
مؤمتر فيينا هدفه: فرض ”نظام علماني تعددي 
دميقراطي“ على سوريا، وحماربة الداعني إلقامة 

دولة اخلالفة الراشدة باسم ”حماربة اإلرهاب“

أغعا المسطمعن شغ جعرغا الحام سصر دار اإلجقم:
عض غسصض أن تصئطعا أن تضعن أطرغضا وروجغا، وعما 
وطاى  وأطظضط،  لسقطضط  راسغئ  رجغط،  حغطان  صرظا 
ضان غرسى الثئإ الشظط؟! إن التض بغثضط ولغج بغث 
أسثائضط، إظه شغ دغظضط ولغج شغ الصاظعن الثولغ، 
وطظ سظث اهللا وتثه ولغج طظ سظث أسثائه... وإغاضط 
أن تظثثسعا بمصعلئ إظضط ضسفاء، بض أظاط أصعغاء باهللا 

وعع جئتاظه وتسالى ظاخر المآطظغظ وطسجعط.

اصرأ شغ عثا السثد :
- ذرغصئ الافضغر المظاةئ ُتسالب العاصع الفاجث بالاشغغر 

   ق بالارصغع  ...٢
- الطرغصئ السمطغئ لطصداء سطى اقجاسمار شغ السالط ...٢

- تجب الاترغر شغ أجارالغا شغ طآتمره السظعي، 
   بئاٌت وتّعجٌع وخثٌع بالتص ...٣

- لماذا تضثس الخغظ الثعإ؟ ...٤
- إذقق تمطئ سالمغئ ظخرة لتمطئ الثسعة شغ 

  أوزبغضساان ...٤
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بصطط: أجسث طظخعر

شعز تجب
السثالئ والاظمغئ 
يف اقظاثابات الرتضغئ

الئرلماظغئ  لقظاثابات  الظعائغئ  حئه  الظاائب  أظعرت 
المئضرة الاغ جرت شغ ترضغا غعم افتث الماضغ، تتصغص 
تجب «السثالئ والاظمغئ» شعزًا ضئغرًا. وصث وخطئ ظسئئ 
والاظمغئ»  «السثالئ  تجب  سطغعا  تخض  الاغ  افخعات 
شغما   .٪٤٩,٤٨ إلى  أوغطع،  داود  أتمث  غارأجه،  الثي 
تخض تجب «الحسإ الةمععري»، برئاجئ ضمال صطغةثار 
أوغطع، سطى ظسئئ ٢٥,٣٢٪ طظ افخعات. وتخض تجب 
«الترضئ الصعطغئ» برئاجئ دولئ بعاحطغ سطى ظسئئ 
«الحسعب  تجب  تخض  بغظما  افخعات.  طظ   ٪١١,٩٠
سطى   دطغرذاش  الثغظ  خقح  بجساطئ  الثغمصراذغ» 
١٠,٧٥٪ طظ افخعات. شغ تغظ تخطئ افتجاب افخرى 
والمساصطعن سطى ٢,٥٥٪ طظ افخعات. وبطشئ ظسئئ 
المحارضئ شغ اقظاثابات ٨٧,١١٪ طظ إجمالغ طظ غتص 
لعط الاخعغئ طظ الظاخئغظ افتراك. (وضالئ افظاضعل).

لتجب  تسمح  الارضغئ  اقظاثابات  ظاائب  إن   :
السثالئ والاظمغئ باحضغض التضعطئ طظفردا.. وشغ عثه 
المظاجئئ ظصعل: إن ظةاح أي تجب غسمغ ظفسه إجقطغا 
ق غسظغ ظةاتا لقجقم والمسطمغظ. شالظةاح التصغصغ 
وإصاطئ  الثاخض  شغ  ضاطق  اإلجقم  تطئغص  شغ  عع 
المسطمغظ  وظخرة  أجاجه،  سطى  الثارجغئ  السقصات 
ورشع الزطط سظعط والصاال دشاسا سظعط.. والعاصع أظه 
السثالئ  تجب  ترضغا  شغ  التضط  زطام  تسطط  أن  طظث 
والاظمغئ سام ٢٠٠٢ شإظه غفخض اإلجقم سظ الثولئ 
وق غصغط السقصات الثارجغئ سطى أجاس اإلجقم، وعا 
عط أعض جعرغا وطظث ٥ جظعات غساظخرون المسطمغظ 
لطعصعف شغ وجه جرائط سخابات افجث وطظ غآغثه 
ولط تصط ترضغا بظخرتعط طع أظعا صادرة سطى ذلك، بض 
إن تضام ترضغا غحارضعن الثول الشربغئ شغ طآاطراتعا 
ترضغا غصغمعن  وأغدا شإن تضام  جعرغا..  أعض  تةاه 
أشدض السقصات الثبطعطاجغئ والسسضرغئ وغغرعا طع 
ضغان غععد الثي غتاض شطسطغظ وغئطح لغض ظعار 
بأعض شطسطغظ.. إن تضام ترضغا طبض ضض التضام شغ 
الثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ ق غصغمعن وزظا 
لطثول  أتئاع  وعط  المسطمغظ  لمخالح  وق  لقجقم 
الشربغئ الضاشرة، شغةإ السمض سطى تشغغرعط، شما ضان 
لطثول الشربغئ أن تساسمر بقدظا لعق خدعسعط لعا، 
وطا ضان لثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة أن 
تسامر شغ غغابعا لعق طتارباعط لسعدتعا إلى واصع 

التغاة خثطئ لطضفار المساسِمرغظ.

ظئثأ طما اظاعئ إلغه آخر المساةثات الماسطصئ بمخغر 
خاتإ الثطئ طئسعث افطط الماتثة برظاردغظع لغعن 
لظئصى طعاضئغظ لفتثاث جاسئ بساسئ لظسطغ الرأي 
شغعا، بض ظسمض سطى اجائاصعا باخعر طا جاآول إلغه 
تسإ وصائع طتسعجئ ولغج ضربا شغ الثغال إلغةاد 
العسغ الاام لثى أطاظا تاى ظامضظ طظ تترغرعا طظ 

برابظ الثول اقجاسمارغئ.
أن «بان   ٢٠١٥/١٠/٣١ غعم  روغارز)  (وضالئ  ظصطئ  شصث 
ضغ طعن افطغظ السام الماتثة أخطر اساجاطه اجائثال 
وتسغغظ  لغعن  برظاردغظع  التالغ  الثولغ  المئسعث 
وظصطئ  طضاظه».  ضعبطر  طارتظ  افلماظغ  الثبطعطاجغ 
العضالئ سظ دبطعطاجغ ضئغر شغ افطط الماتثة «أظه 
طظ المصرر تالغا أن غارك لغعن طظخئه غعم ٢٠١٥/١١/٦ 
ولضظ صث غاط تمثغث ذلك إذا تثبئ اظفراجئ طفاجؤئ 
شغ جععد العجاذئ الاغ غصعم بعا». ضض ذلك غثل 
سطى شحض لغعن الثي سمض بأصخى جعثه لاظفغث خطاه 
الاغ أخئتئ اتفاصا وصع سطغه بافترف افولى بمثغظئ 
الخثغرات بالمشرب غعم ٢٠١٥/٧/١١ غادمظ «تحضغض 
تضعطئ وذظغئ تعاشصغئ، واسائار برلمان ذئرق العغؤئ 
الاحرغسغئ، وتأجغج طةطج أسطى لطثولئ، وطةطج 
أسطى لقدارة المتطغئ، وعغؤئ إلسادة اإلسمار، وأخرى 

لخغاغئ الثجاعر، وطةطج الثشاع وافطظ».
اقتفاق  عثا  غتصص  تاى  جعثه  ضض  لغعن  بثل  لصث 
أوروبا  لخالح  وغسمض  بافخض  أوروبغا  طئسعبا  لضعظه 
لطشرب  الاابسئ  المشرب  وجاسثته  افولى،  بالثرجئ 
لطمفاوضات  المسادغفئ  الثولئ  وعغ  افوروبغ 
وخاخئ  افذراف،  سطى  بالدشط  أخرى  صعى  وضثلك 
السصعبات  بفرض  عثد  الثي  افوروبغ  اقتتاد 
خفئ  سطغعط  وغططص  اقتفاق  غرشدعن  الثغظ  سطى 
إطضاظغاته  ضض  شسثر  والمخالتئ.  لطسطط  المسرصطغظ 
وخاخئ  أجالغئه  ضض  واجاسمض  المفاوضات  إلظةاح 
الاعثغثات بالسصعبات سطى المسرصطغظ بإتالئ المطش 
إلى طةطج افطظ واجاسان بضض الصعى تاى غظفث عثا 

