 
الضئرى سطى الساتئ السعرغئ. أي أظعا صعة خطئئ لغج 
طظ السعض عجغماعا... خاخئ أن طظطصئ إدلإ تسائر 
المظطصئ افخغرة الاابسئ لطبعار، شإن الصاال شغعا سمعطًا 
طظ باب أن البعار طتاخرون شغعا وق  جغضعن حرجاً 
الظاتغئ  طظ  المسرضئ  شإن  ذلك  لضض  طظعا.  آخر  طثرج 
السسضرغئ لغسئ بالدرورة طتسعطئ لخالح الظزام رغط 
التحث السسضري الضئغر الثي أسثته روجغا لثلك، بض إن 
المتطغئ  صعاه  الظزام  وترضغج  إدلإ  شغ  المسرضئ  ذعل 
لافطئ  طخراسغه  سطى  الئاب  غفاح  صث  شغعا  وافحغاع 

طظاذص أخرى جئص أن جغطر سطغعا الظزام.
ولثلك شإن عثه الفخائض بأظعاسعا إذا أخطخئ دغظعا هللا، 
واجاشطئ طأزق روجغا ظاغةئ ضشعط أطرغضا قباجازعا، 
واظفضئ طظ خثع ترضغا وطال السسعدغئ... وصئض عثا 
وذاك تثضرت دائماً صعله جئتاظه ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيلٍَة 
ِ﴾ شطط تثدع ولط تساسطط،  َغلََبْت فَِئًة َكثرَِيةً بِإِْذِن ابَّ
وظخرت اهللا بخثق وإخقص، شإظعا بإذن اهللا جُافحض 
خطط أسثاء اإلجقم والمسطمغظ وجاردعط سظ إدلإ 
 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز َ ُ َمْن َفْنرُصُهُ إِنَّ ابَّ نَّ ابَّ َْنرُصَ َ خائئغظ ﴿َو

الباظغ سحر طظ طترم الترام ١٤٤٠عـ
٢٠١٨/٩/٢٢م

األمم المتحدة لم تخسر الحرب على المجاعة في اليمن
بل هي التي أوجدتها وتؤجج سعارها
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افجفض بالظسئئ لطظساء، أطا طظ تغث الطئاس افسطى 
غصعم  أو  غحئعه  طا  أو  خمار،  لعا  غضعن  أن  بث  شق 
طصاطه طظ لئاس غشطغ جمغع الرأس، وجمغع الرصئئ، 
طسثًا  عثا  غضعن  وأن  الخثر،  سطى  البعب  وشاتئ 
لطثروج إلى افجعاق، أو السغر شغ الطرغص السام، أي 
عثان  لعا  ضان  شإذا  أسطى،  طظ  الساطئ  التغاة  لئاس 
الطئاجان جاز لعا أن تثرج طظ بغاعا إلى افجعاق أو 
الساطئ،  التغاة  إلى  أي  السام،  الطرغص  شغ  تسغر  أن 
تثرج  أن  غخح  ق  الطئاجان  عثان  لعا  غضظ  لط  شإن 
الطئاجغظ  بعثغظ  افطر  فن  افتعال،  طظ  بتال  وق 
جاء ساطًا شغئصى ساطًا شغ جمغع التاقت فظه لط غرد 

له طثخص طططصًا.
لطتغاة  الطئاجغظ  عثغظ  وجعب  سطى  الثلغض  أطا 
﴿َوَال  أسطى:  طظ  الطئاس  شغ  تسالى  شصعله  الساطئ 
خِبُُمرِِهنَّ  ْبَن  َرْضِ ْ َو ِمْنَها  َظَهَر  َما  إِالَّ  زِينََتُهنَّ  ُفْبِديَن 
﴿ افجفض:  الطئاس  شغ  تسالى  وصعله   ﴾ ُجُيوبِِهنَّ بَلَ 

