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ءاحنأ عيمج  يف  سانلا  تائم  عم  تاونسل  ثدحتأ  تنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  طخلا ، اذه  رايتخا  ةرخآلاو .  هملاعو  هلقعو ،  هنيد  بنذملا ،  دسجو  بلق  ىلع  تابوقع  مهيلع  نأو  ماشوأ ،  يهو  بقاوع  اهل  بونذلا  نأ  ىلع  اوقفتا  نيدشرملاو  ءاملعلا  نأل  يرورضو  راض  رمأ  اياطخلاو  بونذلا  نم  طخلا  اذه  رايتخا  نإ  .ةرخآلاو  هملاعو  هلقعو ، هنيد  ءىطاخلا ، دسجو  بلق  ىلع  تابوقع  مهيلع  نأو  مغنمو ، بقاوع  بونذلل  نأ  ىلع  اوقفتا  نيلصوملاو  ءاملعلا  نأل  عنصت  نأ  بجيو  ةراض  اياطخلاو  بونذلا 
اهرمحأو غنيكملاب  ةنيزم  مهنويعو  ليوطلا  مهرعش  امنيب  يناغألا ، نودؤي  ضافضف  يبرغم  بابلج  نودتري  صاخشأ  ةرشع  نم  رثكأ  كانه  ناك  حرسملا  ةبشخ  ىلع  .ىقيسوملا  توص  ىلع  زتهت  داسجألاب  ءيلم  ءاضيبلا ، رادلا  طسو  يف  يليل  ىهلم  وبق  يف  تدجو  يسفنب ، لاجرلا  ضعب  تيأر  .مامتهالل  ةراثإ  رثكأ  ءايشأ  امئاد  ءاسنلا  تناك  يل  ةبسنلاب  نكلو  لاجرلا ، ىلإ  عمتسأ  مل  يننأ  نكي  مل  ببسلاو  يلمع ، يف  بلاغلا  يف  اهيلع  ءوضلا  طيلست  مت  يتلا  ءاسنلا  تاوصأ  تناك  سنجلا ، نع  ةقطنملا 

، ةلمم نفلا  اذه  ربتعي  ناك  ةلوفطلا  ةلحرم  يف  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .رامعتسالا  لالخ  برغملا  يف  ليللا  تايتفب  دعب  اميف  طبترا  نفلا  اذه  نكل  رولكلوفلا ، نم  ًاءزج  مسالا  هنومسي  نيذلا  نوبرطملا  ناكو  نيجرفتملا ، نم  ديدج  ليجل  نفلا  ةخيش  نع  يلختلا  ةعومجملا  تداعأ  .راهنلا  يف  ًالاجر  اونوكي  نأ  ىنعم  ىلع  نوبلغتيو  ًاليل  ءاسنلا  راودأ  نودؤي  لاجر  اهؤاضعأ  ةيبرغم  ةعومجم  يه  تاخيش  هيرابك  .لاجرلا  بلقتو  ةأرملا  ةوق  نع  يناغأب  نيتعاس  ةدمل  يبرغملا  ثارتلا  طابترا  يف  جامدنالاو  فافشلا ،
يدترأ امدنع  شهدم  روعش  هنإ  ناسغ  لوقي  .ءاسنلاو  لاجرلل  تافالتخالا -  مارتحاو  ةيرحلاب  قلعتي  هلك  رمألا  نإ  نولوقي  فلتخم ، ءيش  ضرعلا  نإف  هئالمزو ، نسحل  ةبسنلاب  نكلو  .يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىلع  نيصلخملا  نيعباتملا  نم  ددع  عم  ةيلود  ضورع  ىلإ  ةفاضإلاب  ءاضيبلا ، رادلا  يف  ةمحدزملا  ةيليللا  يهالملا  يف  ضورعلل  فورعم  ناونع  ىلإ  ماع 2016  يف  ةريغصلا  ضورعلا  نم  ةقرفلا  تلقتنا  .حرسملا  ةبشخ  ىلع  رودلا  اذه  ميدقتل  ةينفلا  ةميقلا  ردقي  قحال  تقو  يف  كلذ  يف  يدؤملاو 