اقتفاق افولغ.
خاتئئ  برغطاظغا  وخاخئ  أوروبا  أن  ظفعط  عظا  شمظ 
الظفعذ شغ لغئغا والمشرب، وباصغ دول حمال أشرغصغا 
لتساب  الفاسطئ  صطر  وخاخئ  خطغةغئ  دول  زائث 
عثا  طظ  لااثث  طسغظئ  أذراشا  تمعل  تغث  برغطاظغا 
الامعغض وجغطئ ضشط سظثطا غراد طظ عثه افذراف 
طسغظئ.  اتفاصغئ  سطى  الاعصغع  أو  طسغظئ  جغاجئ  تظفغث 
تغث تساثثم جططاعا سطى افذراف الاغ تصع تتئ 
تأبغرعا ظاغةئ ذلك. شصطر لسئئ دورا ظاعرا شغ لغئغا 
وطث  الامعغض  طسألئ  واجاثثطئ  برغطاظغا  لخالح 
أو  رجالعا  باتادان  وصاطئ  غصئطعا  لمظ  المساسثة 
تسعغض سمطعط والاروغب لعط سئر وجغطاعا اإلسقطغئ 

«الةجغرة»، وتفسض طبض ذلك شغ ضض طضان.
تثد لغعن تارغت ٢٠١٥/٩/٢٠ طعسثًا ظعائغاً لاعصغع التض 
الظعائغ بغظ افذراف، ولضظ صئغض ذلك بغعم صام تفار 
غظاصث  لغعن  جسض  طما  بظشازي  شغ  سسضرغئ  بسمطغئ 
عثا السمض ضأظه طصخعد لقجافجاز ولسرصطئ العخعل 
إلى التض، وعثا طا ضان، شاط وضع طعسث ظعائغ آخر 
غعم ٢٠١٥/١٠/٢٠! وطسروف أن تفار طثسعم أطرغضغا، 
تفاوض،  وعغ  تأبغره،  تتئ  واصسئ  ذئرق  وتضعطئ 
لسرصطئ  أطرغضا  شاساثثطه  الافاوض.  غسرصض  وتفار 

التض تاى تخض إلى طئاشاعا.
واطاساضه  صطصه  أوباطا  أطرغضا  رئغج  أظعر  لصث 
الةمسغئ  أطام  خطابه  أبظاء  لغئغا  شغ  العضع  طظ 
صث  وضان   .٢٠١٥/١٠/١ غعم  الماتثة  لفطط  السمعطغئ 
الئرغطاظغئ)  (اإلذاسئ   ٢٠١٥/٤/١٨ غعم  اتعاطات  وجه 
شغ  الخراع  لعغإ  باشثغئ  الثطغةغئ  الثول  «لئسخ 
تعثئئ  شغ  المساسثة  سطى  الثول  عثه  وتث  لغئغا 
«جغاسغظ  وصال:  شغعا»  الفعضعي  السغاجغ  العضع 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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«دي طغساعرا» غخض دطحص.. وغتدر اجاماساً يف 
الثارجغئ السعرغئ 

غعم الةمسئ شغ ٢٠١٥/١٠/٣٠م، سصث شغ شغغظا ساخمئ 
الظمسا اقجاماع الباظغ المعجع إلغةاد تض لطعضع شغ 
جعرغا، وذلك بتدعر طمبطغظ لـ ١٧ دولئ سطى رأجعط 
افوروبغ.  واقتتاد  الماتثة  لفطط  إضاشئ  أطرغضا، 
والتضعطئ  المسارضئ  جمع  إلى  خااطه  شغ  دَسعا  وصث 
شغ جعرغا تعل ذاولئ تعار طظ أجض سمطغئ جغاجغئ 
تصعد إلى تحضغض تضعطئ جثغرة بالبصئ وغغر ذائفغئ 
وإجراء  جثغث  دجاعر  وضع  غسصئعا  أتثًا،  تصخغ  وق 
اقظاثابات، ضما دسعا إلى عثظئ شغ ضض أظتاء الئقد، 

واتفصعا سطى تتثغث طعسث لطصاء جثغث بسث أجئعسغظ.
والظاظر شغ عثا المآتمر غرى أظه شغ أجاجه ق غثاطش 
شغ  إق  ٢٠١٢م  شغ  سصثه  تط  الثي  جظغش  طآتمر  سظ 
غاابع  طظ  أطا  سطغعا،  غسعَّل  ق  الاغ  الافاخغض  بسخ 
افرض،  سطى  الةارغئ  والسسضرغئ  السغاجغئ  افوضاع 
غرى أن عظاك اخاقشاً ضئغرًا تثث سطى افرض طا بغظ 
شغ  أطرغضا  تضظ  لط  جظغش  طآتمر  شفغ  المآتمرغظ. 
سةطئ طظ أطرعا، وأسطئ الدعء افخدر لسمغطعا بحار 
لضغ غفاك بالظاس وغصدغ سطى بعرتعط، وأطَّظئ له 
سمقئعا  ذرغص  سظ  والسغاجغ  السسضري  الثسط  ضض 
شغ المظطصئ، وتشاضئ سظ ضض جرائمه؛ إق أظه شحض 
شغ إخداع أعض الحام وضسر إرادتعط، وشحطئ طسه 
ضض طظ إغران وروجغا الطاغظ أطثتاه بضض وجائض الصاض 
والاثطغر، ووخض التال بأوباطا إلى الاخرغح بأظه غاعصع 
جصعط الظزام السعري المفاجأ، واظاحر الثعف لثى 

دوائر الصرار افطرغضغ وافوروبغ والروجغ طظ اظعغار 
طفاجأ لطةغح السعري الظزاطغ وتفضضه صئض ظعاغئ 
لطفراغ،  اإلجقطغغظ  طضء  طظ  والثعف  الةاري،  السام 
وظحأ الثعف أضبر طظ رغش دطحص لصربه طظ الساخمئ؛ 
لثلك ُحثدت الصئدئ ضبغرًا سطى سثم تةاوز خطعط 
تمر وضساعا أطرغضا لامظع صعات المسارضئ المسطتئ 
طظ اتاقل الساخمئ؛ وطظ بط جاء الاثخض السسضري 
الروجغ المئاحر لغظصث أطرغضا وسمغطعا، وغسعِّم الفحض 
الساشر  الروجغ  السثوان  عثا  أن  والمقتر  اإلغراظغ، 
سظعان  تتئ  جاء  ظاعرًا  جعرغا،  شغ  المسطمغظ  سطى 
طتاربئ داسح، بغظما رضج ضض غاراته سطى المظاذص الاغ 
تتمغ ذائفئ الظزام، وسطى المظاذص الاغ تمظع جصعط 

الظزام بسصعط الساخمئ ضثرسا والرغش الثطحصغ.
الئطعلغ  اقجائسال  أطام  العصعف  طظ  بث  ق  وعظا 
افجطعري الثي جطره المصاتطعن المسطمعن أطام عثا 
السثوان، والثي أجئر افذراف الثولغئ سطى المسارسئ 
تسامر  أن  ضان  المصرر  أن  طع  شغغظا،  طآتمر  سصث  شغ 
الشارات الروجغئ العتحغئ، وأن تاط اجاسادة المظاذص 
الاغ تتغط بمظطصئ رأس الظزام، وأن غاط اتاقل تطإ؛ 
ولضظه الفحض طظ جثغث عع الثي دسا أذراف السثوان 
إلى عثا المآتمر، وطع أن بغان المآتمر ذضر تحضغض 
المساعر  غضحش  أن  دون  دجاعر...  ووضع  تضعطئ... 
إق أن جعن ضغري صائث المآتمر و«طساسثه» قشروف! 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