الُْمْؤِمننَِي  َونَِساء  َوَبَناتَِك  ْزَواِجَك 
َ ألِّ قُل  اجَّيِبُّ  فَُّها 

َ
ك يَا 

أم  سظ  روي  وطا   ﴾ َجَالبِيبِِهنَّ ِمن  َعلَْيِهنَّ  يُْدغنَِي 
 َّ ِرَجُه ْ ُن أن    ِهللا  ُل  رس «َأَمَرنا  صالئ:  أظعا  سطغئ 
وذواِت  ََّض  ُ وال  َ ات الع ى،  واألض ِْر  الِف في 
ر،  َ َهْدَن ال ْ الَة َوَ َ ال ُّض فَْعَزْل دوِر، فأما ال ال
ُن  ال  إحدانا  ِهللا  َل  رس ا  قلت   . ل ال َة  ودع
أخرجه  اِبها»  ِجل م  أخُها  ها  ْ ِلُْلِ قال:  اٌب،  جل لها 
طسطط، شعثه افدلئ خرغتئ شغ الثقلئ سطى لئاس 
شغ  وخش  صث  تسالى  شاهللا  الساطئ.  التغاة  شغ  المرأة 
المرأة  سطى  أوجإ  الثي  الطئاس  عثا  اآلغاغظ  عاتغظ 
أن تطئسه شغ التغاة الساطئ وخفًا دصغصًا ضاطًق حاطًق، 
ْبَن  َرْضِ ْ ﴿َو أسطى:  طظ  الظساء  لطئاس  بالظسئئ  شصال 
رؤوجعظ  أغطغئ  لغطعغظ  أي   ﴾ ُجُيوبِِهنَّ بَلَ  خِبُُمرِِهنَّ 
طظ  غزعر  طا  لغثفغظ  وخثورعظ،  أسظاصعظ  سطى 
والخثر.  السظص  طظ  البعب  وذعق  الصمغص  ذعق 
﴿يُْدغنَِي  افجفض:  طظ  الظساء  لطئاس  بالظسئئ  وصال 
﴾ أي غرخـغظ سطغعظ أبعابـعظ  َعلَْيِهنَّ ِمن َجَالبِيبِِهنَّ
أو  طقءة  طظ  لطثـروج،  البغاب  شعق  غطئسظعا  الاغ 
ططتفئ غرخغظعا إلى أجـفض، وصال شغ الضغفغئ الساطئ 
الاغ غضعن سطغعا عثا الطئاس: ﴿َوَال ُفْبِديَن زِينََتُهنَّ 
إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها﴾ أي ق غزعرن طما عع طتـض الجغظئ 
طظ أسدـائعظ ضافذظغظ والثراسغظ والساصغظ وغغر 
ظجول  سظث  الساطئ  التغاة  شغ  غزعر  ضان  طا  إق  ذلك 
عثه اآلغئ أي شغ سخر الرجعل، وعع العجه والضفان. 
عع  طا  بغان  بأجطى  غادح  الثصغص  العخش  وبعثا 
غضعن  أن  غةإ  وطا  الساطئ  التغاة  شغ  المرأة  لئاس 
سطغه، وجاء تـثغث أم سطغئ شئغظ بخـراتـئ وجعب 
أن غضعن لعا بعب تطئسه شعق بغابعا تغظ الثروج، 
اٌب»  ُن لها جل تغث صالئ لطرجعل : «إحدانا ال 
اِبها» أي  ها أخُها م ِجل ْ شصال لعا الرجعل : «ِلُل
تطئسه  بعب  لعا  لغج  ضان  إذا  لطرجعل:  صالئ  تغظ 
شعق بغابعا لاثرج شغعا، شإظه  أطر أن تسغرعا أخاعا 
إذا  أظه  وطسظاه  البغاب،  شعق  تطئج  الاغ  بغابعا  طظ 
صرغظئ  وعثا  تثرج،  أن  لعا  غخح  ق  شإظه  تسرعا  لط 
سطى أن افطر شغ عثا التثغث لطعجعب، أي غةإ أن 
الثروج،  أرادت  إذا  بغابعا  شعق  جطئابًا  المرأة  تطئج 