2019 يبرعلا ، رتيمورابلا  عم  نايبتسا  يس  يب  يب  .ةقيرطلا  هذهب  انيلإ  اورظنت  ال  ةقيرطلا ، هذهب  انيلإ  اورظنت  ال  مهل ال ، انلق  .بعتم  وه  موي  لك  ءاسنلا  هب  رعشت  ام  وه  اذه  يف  ريكفتلا  .يصخشلا  يناكم  نوكهتني  اوناك  ول  امك  اوناك  ةوهشب ،  انيلإ  رظنلاو  انهاجت ،  ةبغر  مهيدل  نأ  ترعش  .انداسجأ  صحف  يف  نيرضاحلا  ضعب  أدب  انصقرو ، سبالملا  هذه  انعضو  امدنع  لعفلا : در  ناسغ  ركذتيو  .حيرلاب  رعشأ  نأ  يننكمي  يترشبب ، رعشأ  نأ  عيطتسأ  .ىلإ  ينلوحي  ًاناتسف  Amin خيشلا ربتعي  رود  بعلي  يذلا  ينون ،
نءاج نم  ءاضيبلا  رادلا  نم  نهرمع  نم  تانيرشعلا  يف  ءاسن  ثالث  يل  لاق  امك  مهتروكذ ، نم  صقتني  اذه ال  .مهل  هينعي  امو  ضرعلا  يف  مهيأر  ذخأل  روهمجلا  ضعب  عم  تسلج  .ةددحم  ءايشأ  لعفي  نأ  بجي  الو  ناسنإ  هنأ  نولوقي  هسفن  تقولا  يف  مهنكل  ءيش ، يأ  لعف  هنكميو  ناسنإ  هنأ  نولوقي  .دهنتي  ةياغلل ، ةبعص  تايلوؤسم  نولمحتي  نيذلا  صاخشألل  ىطعي  عمتجملا  نأل  الجر ، نوكت  نأ  بعصلا  نم  مويلا  .يعامتجالا  طغضلا  نم  رسك  ةباثمب  حرسملا  ةبشخ  ىلع  هنوك  برغملا ، يف  ةرهش  رثكألا 
يه نهارلا  عضولا  يدحت  ىلع  ؤرجي  نم  لكو  ناسغو  نيردناسو  ةشئاعو  ءافص  ىلإ  ةبسنلاب  ةطقنلا  نإ  .قالطإلا  ىلع  ةيرح  دجوت  ال  ناكملا ، اذه  جراخ  .برضلل  ضرعتت  دقو  كيلع  ضبقلا  متيس  سبالملا  سفن  يدترت  تنك  اذإ  جراخلاو ، ةذفانلا  ىلإ  راشأو  .انه  ةيرح  كانه  نكلو  .ءاسنلا  يز  نودتري  ًالاجر  ىرن  نأ  بيرغلا  نم  يبرعلا  ملاعلا  يف  ةقيقحلا ، يف  .لاع  توصب  نكحض  مث  نهادحإ ، يل  تلاق  امك  نآلا ، ةعاجش  رثكأ  برغملا  يف  ءاسنلا  تحبصأ  نيتلاحلا ، اتلك  يفو  .ةنيدملا  يف  ةليلب  عاتمتسالل 

 ، اًضيأ ريغتتس  ىرخألا  ميقلا  نإف  سنجلا ،  لوح  درسلا  رييغتب  تمق  اذإ  .ينغلا  يبرعلا  طخلاك  طلتختو  قفدتت  ةيزاوتم ، ًاطوطخ  تسيل  اهنكل  .ربكأ  ةيمهأ  يستكي  انتايح  يف  ةميمحلا  ةقالعلا  زيزعت  نإف  دقعلا ، اذه  ةيادب  يف  ةماعلا  نكامألا  نم  ةلادعلاو  ةماركلاو  ةاواسملاو  ةيرحلا  يف  لامآلا  يشالت  عمو  .لبقتسملا  يف  ةحصو  ةداعس  رثكأ  نوكي  نأ  انعمتجمل  اندرأ  اذإ  مهم  رمأ  سنجلا  عون  ىلع  حاتفنالا  نكلو  .هرسأب  عمتجملا  ناضتحال  سفنألا  قشب  اهوأشنأ  يتلا  ةنمآلاو  ةريغصلا  تاحاسملا  زواجت 
يف انلز  ام  اننأب  فرتعن  نأ  بجيو  .انلثم  سانلا  نم  ريثكلا  كانه  عقاولا  يف  نكلو  ًانايحأ ، ءارحصلا  يف  ةدحولاب  رعشن  لمعلا ، اذهب  موقن  امدنع  .ةشئاع  راكفأ  افص  كراشت  هللا ، مار  يفو  .تارييغتلا  باعيتسال  تقولا  عمتجملا  يطعت  نأ  كيلع  تمصيس  ثدحي ؟ اذام  كلذ ، ىلع  ءاملا  نم  ريثكلا  بص  تنك  اذإ  ادج ، ةفاجلا  يضارألا  بحن  نحن  .ةيمنتلل  ةيجيردت  ةيلمع  نكلو  تاروثلل ، ةجيتن  انتقطنم  يف  رمتسمو  ريبك  رييغت  دجوي  ال  ةسايسلا ، يف  لاحلا  وه  امك  سنجلا ، يف  .لقألا  ىلع  ليجلا  لمع  جاتن  اهنكلو 