وخض جاغفان دي طغساعرا طئسعث افطط الماتثة إلى جعرغا غعم افتث الماضغ إلى دطحص بسث غعطغظ طظ 
اجاماع شغغظا.. وذضرت طخادر شغ افطط الماتثة، أن دي طغساعرا تعجه لتدعر اجاماسات شغ وزارة الثارجغئ 
السعرغئ ولط تثضر المخادر تفاخغض أخرى سظ الجغارة. وضاظئ آخر زغارة صام بعا دي طغساعرا لثطحص شغ جئامئر 
الماضغ. وغعم الةمسئ الماضغ، اتادظئ شغغظا اجاماسات لممبطغظ سظ ١٧ دولئ، إلى جاظإ اقتتاد افوروبغ 
وافطط الماتثة، وجمسئ إغران الاغ تساظث الرئغج السعري بحار افجث طع السسعدغئ الاغ تساظث طسارضغظ 
غصاتطعن افجث. ودسا المحارضعن إلى وصش إذقق الظار سطى طساعى الئقد، واجاؤظاف المتادبات الاغ تاعجط 
شغعا افطط الماتثة بغظ التضعطئ والمسارضئ، لضظ اقجاماع شحض شغ اقتفاق سطى صدغئ حائضئ، وعغ الثور الثي 

غمضظ أن غطسئه افجث شغ جعرغا طساصئق. (أخئارك ظئ)
: طظ العاضح أن المئسعث الثولغ غتمض إلى دطحص ظاائب طآتمر شغغظا الثي تعاشصئ شغه افذراف الثولغئ 
واإلصطغمغئ سطى أن تضعن جعرغا دولئ َسطماظغئ، وسطى المتاشزئ سطى «طآجسات» الثولئ، أي الةغح والمثابرات 
والصداء وطا حاضض ذلك.. المعط شغ عثا المةال أن غاظئه أعض جعرغا إلى طا ُغثطط لعط ولمساصئض بطثعط 
طظ صئض أسثاء اإلجقم والمسطمغظ وسطى رأجعط أطرغضا. شأطرغضا ترغث أن تفسض شغ جعرغا ظفج طا شسطاه شغ 
طخر تغظ اجائثلئ سمغق بسمغض آخر، شاثعإ تدتغات أعض جعرغا جثى، بض ترغث أطرغضا أن تةسض طظ تطك 
الادتغات جسرا تسئر طظ خقله إلى السمغض اآلخر الثي تعغؤه لثثطئ جغاجاعا والمتاشزئ سطى ظفعذعا شغ 
جعرغا ضما شسض افجث افب وطظ بسثه ابظه. شعض غصئض أعض جعرغا بثلك؟؟!! إن طظ غرّوج لطتض افطرغضغ عع 
خائظ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ وغةإ سطى أعض جعرغا أن غظئثوا أي حثص أو شخغض غةطج طع دي طغساعرا، 
شإن طةرد الةطعس عع صئعل بأن تضعن أطرغضا وجغطا شغ الخراع شغ جعرغا طع أظعا عغ السثو افول فعض 

جعرغا.. شالخئر الخئر غا أعطظا شغ جعرغا شإن اهللا تسالى طع الخابرغظ.
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افرض  بظاء  سمطغئ  أظه  اقجاسمار  لفر  شغ  افخض 
وإسمارعا ضما ورد شغ جعرة ععد ﴿ُعَع َأْظَحَأُضْط ِطَظ 
اْفَْرِض َواْجَاْسَمَرُضْط ِشغَعا﴾. إق أظه تدطغق لطمسطمغظ 
والحسعب الاغ اتاطئ طظ صئض دول أوروبا تط إذقق 
بقد  اتاقل  سطى   (imperialism) اقجاسمار طخططح 
الصرن  إبان  افوروبغغظ  صئض  طظ  وغغرعط  المسطمغظ 
الااجع سحر والسحرغظ. واسائرت الحغعسغئ اقجاسمار 
الرأجمالغ.  المئثأ  تطعر  طراتض  طظ  طرتطئ  أسطى 
والختغح أن اقجاسمار عع ذرغصئ لطمئثأ الرأجمالغ 
البروة  زغادة  طظ  الرأجمالغئ  غاغات  تتصغص  بعا  غاط 
سطى  والسغطرة  الرأجمالغغظ  لئدائع  افجعاق  وشاح 
المئثأ  تطئغص  سظ  ظاب  وصث  المالغئ.  الئقد  طصثرات 
الحرضات  بظاء  شغ  تعجع  أوروبا  شغ  الرأجمالغ 
أجعاق  سظ  تئتث  باتئ  الاغ  السمقصئ  الرأجمالغئ 
رخغخئ  ساططئ  وأغث  لمحارغسعا  وتمعغض  لئدائسعا 
آللاعا اإلظااجغئ. وصث ختإ عثا الاطعر ظحعء أظزمئ 
بحضض  تثدع  الشربغ  السالط  شغ  وتضعطات  جغاجغئ 
جسض  طا  الصارات،  سابرة  الحرضات  عثه  إلرادة  طئاحر 
طظ الثول الشربغئ أداة ذغسئ لاتصغص غاغات وأعثاف 
عثه الحرضات وزغادة ربتغاعا. طا أدى إلى اجاسمال 
الثول الشربغئ جغعحعا وطصثراتعا السسضرغئ قتاقل 
وأطرغضا  وأشرغصغا  آجغا  شغ  السالط  بطثان  طظ  ضبغر 
القتغظغئ طظ أجض تتصغص طخالح الحرضات الرأجمالغئ 
شغ بقدعا. ضما دخطئ الثول الشربغئ شغ خراع شغما 
سطى  المتاشزئ  أجض  طظ  طثاطفئ  أحضاق  أخث  بغظعا 
طخالح حرضاتعا وأطعالعا. وطظ عثه افحضال التروب 
الساخظئ ضالتربغظ السالمغاغظ افولى والباظغئ، وتروب 

اقجاثئارات الثفغئ.
ولسض اتاقل أطرغضا لظغضاراغعا جظئ ١٩٠٨ بسث أن سةجت 
سظ دشع شعائث الثغعن لطئظعك افطرغضغئ طبض واضح 
سطى سقصئ اقجاسمار بترضئ رأس المال. وضثلك ضان 
اتاقل شرظسا لطةجائر بسث أن تأجسئ الحرضئ المطضغئ 
اإلشرغصغئ الفرظسغئ خخعخا بسث أن ظعرت افذماع 
الئرغطاظغئ شغ الةجائر طظ خقل التمطئ إضسمعت جظئ 
١٨١٦. وصث زادت أذماع المساسمرغظ وتمادغعط بسث 
ظععر الظفط ضمخثر أجاس لططاصئ بأجسار زعغثة، 
طظ  غاغئ  والشاز  الظفط  طظابع  سطى  السغطرة  جسض  طا 
أعط غاغات الثول اقجاسمارغئ. وبالاالغ شصث تمتعر 
اقجاسمار افوروبغ وافطرغضغ تعل غاغات رأجمالغئ 
خرشئ تامبض بالسغطرة سطى طخادر الطاصئ، والمعاد 
الرخغخئ،  الساططئ  وافغثي  لطاخظغع،  القزطئ  الثام 
السالمغ  اقجاسمار  ترضئ  احاثت  وصث  وافجعاق. 
خخعخا بسث الترب السالمغئ افولى تغث ظعرت صعة 
وشرظسا  برغطاظغا  خاخئ  المظاخرة  افوروبغئ  الثول 
الترب  أن  إق  آخر.  ذرف  أي  طظ  تثضر  طظاشسئ  دون 
السعشغاتغ  واقتتاد  أطرغضا  طضظئ  الباظغئ  السالمغئ 
سمطاا  وبالاالغ  الثولغ  المعصش  سطى  السغطرة  طظ 
واجائثلاا به  اإلظةطع شرظسغ  اقجاسمار  سطى تخفغئ 
وروجغاً. شظحطئ ضطاا الثولاغظ بامعغض  آخر أطرغضغاً 
اإلظةطغجي  اقجاسمار  طظ  الاترر  ترضات  وتأغغث 
بأتدان  المتررة  الثول  ارتماء  طصابض  والفرظسغ 
والحرق  أشرغصغا  حعثت  وصث  الةثغثغظ.  السمقصغظ 
افوجط ترضات ضبغرة شغ عثا اقتةاه طظ خقل بعرات 
واظصقبات طااالغئ وترضات طسطتئ. وصث تئظى اقتتاد 
السعشغاتغ جابصا دسط ترضات الاترر طاثرسا بالاخثي 
شصث  أطرغضا  أطا  اقحاراضغئ.  وظحر  الرأجمالغ  لطمئثأ 
اقجاسمارغئ  غاغاتعا  شغ  طثاطفئ  أجالغإ  اجاسمطئ 
طظعا السسضرغئ وطظعا اقجاثئاراتغئ وطظعا الصروض 
حرجئ  اجاسمارغئ  آلغات  وأوجثت  الصاتطئ.  الربعغئ 
غضاد غضعن الاثطص طظعا أحئه بالمسةجة وذلك طظ 
خقل ترجاظئ ظعوغئ طثطرة وسسضرة لطفداء وإظحاء 
أجعجة وطتطات اجاثئارات وتظزغط سمقء شغ طثاطش 
طظاذص السالط، وإغةاد الئظك الثولغ وخظثوق الظصث 
أداتغظ خطغرتغظ إلخداع الثول وإغةاد طئرر لطاثخض 