وإن لط تطئج ذلك ق تثرج.
وغحارط شغ الةطئاب أن غضعن طرخغًا إلى أجفض تاى 
﴿يُْدغنَِي  اآلغئ:  شغ  غصعل  اهللا  فن  الصثطغظ  غشطغ 
فن  جقبغئعظ  غرخغظ  أي   ﴾ َجَالبِيبِِهنَّ ِمن  َعلَْيِهنَّ 
غرخغظ  أي  لطئغان،  بض  لطائسغخ  لغسئ  عظا  ﴿ِمْن﴾ 
المقءة أو المطتفئ إلى أجفض، وفظه روي سظ ابظ سمر 
 ْ َل ُخََالَء  َُه  ْ َث َجرَّ   ْ «َم  : رجعل اهللا صال  صال:  أظه 
 َ ْع َ ْ َْف َ َ َة َف َ َم اْلِقَاَمِة َفَقاَلْت ُأمُّ َسَل ْ ِه َي ُ ِإَلْ ُِر هللااَّ َيْ
ُف  ِ َ َتْ ِإًذا  َفَقاَلْت  ًرا  ِشْ  َ ُيْرِخ َقاَل   َّ ِلِه ِبُذُي اُء  َ الِّ
أخرجه  ِه»  َعَلْ َيِزْدَن  َال  ِذَراًعا  ُه  َ َفُْرِخ َقاَل   َّ َأْقَداُمُه
الارطثي وصال عثا تثغث تسظ ختغح، شعثا خرغح 
بأن البعب الثي تطئسه شعق البغاب - أي المقءة أو 
المطتفئ - أن غرخى إلى أجفض تاى غسار الصثطغظ، 
شإن ضاظئ الصثطان طساعرتغظ بةعارب أو تثاء شإن 
ذلك ق ُغشظغ سظ إرخائه إلى أجفض بحضض غثل سطى 
وجعد اإلرخاء، وق ضرورة فن غشطغ الصثطغظ شعما 
أي  إرخاء  عظاك  غضعن  أن  بث  ق  ولضظ  طساعرتان، 
غضعن الةطئاب ظازقً إلى أجفض بحضض ظاعر غسرف طظه 
أظه بعب التغاة الساطئ الاغ غةإ أن تطئسه المرأة شغ 
التغاة الساطئ، وغزعر شغه اإلرخاء أي غاتصص شغه صعله 

تسالى: ﴿يُْدغنَِي﴾ أي غرخغظ.
بعب  لطمرأة  غضعن  أن  غةإ  أظه  غائغظ  عثا  وطظ 
غضظ  لط  شإن  شغه،  لاثرج  بغابعا  شعق  تطئسه  واجع 
أّغئ  أي  أخاعا،  شسطى  تثرج  أن  وأرادت  بعب  لعا 
طسطمئ ضاظئ أن تسغرعا طظ بغابعا الاغ تطئج شعق 
البغاب، شإن لط تةث طظ غسغرعا شق تثرج تاى تةث 
بعبًا تطئسه شعق بغابعا، شإن خرجئ شغ بغابعا دون 
أن تطئج بعبًا واجسًا طرخغًا إلى أجفض بعبعا شإظعا 
البعب  فن  السعرة،  جمغع  جاترة  ضاظئ  ولع  تأبط 
شرض،  الصثطغظ  تاى  أجفض  إلى  المرخغ  العاجع 
وتساصإ  اهللا  سظث  شاأبط  الفرض،  خالفئ  صث  شاضعن 

طظ صئض الثولئ سصعبئ الاسجغر.) اظاعى

طترم   ٣ الثمغج،  اإلخئارغئ،  جما  (وضالئ  طعصع  ظحر 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/٠٩/١٣م) خئرا جاء شغه "باخرف": "ضحفئ 
ختغفئ "الثطغب أوظقغظ" اإللضاروظغئ، الغعم الثمغج، ظصق 
سظ طخادر دبطعطاجغئ لط تضحش سظ ععغاعا أن السسعدغئ 
ضغان  طظ  الثشاسغئ  التثغثغئ  الصئئ  طظزمئ  بحراء  صاطئ 
غععد، سئر وجاذئ صعغئ بثلاعا أطرغضا. وصالئ الختغفئ سطى 
لسان طخادرعا "إن عثا الاطعر ضان ظااجا لاعاشصات جغاجغئ 