 ، هلقعو هنيد  بنذملا ،  دسجو  بلق  ىلع  تابوقع  مهيلع  نأو  ماشوأ ،  يهو  بقاوع  اهل  بونذلا  نأ  ىلع  اوقفتا  نيدشرملاو  ءاملعلا  نأل  يرورضو  راض  رمأ  اياطخلاو  بونذلا  نم  طخلا  اذه  رايتخا  نإ  .هملاعو  هلقعو  هنيدو  بنذملا  دسجو  بلق  ىلع  تابوقع  مهيلع  نأو  ًاراثآو ، ًاراثآ  بونذلل  نأ  وه  كولسلا  يف  ةداسلاو  ءاملعلا  هيلع  قفتا  ام  نأل  اهيلع  قافتالا  بجيو  ةراض  اياطخو  اياطخ  دروفوأ  ميت  مظاك  ىفطصم  افياتلا  بوه  يررحم  نإ  .ريصقلا  ىدملا  يف  قاشلا  انلمع  نم  ديفتسن  نلو  ةعارزلا 
يتينمأ تناك  .ّيلع  فسألاب  دحأ  رعشي  ىتح ال  يتفرغ ، يف  يدحو  يكبأ  يننأ  ةجردل  ًاضيرمو  ًابعتم  ينلعجت  باجنإلا  ىلع  يتردق  مدع  نكل  هيهتشأو ، هديرأ  ام  لك  ىلع  لصحأو  هللا  ركشأو  ةعتم  تاظحللا  رثكأ  شيعأ  .دالبلا  جراخ  ءاوجألا  رييغتل  ماع  لك  ينذخأيو  ةرايسو  الزنم  كلتمتو  ةقومرملا  .راطالا  .ةماس  ةصاصر  وه  يجوز  نأ  ءيش ، يأ  ىلإ  جاتحأ  يننأ ال  يدلب  يف  ديعس  يننأ  نودقتعي  سانلاو  ينزح ، رهظي  وأ  اريثك  نوثدحتي  نيذلا  كئلوأ  نم  ادحاو  تسل  يننأل  طخلا  اذه  رايتخاب  ةرخآلاو .  هملاعو 

يف ًاضيأ  تأشن  يننأل  ليمجلل  ةركان  ةأرماك  ّيلع  مكحت  .كلذ ال  ىلع  مدنأ  مث  ةئيس ، ةلماعم  نهلماعأو  تاملكلاب ، نهيذؤأو  مهب ، نمتهي  دعي  مل  يتانب  ىتحو  هل ، ىنعم  اذه ال  .رضتحأ  تنكو  يلخاد  يف  تنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاديعس  تنك  يننأب  فرصتأو  كحضأ  نأ  يلع  ناك  اذل  يلجأ ، نم  تايتفلا  مأب  ينوعدت  يفليسلا  يتجوز  تأدب  .ىودج  نود  نكلو  يفده ، قيقحت  لمأ  ىلع  باجنإلا  يف  رمتساو  لمأ  ةبيخب  ترعش  ةلفط ، بجنأ  ةرم  لك  يف  نكلو  نيتنباو ، نينبال  ًامأ  حبصأل  تجوزت  امدنع  ةديحولا 
ةملك وأ  يل  جالعل  ديج  بيبط  يل ، ةروشملا  ميدقتل  يئاصخأ  ىلإ  جاتحأ  كلضف ، نم  .ةأرما  عم  ىرخأ  ةرم  لمحلل  ًادعتسم  تسل  يننألو  ًادج  ةديج  تسل  يننأل  تاظعلا  هيلع  ىغطت  نأ  نود  لجر  كيدل  نوكي  نأ  ةلاعف  قرطب  ينديفت  نأ  لمآو  لح  نع  ثحبأ  انأ  .رجفنيس  ىتم  فرعأ  الو  يلخاد ، يف  يلغي  ناكربلا  ىتحو  يتبغرو ، يتبغر  قيقحت  ىلع  ًامامت  رداق  ريغ  انأو  روعش ، نود  ثدحتأل  يننوذؤيو  لاجرلا  نوبحي  يلوح  نم  لكو  يجوزو  يتامح  .ةأرملا  ىلع  لجرلا  لضفت  ةلئاع  يف  نكلو  يروكذ ، عمتجم 