لطاأبغر  أداة  الثوقر  سمطاعا  واجاسمال  حآوظعا،  شغ 
شغ السغاجات المالغئ السالمغئ.

وشغ العصئ الثي ضان الاترر طظ اقجاسمار واقظسااق 
طظه طططئا حسئغا وتاشظى به الترضات وافتجاب وصادة 
تدتغات،  لجطه  وإن  طغسعرا  أطرا  باسائاره  الةماعغر، 
شصث أخئح اآلن وبسث الاشعل افطرغضغ وزوال اقتتاد 
الامرد  شغ  الافضغر  بأن  الاروغب  غاط  السعشغاتغ 
صابض  غغر  تطما  افطرغضغئ  والعغمظئ  اقجاسمار  سطى 
لطاتصغص. وغحارك شغ تروغب عثه الظزرة تضام الئقد 
إسقطغئ  وطآجسات  وتابسغظ،  سمقء  طظ  المساسَمرة 
رخغخغظ،  وأجراء  وبخغرة،  سغظ  سطى  بظاؤعا  تط 
طةرد  غثا  تاى  وسالمغئ.  طتطغئ  دراجات  وطساعث 
الافضغر بالثروج طظ الائسغئ افطرغضغئ أحئه باقظاتار. 
وعضثا تمئ طخادرة بعرات الربغع السربغ باسائار أن 
صغام أي ظزام ق ترضى سظه أطرغضا جغضعن طخغره 
الفحض والثطار. وضثلك جرى جتإ ضبغر طظ شخائض 
البعرة شغ جعرغا إلى طسسضر الاتالش افطرغضغ الثي 
تثغره طظ خقل السسعدغئ وترضغا. وبالبئ افباشغ طا 
تسمض له أطرغضا اآلن طظ ضرب الاعجه ظتع اإلجقم 
طظ خقل تةغغحعا الةغعش لطصداء سطى تظزغط الثولئ 
أن  لطمسطمغظ  لاصعل  المعععطئ،  خقشاه  أسطظ  الثي 
الثقص طظ أطرغضا طساتغض تاى ولع سطى غث خقشئ 

إجقطغئ!!
الئظاء.  طتضمئ  التثغث  اقجاسمار  ترجاظئ  أن  ختغح 
خطعط  أظحأوا  صث  أوروبا  وطسعا  أطرغضا  أن  وختغح 
السالط  بغظ  لطتغطعلئ  اقخاراق  خسئئ  صعغئ  دشاع 
ساطئ والمسطمغظ خاخئ طظ اقظسااق طظ صئداعط. 
وافجراء  السمقء  طظ  جغعحا  أوجثوا  أظعط  وختغح 
الرخغخغظ. وختغح أن أطرغضا وتطفاءعا افوروبغغظ، 
والروس وسمقءعط طظ السرب والمسطمغظ طةمسعن 
سطى ترب اإلجقم والتغطعلئ دون ظععر دولئ الثقشئ 
ولضظ  الظئعة).  طظعاج  سطى  الراحثة  (الثقشئ  التصئ 
سطغعا  والاأضغث  ذضرعا  طظ  بث  ق  أخرى  تصائص  عظاك 

والثسعة لعا بحضض صعي وطئاحر.
اهللا  عع  إظما  والئحر  السالط  بأطر  التاضط  أن  أولعا: 
أن  وباظغعا:  حغاذغظعا.  وق  أطرغضا  ولغسئ  تسالى 
اإلجقم طئثأ أخغض له شضرة راصغئ وغظئبص طظه ظزام 
اإلجقم  عثا  وأن  الفطرة.  وغعاشص  السصض  غصظع  سادل 
تظفث  ق  طططصا  إغماظا  طسطط  ططغاري  صرابئ  به  غآطظ 
إلغه أطرغضا بئظعضعا وذائراتعا وخعارغثعا وسمقئعا. 
صث  المآبرة  الطاعرة  الظصغئ  اإلجقم  شضرة  أن  بالبعا: 
صطئعا  تتمض  ضما  تتمطعا  واسغئ  ضاطئ  شغ  تةسثت 
بثأت  اإلجقطغئ  افطئ  أن  ورابسعا:  ودطعا.  وسصطعا 
وخاطسعا:  لعا.  ربعا  وبظخر  بثغظعا  البصئ  تساسغث 
الصعة  وأن  الفضر،  طغثان  شغ  إق  غعجم  ق  الفضر  أن 
أطرغضا  داطئ  شما  طئثأ،  وق  شضرا  تعجم  ق  السسضرغئ 
شصث  اإلجقم  شضرة  لاعاجه  السسضرغئ  اآللئ  اخاارت 
سسضرغا  سثوا  أوجثت  أظعا  غدر  وق  صطسا.  خسرت 
صث  بعثا  شعغ  وتعجطه.  لاصاطه  رحاحا  غتمض  وعمغا 
ضططئ ظفسعا وضططئ أتئاسعا فن طظ غتمض السقح 
صئض أن غمطك آلاه وطخظسه لغج عع السثو التصغصغ. 
شالسثو التصغصغ عع خاتإ الفضر الثي غخر سطى بظاء 
به  القئص  جقته  وخظاسئ  ظعداه  وتحغغث  دولاه 
صئض أن غثعض أي طسرضئ. وأطرغضا تسمض سطى ترف 
شغه.  الصاال  الثي تتسظ  وظجسه إلى طغثاظعا  الخراع 
ووسثه  وسث  صث  وجض  سج  اهللا  أن  وأعمعا  وجادجعا: 
التص باقجاثقف والامضغظ وافطظ طصابض إصاطئ دغظ 

اهللا طططصا طظ غغر حرك وق تةجئئ. 
واقجاثقف والامضغظ وافطظ لفؤئ تآطظ باهللا وتسئثه 
أن  ضفغض  غغره  وق  التضط  شغ  ق  حغؤا  به  تحرك  وق 
غدع ظعاغئ لقجاسمار افبغط، وعغمظئ الحرك والضفر، 
التصعق  وإسادة  اهللا،  دون  طظ  الحسعب  واجاسئاد 
الحسعب.  وبروات  التضط  وأولعا  فعطعا  وافطاظات 
 واهللا غالإ سطى أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسطمعن

ظزرات جغاجغئ

بصطط: د. طتمث ططضاوي - افردن

أّضث رئغج السططئ الفطسطغظغئ سئاس لغععد ععلظثا بأظه «ق غساجم الاثطغ سظ اتفاق أوجطع وق اإلخرار سطى 
اجاغساب طقغغظ الفطسطغظغغظ داخض إجرائغض»، جاء ذلك شغ لصاء جمسه بالصرب طظ قعاي طع أسداء طظ 
طرضج المسطعطات والاعبغص تعل إجرائغض (CIDI) وعع «طظزمئ غععدغئ ععلظثغئ طآغثة إلجرائغض وتسمض سطى 
رخث طساداة الساطغئ». وصال خائإ سرغصات، ضئغر المفاوضغظ الفطسطغظغغظ الثي تدر الطصاء: «الغععدغئ ق 