بغظ الرغاض وتض أبغإ، تغث اظاصطئ البصئ المائادلئ والماطعرة إلى المدمار السسضري، واقتفاق بغظ الةاظئغظ سطى 
تئادل الثئرات وحراء طظزعطئ أجطتئ بصغطئ وطاطعرة". وبغظئ أن السسعدغئ جسئ خقل الفارة افخغرة إلى حراء 
طظزعطئ الصئئ التثغثغئ المدادة لطخعارغت، وأظعا أصظسئ ضغان غععد بئغسعا سئر وجاذئ صعغئ بثلاعا أطرغضا، خقل 
الطصاءات البقبغئ السرغئ الاغ جرت شغ واحظطظ". وأضاشئ المخادر أظه "شغ بثاغئ المئاتبات ضاظئ (إجرائغض) ترشخ 
بحثة بغع طظزمئ الصئئ التثغثغئ في دولئ سربغئ، بثرغسئ أن ذلك غحضض خطرا تصغصغا سطى أطظعا وطخالتعا شغ 

المظطصئ، لضظ بسث تثخض طظ واحظطظ واشصئ دولئ اقتاقل سطى بغع المظزعطئ الماطعرة لطسسعدغئ"."
: إن الظزام السسعدي وغغره طظ افظزمئ شغ بقد المسطمغظ ضاظئ تاترج طظ إظعار سقصاتعا طع ضغان 
غععد لطسطظ، خحغئ إغداب المسطمغظ الثغظ غمصاعن ضغان غععد وضض طظ غاساطض طسه وغاعصعن لطتزئ 
اقظصداض سطغه واصاقسه طظ جثوره، إق أن طا غتثث عثه افغام غضحش أن الظزام السسعدي بات غصطث جغثه 
تراطإ شغ وصاتاه وسثم اقلافات إلى رّدات شسض المسطمغظ، شثاك افتمص تراطإ غسطظ الصثس ساخمئ لضغان 
غععد وغظصض جفارة بقده إلغعا، وطظ بط غسصط تص السعدة دون أن غطافئ إلى افطئ اإلجقطغئ وغدئعا، 
وعثا افداة العرم جطمان وابظه وظزاطعط السطماظغ المةرم غسطظعن اتثاذعط ضغان غععد تطغفاً لعط شغحارون 
طظه السقح وشغ العصئ ظفسه غسطظعن تربعط سطى أعض التةاز شغساصطعن ضض طظ غأطر بمسروف وغظعى سظ 
طظضر، وغظحرون الفساد والرذغطئ، غفسض تضام آل جسعد ذلك غغر آبعغظ بمحاسر المسطمغظ وغدئعط، وعمعط 
العتغث شغ ذلك عع إرضاء جغثعط تراطإ وبثل العجع شغ تظفغث خفصاه المحآوطئ المسماة "خفصئ الصرن" 
والاغ غادمظ ججء طظعا بتسإ الاسرغئات دطب ضغان غععد ضمظ تتالش تصعده السسعدغئ لاظفغث افجظثات 
بافطئ  اقجاعاظئ  شغ  العصاتئ  وعثه  المئارضئ،  ولفرض  ورجعله  هللا  السزمى  الثغاظئ  عثه  إن  افطرغضغئ. 
وطحاسرعا، وعثه المةاعرة بالثغاظئ، غةإ أن غصابطعا خثق طع اهللا ورجعله وجرأة شغ صعل التص واجاعاظئ 
بعآقء السئغث وبطحعط والاترك الةاد إلجصاذعط وإجصاط أظزماعط وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، الاغ تثوس سطى الاطئغع والمطئسغظ، وترشع راغئ الةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر شطسطغظ ضض 

شطسطغظ وتثطغص افطئ اإلجقطغئ طظ ضغان غععد وظفعذ المساسمرغظ وسمقئعط.

عثه افغام، طا عغ إق طسضظات وصاغئ، جغجول أبرعا 
جرغسا، فن الصدغئ لغسئ شغ سثد العزراء، أو العزارات، 
وق شغ طظ غضعن وزغرًا أو رئغساً، إن المحضطئ أضئر طظ 
ذلك، وأسمص، إن طا غتااجه السعدان عع شضرة جغاجغئ 
ختغتئ، صادرة سطى إدارة حؤعن الئقد، وإتسان رساغئ 
خغرات  طظ  اقجافادة  طظ  وتمضغظعط  الظاس،  حؤعن 
أن  الفضرة  لعثه  بث  وق  والئاذظئ،  الزاعرة  افرض، 
تضعن ظابسئ طظ سصغثة افطئ، وسصغثة افطئ عغ اإلجقم 
طظ  بأتضام  السزغط الثي وضع أظزمئ لطتغاة، جاءت 
لثن تضغط خئغر، سطغط بما غظفع الظاس وطا غدرعط 