لعلو نبا ، ةئام  هيدل  ناك  ول  ىتح  تايتفلا ، يطعي  ىتح  يرذلا  نم  ًاميقع  لازي  ناسنإلاو ال  تانب ، ءابآ  ءايبنألا  نإ  هل  لق  ةنبا .  ناك  هئاقدصأ  دحأ  نأ  هبطاخ  اذإ  لبنح ،  نب  دمحأ  مامألا  ىلإ  ناكو  تانيمث  ءاسن  مهف  تايتفلا ، اوهركت  ال  لوقلاب : نهوبحي  نأ  ىنمتأو  ةميظع ، ةمعن  كتبهو  هللا  نأ  يتديس  فرعأ  ًالوأ ، دعبو : كل  ًاريخ  ناك  اذإ  كركذي  نأ  هنم  بلطأ  امك  ةنجلا ، يف  كل  ًابأ  نهلعجيو  كتانب  ظفحي  نأ  لأسي  هللاو  ةزيزعلا  يتخأ  اي  ةبيط  ةيحت  مألا : تانب  بيجت  .طابحإلا  يتايونعم  عفرت  نأ  اهنأش  نم  ةديج 
ًءاسمو اًحابص  عدبملا  يمحت  كلعجيس  دحاو  دبك  ةعتم  يف  نيريثكلا  ءاكبو  كل ، ريخ  وه  ام  فرعي  ىلاعتو  هناحبس  اذه  نكل  مهنم ، كنامرح  ىلع  ةرداق  ةطلسلا  .كلوح  نوكي  نأ  نود  كل  هتيطعأ  كنأل  بضغلاب  روعشلا  نم  الدب  يل  رفغت  نأ  كحصنأ  كلذل  ةنجلا ،  يف  مهل  لضفأ  وهو  مهنم  ةثالث  هيدل  لجر  وه  ميركلا  يبنلا  كلذ  نأ  ىتح  تايتفلا ، نع  ةريثك  تاملك  تليق  دقف  نهموجنب ، ءامسلا  تنيز  امك  نهعم  تايتفلا  تلزن  اذإ  هنأ  صالخإلاو  يقيقحلا  بحلا  زونكو  ةمحرلا  ةريخذ  تايتفلا  مهنع : ليق  ام  لمجأ 

ملو ةمعن  يف  اوناك  نيذلا  نأل  كتغلب ،  رركتي  نأ  بجي  ءيش  اذه  هلل  دمحلا  .مكبلص  مهنأ  هلل  دمحلاو  ثلاثلا ، سنجلا  سيلو  تانب ، مهنأ  هلل  دمحلاو  ةقاعإلا ، نم  ءاحصأ  مهنأ  هلل  دمحلا  نكلو  هاطعأ ، ام  ىلع  هلل  دمحلاو  كتانب ، لسن  نوكت  نأ  كلاصفنا  وه  امبر  وأ  دعب  هيلع  قداصي  مل  هللا  نأل  لب  زجاع ، كنأل  سيل  ًالجر  دلت  مل  يتخأ  .نوريثكلا  اهديري  يتلا  مألا  ةملك  عامسل  اديعس  كلعجتو  لمحلا  ةحرف  ًاحرفو  ًاحرفو  ًاحرف  كيلع  تيبلا  ألمو  ًابصخ  كمحر  تلعج  كلذ  لعفت  فيكو ال  كيلع ، ةمعنلا  نم  ريثكلاب 
ةحيصن ةحيصن : انل  لسرتل  .مدختُسي  هللاو  ءيش  لك  هقبُسي  َهَدَنتسُم  نأل  هللا  ىلع  دامتعالا  عم  مهنم  دحاو  دع  .نينجلا  سنج  ديدحتل  ةقيقد  ةيامحو  تاباسح  كانهو  ًاريثك  ملعلا  روطت  دقف  كفده ، قيقحتل  قرطلا  عجنأ  ىلإ  كدوقيل  ءاسنلا  ضارمأ  يف  ًاصصختم  ًابيبط  ريشتست  نأ  يعيبطلا  نمو  ربكت ، امدنع  كل  ةريخذ  نوكتل  كتانب  ةياعرو  قلاخلل  ًاليزج  ًاركش  يتديس  .كلضف  نم  مهيديأ ، يف  ناك  اذإو  كنم ، تسيل  اهنأ  مهنوربخي  كنومهتي  نيذلا  كئلوأو  .اورعشي  ملو  هنم  اوجرخ  اوركشي  :
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