تحضض تعثغثا سطغظا؛ إظعا حغء بمغظ» (وذظ لفظئاء شغ ٢٠١٥/١٠/٣١).
المسةث  سطى  ترصئ  غدئعا  طسطمعن  فظعط  الحعثاء  دطاء  غععد  ضغان  غرغص  الثي  العصئ  شغ   :
ععلظثا  بغععد  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  غطاصغ  الحرغفغظ،  الترطغظ  وبالث  الصئطاغظ  أولى  افصخى 
تحضض  ق  الغععدغئ  أن  بادساء  سرغصات  لعط  وغظاشص  الئاذض،  الثغظغ  ضغاظعط  طساصئض  سطى  لغطمؤظعط 
َوالَِّثغَظ  اْلَغُععَد  آَطُظعْا  لِّطَِّثغَظ  َسَثاَوًة  الظَّاِس  َأَحثَّ  ﴿َلَاِةَثنَّ  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صعل  طاتثغا  تعثغثا، 
َأْحَرُضعْا﴾. وغخّر رئغج السططئ الفطسطغظغئ سطى أباذغض اتفاق أوجطع واجاتصاصاته افطظغئ الاغ تعلئ 
أبظاء شطسطغظ إلى ترس تثود سظث المتاض الغععدي المةرم، وتسامر جرغمئ الاظسغص افطظغ رغط جغض 

الثطاء وتاابع الحعثاء. 

ذرغصئ الافضري املظاةئ ُتسالب العاصع 
الفاجث بالاشغري ق بالرتصغع

الحعثاء غارصعن يف دطائعط 
بغظما السططئ الفطسطغظغئ غارصئ يف وتض املآاطرات والثغاظات

بصطط: أتمث الثطعاظغ
إّن طظ أسزط طا ابُاطغئ به افطئ اإلجقطغئ بسث جصعط 
الحرغسئ  أتضام  تطئغص  وتسطغض  اإلجقطغئ،  الثولئ 
عع  الرأجمالغئ،  الافضغر  بطرغصئ  وتأّبرعا  اإلجقطغئ، 
طسالةئ  شغ  المظِاب  السمطغ  الافضغر  لظعب  شصثاظعا 
المحضقت الاغ ُتعاجععا، جعاء أضاظئ تطك المحضقت 
جغاجغئ أو سسضرغئ أو اصاخادغئ أو اجاماسغئ أو غغر 
لمحاضض  طظِاةئ  أو  سمطغئ  تطعل  أي  تعجث  شطط  ذلك، 
والصعصاز  وضحمغر  شطسطغظ  طبض  المتاطئ  الئطثان 
أي  إلى  ُغاعخض  ولط  السظغظ،  سحرات  ذعال  وغغرعا 
تطعل حاشغئ لطمحاضض الظاجمئ سظ افظزمئ الةئرغئ، 
ضما اجامر الاثئط شغ  وافظزمئ الاابسئ لقجاسمار، 

ضغفغئ طعاجعئ أو طثاراة التضام الطعاغغئ.
وبالظسئئ لطمحاضض اقصاخادغئ شغ بطثاظظا شطط ُتسالب 
تصسغط  طحضطئ  أو  وتعزغسعا،  البروة  ترضغج  طحضطئ 
لمحاضض  تطعل  سطى  ُغسبر  ولط  وتتثغثعا،  المطضغات 
اظاحار  طظ  ُغتّث  ولط  واإلجضان،  والفصر  الئطالئ 

افطراض والمةاسات وافّطغئ وطا حاضطعا.
المحاضض  ُتتض  شطط  اقجاماسغئ  لطمحاضض  وبالظسئئ 
الظاتةئ سظ سقصات المرأة بالرجض شغ التغاة الساطئ، 
وطا غارتإ سطغعا طظ تثاسغات خطغرة أّدت إلى تثطثض 

أجج المةامسات شغ طسزط بقدظا.
لمةامساتظا  البصاشغئ  الُععغئ  لصداغا  بالظسئئ  وضثلك 
تاظازسعا  وظطئ  سصعد،  طثى  سطى  ُتتسط  لط  شإّظعا 

السخئغات العذظغئ والسرصغئ والمثعئغئ واإلبظغئ.
الطرغص  طسرشئ  إلى  ُغاعخض  لط  شإظه  وبالةمطئ 
ذرغصئ  ُسطمئ  وق  طةامساتظا،  ُغظعخ  الثي  الختغح 
المساسمرة،  الضئرى  الصعى  جطعة  طظ  بقدظا  اظسااق 
بالضطغئ  ُغسبر  ولط  طصّثراتظا،  جمغع  سطى  وجغطرتعا 
الماةثدة  المحاضض  لضض  الةثري  لطتض  آلغئ  أغئ  سطى 

والماسثدة شغ بطثاظظا وطةامساتظا.
تطك  باظاول  بقدظا  شغ  التاضمئ  الظثإ  دأبئ  لصث 
تشغغره،  غساتغض  طفروضاً  واصساً  باسائارعا  المحاضض 
وجّطمئ بعجعده ضصثٍر طصثور، وطظ بّط راتئ تسمض 
سطى تسضغظ افوجاع المطاعئئ الظاتةئ سظه، باجاثثام 
المعّثئات والمسضظات الاغ شاصمئ طظ تّثة المحاضض 

الماعلثة سظه، وزادت طظ طداسفاتعا.
سطى  السبعر  شغ  الظثإ  عثه  تثئط  جئإ  أّن  سطى 
التطعل السمطغئ لطمحاضض الماراضمئ طرّده بضض بساذئ 
اظسثام وجعد افشضار الماسطصئ بتض المحاضض، واظسثام 

وجعد سمطغئ تفضغر لثغعا تاسطص بعصائع تغاتعا.
افّطئ  ولثى  الصغادات  لثى  المظاةئ  الافضغر  وذرغصئ 
سطى تٍث جعاء عغ بسغطئ وجعطئ وسمطغئ، وافخض 
شغعا وجعد افشضار بغظ الظاس، واجامرار بث افشضار 

شغ المةامسات سظ واصع التغاة شغ ضض جعاظئعا.
سظث  الافضغر  سمطغئ  وجعد  عظا  بافشضار  والمصخعد 
الصغادات والظثإ والظاس شغ وصائع التغاة المثاطفئ، 
سظث  التصغصغئ  المحاضض  سظ  المسطعطات  وجعد  أي 
تطعل  وإسطاء  سطغعا،  التضط  أجض  طظ  بعا  اإلتساس 
لعا، وبمسظى آخر اجاسمال افشراد شغ جمطاعط لفشضار، 

وربطعط لعا بالعصائع، بّط تظجغطعط افتضام سطغعا.
إّن تضرار اجاسمال افشضار، واجاثقص افتضام طظعا، 
وتظجغطعا سطى العصائع، غآدي إلى إغةاد ذرغصئ الافضغر 
المظاةئ، ضما غآدي عثا الاضرار إلى وجعد اإلبثاع شغ 

اجاثثام افشضار.
لضض  الحاططئ  افشضار  بعجعد  تاسطص  اباثاء  شالمسألئ 
طظاتغ التغاة بغظ الظاس، واجامرار ببعا شغ المةامع، 
بّط ربط عثه افشضار بالعاصع بحضض دائمغ، واإلبثاع 
شغ اجاسمالعا شغ التغاة، وعثه الضغفغئ طظ الافضغر 
لثى افشراد عغ الاغ تآدي إلى وجعد ذرغصئ الافضغر 

المظاةئ شغ افّطئ.
غصادغ  شطسطغظ  طحضطئ  تض  شغ  الافضغر  شمبًق 
طسرشئ طةمعسئ افشضار الاغ تاخض بتّطعا، وطظ عثه 
شطسطغظ،  باترغر  افّطئ  جغعش  صغام  وجعب  افشضار: 