َال َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِيُر﴾.
َ
﴿أ

غسغرون به تغاتعط،  لصث بغظ اإلجقم لطظاس ظزاطاً 
ظزاطا أجج بظغاظه، وأصام أرضاظه التئغإ المخطفى 
بسثه،  طظ  الراحثون  خطفاؤه  ظعةه  سطى  وجار   ،
خار  تاى  السالمغظ،  رب  بأتضام  الظاس  غسعجعن 
سثلعط طدرباً لفطبال، وتسظ رساغاعط لفطئ طططئًا 
لضض افجغال، ورشصعط بالرسغئ غاغَئ المظال، بط جارت 
تظحر  الجطان،  طظ  صروظاً  الثقشئ،  دولئ  الثولئ،  عثه 
الثغر والسثل والرتمئ لطسالط، شثخض الظاس شغ دغظ 
اهللا أشعاجاً، وتعجسئ الثولئ، وشحى اإلجقم بأتضاطه 
السادلئ شغ جمغع صارات السالط. بط لما أجصطئ الثقشئ 
المسطمغظ  بقد  وصسمئ  الزطط،  وحاع  السثل،  ضاع 
الئقد  شأشصروا  بزطمعط،  شتضمععا  الضاشرغظ،  بغظ 
والسئاد، بط جطمعا افطعر لتضام ق غرصئعن شغ افطئ 
إق وق ذطئ، طعماعط تظفغث أواطر أجغادعط، ولع ضان 
شغ ذلك عقك الئقد، وظعإ البروات، ذمساً شغ الئصاء 

شغ ضراجغ السططئ المسعجئ صعائمعا.
إن الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئًا 

بإذن اهللا جاصعم باآلتغ:
أوقً: جاصطع غث الشرب الضاشر المساسمر، السابث بئقدظا، 

وتطئص اإلجقم ضاطقً شغ جمغع طظاتغ التغاة.
باظغاً: جاطشغ ضض الدرائإ والةمارك، وتمضظ المجارسغظ 
طظ الجراسئ، والخاظسغظ طظ الخظاسئ، بض وتسغظعط سطى 

طا غمضظعط طظ أداء أسمالعط بالخعرة المططعبئ.
بالباً: لظ تثشع الثقشئ الصروض الربعغئ، بض جاثشع أخض 
ّفَُها الَِّذيَن 

َ
الثغظ شصط، اجاةابئ فطر اهللا الصائض: ﴿يَا ك

َ وََذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرَِبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن﴾. آَمُنوا اّيَُقوا اّبَ
رابساً: جامظع اقتاضار بةمغع أحضاله، وتسمح بالئغع 

والحراء داخطغاً وخارجغاً وشص أتضام الحرع شصط.
خاطساً: جاشغر الثقشئ السمطئ طظ اقجاظاد إلى الثوقر، 
والفدئ،  الثعإ  صاسثة  إلى  طساظثة  سمطاعا  لاضعن 

وتاساطض بثلك داخطغاً وخارجغاً.
وبالةمطئ، جاطئص الثقشئ جمغع أتضام اإلجقم شغ 
وغغرعا،  واقجاماع...  واقصاخاد  والتضط  السغاجئ 
الظاس  شغعا  غظسط  إجقطغئ،  تغاة  التغاة  تسعد  تاى 

 بسثل اإلجقم، ورضا الرتمظ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تشغري ذاصط التضط يف السعدان دائرة طةظعظئ
والثقشئ عغ التض الةثري