بعثه  المسطتئ  المةمعسات  أو  افشراد  تعضغض  ولغج 
وترطئ  طططص،  بحضض  الضفار  تعلغ  وترطئ  المعّمئ، 
اقجاساظئ بعط، أو طحاورتعط، وترطئ صئعل أي حضض 
شغ  الضاشرة  الثول  ُتئاحره  الثي  الاثخض  أحضال  طظ 
حآون المسطمغظ، وطسرشئ تصغصئ أّن السماح لطضفار 
بالمحارضئ - ولع شغ التثود الثظغا - شغ تض صداغاظا 
المعصش  طظ  وجصطظا  جغاجغاً،  اظاترظا  أّظظا  غسظغ 
وطّضّظا  شغه،  الاأبغر  شصثظا  أّظظا  غسظغ  وعثا  الثولغ، 
افسثاء طظ رصابظا، وعع طا غآدي بالاالغ إلى الفحض 

المتاعم والثسران المئغظ.
شإّظعا  افذعان،  شغ  تاضرة  افشضار  عثه  ضاظئ  شإذا 
رشخ  إلى  بالدرورة  ربطعا  وغآدي  بالعاصع،  ُتربط 
طظح أي دور لفجظئغ شغ أي تض لةمغع صداغاظا، وطظعا 
تارضج  بثغعغات  ذلك  سظ  وغظاب  شطسطغظ،  صدغئ 
وبرغطاظغا  وروجغا  أطرغضا  تثخض  ضرشخ  أذعاظظا  شغ 
وشرظسا وافطط الماتثة بالتض، ضما غسظغ بالدرورة 
برغطاظغا  زرساعا  الاغ  غععد  بثولئ  اقساراف  رشخ 
ورشخ  طسعا،  والخطح  الافاوض  ورشخ  بقدظا،  شغ 
أوجطع  ضاتفاصغئ  طسعا  اتفاصغات  أغئ  سطى  الاعصغع 
افطئ  ُغظةغ  أن  حأظه  طظ  الرشخ  وعثا  وأخعاتعا، 
المساسمر،  الضاشر  رتمئ  تتئ  العصعع  طظ  وحسعبعا 
سطى  الفطسطغظغئ  المحضطئ  تض  شغ  ُتفضر  ق  وغةسطعا 
جئغض المبال إق بطرغصئ الةعاد والصاال لاترغر ضاطض 

شطسطغظ، وسثم الافرغط بحئر واتث طظعا.
سطى  الطرغص  غصطع  التطعل  طظ  الظمط  عثا  وطةرد 
المساسمر والمتاض أن غساصر شغ بقد المسطمغظ ولع 
لمثة صخغرة، فّظه ُغثرك وصاعا أّظه جغطرد طظعا إن 

آجًق أو ساجًق.
جسطعا  الافضغر  شغ  المظاةئ  لططرغصئ  افّطئ  وشصثان 
شالثي  المفاعغط،  بمظطص  ق  السدقت  بمظطص  ُتفضر 
أضئر طظ وجائض الصعة شغ طظزعرعط عع  غمطك ضماً 
ووجعد  شضرغاً،  خاوغاً  ضان  ولع  وغاتضط  غتضط  الثي 
عثا المظطص أّدى إلى تتّضط الةعطئ والروغئدات شغ 

طصالغث السططئ.
وشصثان افّطئ لطرغصئ الافضغر المظاةئ أّدى إلى جسض 
الضبغر طظ الترضات البعرغئ ُتخر سطى أن تضعن ججءا 
خظساه صعى الضفر،  طظ العاصع الصائط ولع ضان واصساً 
أو جاعمئ بإغةاده الصعى السمغطئ الاابسئ لعا، لثلك 
ظةثعا شغ الظعاغئ ُتظفث افجظثات افطرغضغئ طظ تغث 

تسطط أو طظ تغث ق تسطط، وبتسظ ظغئ أو بسعئعا.
شمبًق جمسظا شغ افخئار أّن روجغا وأطرغضا والسسعدغئ 
وترضغا شغ اجاماسعط افخغر بئارغج افجئعع الماضغ 
أن  غةإ  المظحعدة  السعرغئ  الثولئ  أن  سطى  اتفصعا 
تضعن دولئ سطماظغئ دغمصراذغئ تسثدغئ، وعثا غسظغ 
أّظعا لظ تضعن إجقطغئ صطساً بتسإ طا غثططعن له، 
وطع ذلك طا زلظا ظرى الضبغر طظ الفخائض تاساون أو 
السصعط  عثا  شغ  والسئإ  وترضغا،  السسعدغئ  تعالغ 
المظاةئ  الافضغر  وذرغصئ  افشضار  تساثثم  لط  ضعظعا 
شغ الاساطض طع عثا العاصع، ورضغئ بالثدعع لارضغا 
تابساغظ  دولاغظ  بضعظعما  سطمعما  طع  والسسعدغئ 

فطرغضا وترشدان تطئغص الحرغسئ.
وطبًق طا زالئ الضبغر طظ الفخائض والاظزغمات البعرغئ 
شغ جعرغا تائظى السمض المسطح الفعضعي المفخعل 
الاشغغر  إرادة  أّن  زاسمًئ  واضح،  جغاجغ  شضر  أي  سظ 
تاثئط  ظراعا  لثلك  شصط،  السقح  سطى  تصاخر  إّظما 
شغ  وظةثعا  ُطّاةعاتعا،  وتئثغض  وقءاتعا،  تشغغر  شغ 
جعًئ  ضان  ولع  بالسقح  ُغجودعا  لمظ  تثدع  الظعاغئ 

تابسئ فطرغضا أو تعابسعا.
لثى  المظاةئ  الافضغر  ذرغصئ  شصثان  أّن  ظةث  وعضثا 
شحض  إلى  تاماً  غآدي  والصغادات  والظثإ  افشراد 
الصغادات والاظزغمات والثول شغ تتصغص أعثاشعا، ضما 
والثول  والاظزغمات  الصغادات  عثه  ارتماء  إلى  غآدي 
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شغ الئطث، جعاء المرئغئ أو المصروءة، طما غزعر بأن 
الثغظ وراء اإلسقم غسطمعن أن تجب الاترغر سظثه طا 
غصعله وأظه غسئر تصغصئ سظ آراء الضبغرغظ شغ الةالغئ، 
وعاجمعه.  طسه  اخاطفعا  وإن  تاى  طخثاصغئ  له  وأن 
المآتمر  اظسصاد  غطى  صث  المآتمر  صئض  اإلسقم  وضان 
وعّعل افطر إلى درجئ أن أتث اإلسقطغغظ المحععرغظ 
شغ إذاسئ تع جغ بغ المحععرة راي عادلغ صث ذالإ 

بتزر التجب صئض اظسصاد المآتمر.
شغ  لطمسطمغظ  الثاخطغ  العضع  المآتمر  ظاصح  لصث 
ادساءات  زغش  وضحش  له،  غاسرضعن  وطا  أجارالغا 
التضعطات افجارالغئ الماساصئئ شغ أظعا إظما تساعثف 
بثاته  اإلجقم  عع  المساعثف  أن  وبغظ  اإلرعاب، 
وقء  ضض  صطعبعط  شغ  غتمطعن  الثغظ  والمسطمغظ 
تسرض  ضثلك  الصدغئ.  طتعر  عع  عثا  وأن  لقجقم، 
والاغ  الةثغثة  والاحرغسات  لطصعاظغظ  المآتمر 
تساعثف المسطمغظ جعاء شغ الاةسج سطغعط وسطى 
بغعتعط، وتةجعط بثون تئغان افجئاب، وطتاضماعط 
طظ  وطظسعط  جفرعط،  جعازات  وجتإ  جرغئ،  بأدلئ 

السفر وغغر ذلك ضبغر.
بثر  سبمان  افخ  ضطمئ  طظ  طصاذع  اإلسقم  بث  وصث 
الاغ ضحفئ صعة الطرح الثي اطااز به المآتمر، شصث 
ظصض سظه أن «اإلجقم غغر صابض لطافاوض أو الاشغغر، 
وجغط  افخ  حظ  تغظ  شغ  اإلجقم».  عع  اإلجقم 
ضساف  بسخ  سطى  قذساً  عةعطاً  ضطماه  شغ  درغسغ 
الظفعس طظ المسطمغظ الثغظ صئطعا أن غضعظعا جسرًا 
بغظ التضعطئ والةالغئ وخاذئعط بطعةئ صعغئ طآبرة، 
بأن «ضغش ترضعن أن تةطسعا ضالاقطغث الخشار أطام 
رجال المثابرات والحرذئ الفثرالغئ لغسطمعضط اإلجقم 

الثي سطغضط أن تظصطعه وتسطمعه لطةالغئ».
شغ  غةري  الثي  عثا  غربط  أن  المآتمر  غشفض  لط 
أجارالغا وشغ الشرب ساطئ بالثي غةري طع إخعاظعط شغ 
تغبما  المسطمغظ  غساعثف  شالشرب  المسطمغظ،  بقد 
تربه  شغ  بابئ  الشرب  وعثف  ضاظعا،  وتغبما  وجثوا 
سطى اإلجقم والمسطمغظ، أق وعع طظع إصاطئ الثقشئ 
وبالاالغ  اجاطاع،  إن  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
إبصاء عغمظاه سطى السالط اإلجقطغ. وبغظ المعظثس 
إجماسغض العتعاح شغ ضطماه الئسث السصائثي شغ الخراع 
وأن المسطمغظ غثشسعن البمظ باعزاً فظعط سطى درب 
افظئغاء والرجض غتمطعن ضطمئ الاعتغث وغخثسعن بعا 
وغسمطعن لعا وغسمطعن سطى إصاطئ دولئ لعا شغ وجه 
الطاغعت الثي غسغطر سطى السالط الغعم والمامبض شغ 

الظزام الطغئرالغ الثغمصراذغ الرأجمالغ.
أجعاء  أضفئ  وبرغطاظغا  الصثس  طظ  ضبغرة  طثاخقت 
ذغئئ سطى المآتمر تغث أظعرت وتثة طساظاة افطئ 

ووتثة تططساتعا.
غعطاً بسث غعم غبئئ المسطمعن أظعط افصثر سطى ضسإ 
طسرضئ الصطعب والسصعل، وأظعط بإذن اهللا غسغرون شغ 
ذرغص الظخر والامضغظ وأخث صغادة الئحرغئ، وطا ذلك 

 سطى اهللا بسجغج
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا

سصث تجب الاترغر شغ أجارالغا طآتمره السظعي لعثا 
السام تتئ سظعان جريء وطسئر سظ العاصع والتصغصئ: 
تساطض  طّطثخاً  طسطط»  أظك  غبئئ  تاى  بريء  «أظئ 
الثغظ  المسطمغظ  طع  ظمعذجاً  وأجارالغا  ساطئ  الشرب 
غسغحعن شغعا. وغأتغ المآتمر عثا السام بسث جظاغظ 
سةاف ساحاعا الةالغئ اإلجقطغئ ساطئ وتجب الاترغر 
فبحع  الةالغئ  تسرضئ  تغث  خاص،  بحضض  وحئابه 
والاعثغث  والاحعغه  واقجاعثاف  الدشعذات  أظعاع 

والمداغصات.
وصث اجاعثف أبظاء الةالغئ بحضض طئاحر شغ المثارس 
والةاطسات والمساجث وتخض اصاتام لضبغر طظ الئغعت 
وتمقت تروغسغئ، وطساطقت جغؤئ لطمساجغظ تثضرظا 
السغاجغغظ  بسخ  وذعإ  غرغإ،  وأبع  بشعاظاظاطع 
اإلجقم  داخض  تشغغرات  بإتثاث  ذالئعا  سظثطا  بسغثًا 

ظفسه.
السام  ععجاء  لتمطئ  تسرض  شصث  الاترغر  تجب  أطا 
الماضغ طظ السغاجغغظ طئاحرة وسطى رأجعط رئغج 
شغ  التجب  تعسث  والثي  أبعت  تعظغ  افجئص  العزراء 
اإلسقم  وتعلى  وطقتصاه،  بتزره  خاخئئ  طآتمرات 
اإلسقم  وحارك  بض  ق  الاعثغثات،  لاطك  الاروغب  وزر 
طظه  الثعف  وإبارة  وحئابه  التجب  حغطظئ  بمتاولئ 
وطتاولئ ربطه بأتثاث دطعغئ تتخض عظا أو عظاك، 
وذلك لثطص رأي سام طظاعخ لطتجب وطاصئض لتزره 

واجاعثاشه.
ضان  الماضغ  افتث  غعم  التجب  سصثه  الثي  المآتمر 
بفدض اهللا بضض المصاغغج، ووجه شغه رجائض  ظاجتاً 

إلى ضض طظ غعمعط افطر. 
تجب  سظث  اإلغمان  طظطصئ  أن  عغ  افولى:  الرجالئ 
الاترغر شغ طأطظ، وعغ غغر صابطئ لقخاراق أو الاأبر، 
ولثلك شإن رجائض الاعثغث والعسث والعسغث لط تآبر 
حسرة،  صغث  وطعاصفه  وحئابه  وأشضاره  التجب  سطى 
وبالاالغ سطى طظ غراعظ سطى تطك افجالغإ أن غأخث 

السئرة طما تخض الغعم.
وبالثات  الةالغئ  أبظاء  طظ  الضئغرة  اقجاةابئ  باظغاً: 
الحئاب والمبصفعن وذقب الةاطسات لطثسعة لتدعر 
أظه  ظظ  طظ  ضض  إلى  صعغئ  لطمئ  وجعئ  المآتمر 
تجب  ُغسجل  جعف  والارعغإ  الاثعغش  بسغاجات 
جثغثة  أذراف  تدعر  أن  ضما  الةالغئ.  سظ  الاترغر 
إلى المآتمر طآبرة وطتارطئ ولعا وزظعا وطحارضاعط 
الظعسغئ شغه بسبئ برجالئ طفادعا أن اجاعثاف التجب 
لما  سضسغ  أبر  لعا  ضان  إجضاته  وطتاولئ  وحئابه 
اباشاه أختاب تطك السغاجات، وجغضعن إن حاء اهللا 

لعا طا بسثعا، وجُافاح آشاق ضبغرة لطثسعة.
المةال  شاح  سئر  المآتمر  شغ  الةالغئ  طحارضئ  بالباً: 
والمآجغ  بض  المداغصات  وجرد  آرائعط  إلبثاء  لعط 
بتث  رجالئ  ضاظئ  طظعط  الئسخ  لعا  غاسرض  الاغ 
ذاتعا أن اقجاعثاف والزطط غعتث الةالغئ وغصعغعا 

وق غدسفعا.
بعا  تزغ  الاغ  العاجسئ  اإلسقطغئ  الاشطغئ  رابساً: 
المآبرة  اإلسقم  وجائض  ضض  تدرت  تغث  المآتمر، 
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بصطط: المعظثس إجماسغض العتعاح*

تامئ ضطمئ السثد: العضع شغ لغئغا: لط تتسمه خطئ لغعن، لماذا؟ ...
سطغظا أن ظحةع بسخ الثول داخض الثطغب الاغ أساصث 
أن لعا ظفعذا سطى الفخائض المثاطفئ داخض لغئغا تاى 
تخئح أضبر تساوظا». شأطرغضا تعاجه تتثغا أوروبغا صعغا 
شغ لغئغا بأدوات طتطغئ وإصطغمغئ. وصث سئر أوباطا سظ 
صال   ٢٠١٥/٢/٢٣ غعم  لطضعظشرس  بسبعا  برجالئ  ذلك 
شغعا: «إن العضع شغ لغئغا طا زال غمبض تعثغثا غغر 
سادي واجابظائغا لفطظ والسغاجئ الثارجغئ لطعقغات 

الماتثة».
شأطرغضا تثرك أن العجط السغاجغ شغ لغئغا إظةطغجي، 
ولثلك بثلئ العجع شغ سثم اجاصرار العضع السغاجغ 
شغعا إلى أن تامضظ طظ إظحاء ذئصئ جغاجغئ تظازع 
الطئصئ السغاجغئ افوروبغئ لاجغتعا إن اجاطاسئ أو 
افوراق  خطط  إلى  شطةأت  بفاسطغئ،  السططئ  تحارضعا 
سسضرغاً، وضاظئ الثطعة افولى أن تضطش رجًق سسضرغا 
بالاترك بما غحئه اقظصقب ضث العضع الصائط الثي 
غعغمظ سطغه المآتمر العذظغ تغث الشالئغئ شغه لرجال 
أوروبا. وعضثا تترك تفار وجغرة تغاته تظطص بعقئه 
وقغئ  شغ  ساطا  سحرغظ  تعالغ  أطدى  تغث  فطرغضا 
وضالئ  أغثي  سطى  «تثرب»  تغث  افطرغضغئ،  شرجغظغا 
بسث  إق  لغئغا،  إلى  غسث  ولط  المرضجغئ،  المثابرات 
شغعا  دورًا  لسإ  تغث   ،٢٠١١ حئاط/شئراغر   ١٧ بعرة 
تفار  تترك  بط  طسغظا،  بظشازي  طثغظئ  شغ  خخعخاً 
غعم ٢٠١٤/٥/١٦ شحظ عةعطا سطى طةمعسات طسطتئ 
وخفعا باإلرعابغئ شغ بظشازي باجط سمطغئ سسضرغئ 
طظاوحاته  شغ  واجامر  لغئغا  ضراطئ  اجط  سطغعا  أذطص 
وشص السغاجئ افطرغضغئ. بط اجامر باسطغض أي وضع 
جغاجغ طساصر شغ لغئغا إق بسث أن غضعن له ولسغثته 
أطرغضا، وصاوطئ برغطاظغا لاتاشر سطى ظخغئعا افضئر.