خرج المساسمر اإلظةطغجي طظ السعدان بةغعحه شغ السام 
١٩٥٦م، بسث أن اذمأن سطى طظ جغثطفعظه شغ تضط 
وضسعه  دجاعر  سطى  أطرعط،  وجغاجئ  السعدان،  أعض 
عط سظ ذرغص الصاضغ اإلظةطغجي اجااظطغ بغضر، لطفارة 
اقظاصالغئ الاغ بثأت شغ السام ١٩٥٣م، وسظثطا جاء إلى 
السعدان تضام طسطمعن، أبظاء طسطمغظ، لط غثغئعا ظظ 
المساسمر اإلظةطغجي، شأخثوا دجاعر بغضر سطى اجاتغاء، 
وتاى ق غصعل الظاس ضغش ظتضط بثجاعر وضسه الضاشر 
المساسمر اإلظةطغجي، جمعه بالثجاعر المآصئ، ولضظ 
عثا الثجاعر الثي جمغ طآصااً، ظض عع سخإ جمغع 
الثجاتغر الاغ أتئ بسثه، بض إن جض الصعاظغظ، الاغ طا 
زالئ ططئصئ إلى غعطظا عثا، أجاجعا عع الصعاظغظ الاغ 
وضسعا الضاشر المساسمر اإلظةطغجي... وسطى جئغض المبال 
ق التخر، صعاظغظ الحرضات وافراضغ، والدرائإ، بض 

إظك تةث طظ غمةث عثه الصعاظغظ، وغرشسعا طضاظاً سطغاً!
وطظث ذلك الاارغت؛ أي تارغت خروج المساسمر سسضرغا، 
إلى غعطظا عثا ظض السعدان شغ تالئ طظ سثم اقجاصرار، 
لسثم وجعد ظزام لرساغئ حؤعن الظاس، شالظزام الثي 
غطئص؛ دغمصراذغاً ضان أو سسضرغاً، أو حمعلغاً، عع شغ 
افخض صائط سطى افجاس الرأجمالغ الثي ق غعاط أخًق 
برساغئ حؤعن الظاس، وطظ الادطغض الصعل بأن الثول 
تطئص  فظعا  السغح  رغث  تسغح  وأطرغضا،  افوروبغئ، 
الظزام الرأجمالغ، شإن افجاس الثي صاطئ سطغه عثه 
الثول عع اجاسمارعا لئقد إشرغصغا وآجغا، وطظعا الئقد 
اإلجقطغئ، وظعإ بروات عثه الئقد، فن ذرغصئ الظزام 
الرأجمالغ عغ اقجاسمار، وسظثطا خار عظالك رأي سام 
طظ  اقجاسمار  شغ  أجطعبعط  غغروا  اقجاسمار،  ضث 
اتاقل الئقد سئر الةغعش، بظعإ البروات سئر اجاسمار 
طا  وسئر  سئرعا  الاغ  الربعغئ،  الصروض  أجاجه  جثغث 
غسمى باقجابمار افجظئغ، غاط ظعإ البروات، ولثلك 
ظرى أن عثه الثول تسغح بسداً طظ رغث السغح بسرصئ 
بروات الشغر، وإشصار الحسعب، والسعدان عع أتث عثه 
الئقد الاغ طا زالئ تظعإ برواتعا، سئر الثغعن الربعغئ 
الاغ وخطئ فضبر طظ ٥٠ ططغار دوقر، وسئر اقجابمار 
افجظئغ والحرضات افجظئغئ، ورغط غظى السعدان ببرواته 
الزاعرة والئاذظئ، إق أظه غسث طظ الثول الفصغرة، أو شغ 
الئظك  غدسعا  بسغاجات  المفَصرة  الثول  طظ  التصغصئ 
ضث  الظاس  شغبعر  الثولغ،  الظصث  وخظثوق  الثولغ، 
الزطط العاصع سطغعط، طظ صئض افظزمئ التاضمئ، شااشغر 
العجعه، ولضظ تزض افظزمئ والصعاظغظ عغ الصعاظغظ 
ذاتعا، وغاضرر افطر شغ دائرة طةظعظئ ق تظاعغ إق بتض 

جثري غسغث افطعر إلى ظخابعا.
إن طا صام به الظزام شغ السعدان طظ تض لتضعطئ العشاق 
العذظغ، وتصطغص سثد العزارات طظ ٣١ وزارة إلى ٢١ 
سثد  وتصطغص  ــعزراء،  ال طةطج  رئغج  وتشغغر  وزارة، 
وزراء الثولئ بظسئئ ٥٠٪، وضثلك تصطغص سثد العزارات 
العقئغئ، وغغرعا طظ المسالةات الاغ ُغحشض الظاس بعا 
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حكام آل سعود يعلنون تطبيعهم مع كيان يهود
بعد أن كان من خلف ستار

غةإ  الحرسغ  الطئاس  أن  أسقه  الظص  طظ  واضح   -٢
غضعن  وأن  تئرج،  ودوظما  لطسعرة،  جاترًا  غضعن  أن 
السظص  سطى  وُغطش  الرأس  حسر  غشطغ  خمارًا  الطئاس 
وغشطغ شاتئ الصمغص، بط جطئابا ُغرخى إلى الصثطغظ، 
وواضح ضثلك أن الةطئاب صطسئ واتثة: "بعب واجع 
شعق بغابعا ُغرخى لغشطغ الصثطغظ شق تئصى الصثطان 
طضحعشاغظ" وعثا بغِّظ لضض ذي سغظغظ، شضض خاتإ 

بخر وبخغرة غثرك ذلك شصث ورد شغ الظص:
- شإن الحارع أوجإ سطى المرأة أن غضعن لعا بعب 

تطئسه شعق بغابعا...
- شأوجإ سطغعا أن تضعن لعا طقءة أو ططتفئ تطئسعا 

شعق بغابعا... 
- وإذا خرجئ طظ غغر بعب تطئسه شعق بغابعا أبمئ...

تطئسه  بعب  لعا  غضعن  أن  وجعب  بخـراتـئ  شئغظ   -
شعق بغابعا تغظ الثروج...

بعب  لطمرأة  غضعن  أن  غةإ  أظه  غائغظ  عثا  وطظ   -
واجع تطئسه شعق بغابعا لاثرج شغه...

لطاأضغث:  طفردة  والمقءة  طفردًا،  البعب  غضرر  شعع 
(غضعن لعا بعب تطئسه شعق بغابعا... تضعن لعا طقءة 
غغر  طظ  خرجئ  إذا  بغابعا...  شعق  تطئسعا  ططتفئ  أو 
بعب تطئسه شعق بغابعا أبمئ... غضعن لعا بعب تطئسه 
واجع  بعب  لطمرأة  غضعن  الثروج...  تغظ  بغابعا  شعق 
تأضغث  الاضرار  شعثا  شغه...)  لاثرج  بغابعا  شعق  تطئسه 
شعق  تطئسه  بعب  شعع  واتثة،  صطسئ  الةطئاب  لضعن 

بغابعا... الت، وعثا أطٌر واضح بغِّظ العضعح.
وزغادة شغ تعضغح العاضح شإن اآلغئ الضرغمئ ﴿يُْدغنَِي 
صطسئ  الةطئاب  سطى أن  تثل   ﴾ َعلَْيِهنَّ ِمن َجَالبِيبِِهنَّ
سطغعظ  ُغثظغظ  أي  لطئغان  عظا  "طظ"  شإن  واتثة، 
وعثا  الةطئاب،  إلى  اإلدظاء  ُظسإ  وصث  جقبغئعظ، 
أجفض،  إلى  ُترخى  واتثة  صطسئ  الةطئاب  أن  غسظغ 
اآلغئ  ألفاظ  تسإ  صطساغظ  غضعن  أن  غاأتى  وق 
الضرغمئ، فن اإلدظاء طظسعب ضما صطظا لطةطئاب، شإذا 
ضان الةطئاب صطساغظ شغةإ أن ترخى الصطساان إلى 
الصثطغظ وطظ بط تضعن واتثة شعق افخرى شغضعن 
طظ  المثظاة  الثارجغئ  الصطسئ  شصط  عع  الةطئاب 
السظص تاى الصثطغظ... وعضثا شإن المئظى "الخغاغئ 
الطشعغئ" تآضث أن الةطئاب صطسئ واتثة فن اإلدظاء 
عثا  التال  وبطئغسئ  بغَّظا...  ضما  الةطئاب  إلى  ُظسإ 
شدًق سما ذضرظاه طظ تضرار ضطمئ بعب... وطا بغَّظاه 
تطئسه  واجع  بعب  عع  الةطئاب  أن  طظ  ذلك  صئض 
المرأة شعق بغابعا المساادة وُغرخى إلى الصثطغظ...

د اإلجقم سطى عثا الطئاس الحرسغ تاى  - وصث حثَّ
إظه لط غأذن لطمرأة أن تثرج إن لط غضظ لعا جطئاب 
الثروج،  طظ  لاامضظ  أخاعا  طظ  جطئابًا  تساسغر  بض 
بةطئاب  بض  بعب  بأي  سعرتعا  تسار  أن  غضفغ  شق 

وخمار ودوظما تئرج.
٣- عثا عع الرأي المائظى لطتجب، وعع ططجم لطحئاب 
شغ  صرأ  السائض  أن  غئثو  ولضظ  خقشه...  غخح  وق 
طثالفئ ظظعا لطحئاب بةعاز  خفتات اإلظارظئ أصعاقً 
بظطال  أو  وبطعزة  (تظعرة  صطساغظ  الةطئاب  غضعن  أن 
وبطعزة أو بظطال وطسطش شعصه إلى الرضئئ وظتع ذلك) 
وصث  الةطئاب...  واصع  شغ  طثاطفعن  الحئاب  أن  شزظ 
ُظسِثر الصارئ فظه صث غضعن صرأ رأغا لاارك أو طساصإ 
أو ظاضث أو عاٍو لطاحعغح شزظ عآقء طظازمغظ شغ 
خفعف التجب، وخاخئ أظظا ق ظسمط سظ طبض عآقء 
إق شغ تاقت خاخئ... وطظ بط شصث غطائج افطر سطى 
خقشًا  عظاك  أن  شغزظ  اإلظارظئ  خفتات  شغ  الصارئ 

بغظ الحئاب شغ ضعن الةطئاب صطسئ أو صطساغظ...
وظتظ ظآضث لطسائض بأن الرأي الثي غصعل به التجب 
شالةطئاب  شغه،  المظازمعن  حئابه  شغه  غثاطش  ق 
ُغرخى  المرأة  بغاب  شعق  واجع  بعب  واتثة:  صطسئ 
إلى أجفض لغشطغ الصثطغظ شق تئصغان طضحعشاغظ... 
طظ  غضعظعن  شصث  ذلك  غغر  غصعلعن  الثغظ  وأطا 
الاارضغظ أو المساصئغظ أو طظ الظاضبغظ أو طظ ععاة 
وأطام  التجب  أطام  بحغء  لغسعا  وعآقء  الاحعغح! 

الاجام حئابه بإذن اهللا.
المظازمغظ  التجب  حئاب  (إن  به:  بثأت  بما  وأخاط 
تشغغر  وق  التجب  برأي  تماطًا  ططاجطعن  خفعشه  شغ 
الةطئاب  ضعن  شغ  غثاطفعن  ق  وعط  ذلك...  شغ 
المساادة  طقبسعا  شعق  واجع  بعب  واتثة:  صطسئ 
الصثطان  تئصى  شق  الصثطغظ  تاى  أجفض  إلى  ُغرخى 
ضئغرًا  تأبغرًا  لطتجب  شإن  ظسط  وضثلك  طضحعشاغظ... 
الفدض  وذلك  المسطمات،  بغظ  الةطئاب  اظاحار  شغ 
طظ اهللا، شصث أوشى التجب طعضعع الطئاس الحرسغ 
الظزام  شغ  تفخغًق  طه  وشخَّ تصه،  أوشاه  لطمرأة، 
شغ  شاحارط  المرأة،  إلى  الظزر  باب  شغ  اقجاماسغ 
الطئاس الحرسغ أن غضعن جطئابًا وخمارًا غتصصان جار 
السعرة ودون تئرج، أي لغج ضض لئاس جاتر لطسعرة 
طه  غةعز لطمرأة الثروج شغه، بض لئاس طثخعص شخَّ

الحرع تفخغق).
وإظغ آلطض أن غضعن شغ عثا الةعاب الضفاغئ شغ أن 

 لطتجب رأغًا واتثًا شغ الةطئاب ضما بغّظاه أسقه
الااجع طظ طترم الترام ١٤٤٠عـ

٢٠١٨/٩/١٩م

تامئ ضطمئ السثد: الطئاس الحرسغ الثي أوجئه اإلجقم سطى المرأة ...