وعضثا أخئح شغ الئطث تضعطاان وبرلماظان! الئرلمان 
الطغئغ شغ ذئرق والمآتمر السام شغ ذرابطج، وضض 
غفرض  أن  تفار  واجاطاع  سسضرغئ!  صعة  له  طظعما 
ظفسه سطى برلمان ذئرق لغسامثوه صائثًا ساطاً لطةغح 
 ،٢٠١٥/٣/٩ غعم  رجمغاً  شأصسط  شرغص،  برتئئ  الطغئغ 
وبثلك شإن تضعطئ ذئرق تعغمظ سطغعا أطرغضا. لصث 
بثأ اقعامام افطرغضغ المئاحر بما غةري شغ لغئغا طع 
إسقن تفار فول تمرد له غعم ٢٠١٤/٢/١٤ تغث خرح 
جعن ضغري شغ رجالئ وجععا لطحسإ الطغئغ صائق «ضما 
الطغئغ  الةغح  جععد  أغداً  الماتثة  العقغات  تثسط 
جغح  خطص  سطى  وغسمض  جثد  طةظثغظ  غثرب  وعع 
العقغات  إن  الطغئغغظ..  جمغع  وغتمغ  غمبض  تثغث 
طع  حراضاظا  أعمغئ  تعل  صعغئ  رجالئ  تعجه  الماتثة 

لغئغا».
وأطا المآتمر السام وتضعطئ ذرابطج شإن المآبرغظ 
شغه غسغرون طع أوروبا وبثاخئ اإلظةطغج، وحغء طظ 
شرظسا، وطع عآقء غعجث شغ المآتمر رجال طسطمعن 
بسغثون سظ اإلظةطغج ولضظ غظصخعط العسغ السغاجغ 
الضاشغ طا غةسض طظ السعض سطى افذراف افوروبغئ 

أن تأخثعط إلى الةعئ الاغ ترغث!
بسث خرف الظزر سظ الاثخض السسضري بصرار طظ طةطج 
افطظ بسئإ طسارضئ أوروبا الصعغئ لثلك تغث خرح 
طآتمر  شغ  عاطعظث  شغطغإ  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر 
ختاشغ شغ الةجائر غعم ٢٠١٥/٢/١٩ «ق ظساصث أن سمق 
شغ  المحضطئ  تسعغئ  إلى  غآدي  أن  غمضظ  سسضرغا 
لغئغا»، شصث واشصئ أطرغضا وأوروبا سطى الصرار بالسمض 
ضض  لفزطئ  جغاجغ  تض  إلغةاد  الافاوضغ  التض  سطى 
سطى ذرغصاه! شأوروبا ترغث طظ المفاوضات أن تظاب 
بالسرسئ الممضظئ فن العجط السغاجغ  تًق جغاجغاً 
السغاجغ  العجط  غثغره  تض  شأي  طسعا؛  غالئه  شغ 
جغضعن شغ خالتعا، وأطا أطرغضا شعغ صث واشصئ سطى 
المفاوضات فظعا لط تساطع أن تعجث طثخًق لطاثخض 

شغ  السغاجغ  العجط  إلى  تفاصر  وفظعا  السسضري، 
لغئغا، لعثا شعغ تسمض سطى اباثاع أجالغإ لطاسطغض، 
شإظعا  تض  إلى  العخعل  طظ  المفاوضات  اصاربئ  شإذا 
أو  الطغران  طظ  ضشارات  سسضرغئ  بأسمال  تفسثعا 
سظثطا  تثث  طبطما  اقصاخادغئ  المداغصئ  اجاسمال 
لطظفط  العذظغئ  الحرضئ  طظ  ذئرق  تضعطئ  ذطئئ 
ضما  المرضجي  الئظك  إلى  الظفط  سائثات  تتعغض  سثم 
ظحر غعم ٢٠١٥/٤/٦. وجمغع عثه افطعر تآبر جطئغاً شغ 
اجامرار المفاوضات بحضض طظاب، وطظ بط تعشر طعطئ 
إلى تفار لغعجث طرتضجًا طآبرًا له غمضظه طظ تحضغض 
طظ  المفاوضات  تظاصض  وعضثا  شاسض.  جغاجغ  وجط 
وذلك  تسط،  دون  وبالسضج  جظغش،  إلى  الخثغرات 
بغظ  تصغصاه  بض  لغئغا،  أعض  بغظ  لغج  التعار  فن 
اقجاسمار الصثغط واقجاسمار الةثغث وشص طخالتعط 

عط دون اضاراث بمخالح أعض الئطث!
إن الطرشغظ افطرغضغ وافوروبغ طسامران شغ لسئئ 
حث التئض، شعما ضفرجغ رعان لط غساطع أي طظعما 
خئغبئ  طظاورات  غتااجان إلى  تسط افطر لخالته بض 
قتصئ غاظاشسان شغعا سطى اطاخاص دطاء أعض لغئغا 
ق  وإصطغمغغظ  طتطغغظ  سمقء  طساثثطغظ  وبرواتعط 

غثحعن اهللا ورجعله والمآطظغظ.
وظصطئ روغارز سظ دبطعطاجغ أوروبغ صعله «السصعبات 
سادت إلى جثول افسمال. خغار سصعبات افطط الماتثة 
عثا  تظفغث  طظ  ظامضظ  لط  إذا  لضظ  أشدض  جغضعن 
غمضظظا سمض ذلك طظ خقل اقتتاد افوروبغ. جظدطر 
الحروط  سطغه  تظطئص  الثي  طظ  لئتث  طا  طرتطئ  شغ 
أزطئ  وصئ  شغ  «ظتظ  وصال  السصعبات..»  لفرض 
جغاجغئ  صرارات  السغاجغئ  الصغادة  تاثث  فن  وظتااج 
طظ  عثا  غمظسعن  الثغظ  الثولغ،  العشاق  غظةح  تاى 
التثوث غةإ أن غروا أظه جاضعن عظاك سعاصإ» وصث 
بتث الثبطعطاجغعن افوروبغعن سطى طساعى اقتتاد 
افوروبغ شغ بروضسض غعم ٢٠١٥/١٠/٢٠ شرض سصعبات 
أن  المرجح  وطظ  لغعن،  خطئ  لاظفغث  المسرصطغظ  سطى 
غئتث وزراء خارجغئ اقتتاد افوروبغ غعم ٢٠١٥/١١/١٥ 
إلى  افوروبغ  اقتتاد  جغطةأ  ولعثا  المعضعع.  عثا 
لطتض،  طسرصطئ  غسائرعا  أذراف  سطى  السصعبات  شرض 
ولظ غاعصش سظ طتاوقته لفرض التض، جعاء بعاجطئ 
جغساأظش  الثي  الماتثة  افطط  طظ  الصادم  أو  لغعن 
طظ تغث اظاعى لغعن، والطرشان صث واشصا سطى التض 
السغاجغ وصث اجائسث التض السسضري. ولعثا جاسامر 
السمقء  طظ  المجغث  لضسإ  العصئ  ضسإ  شغ  أطرغضا 
تاى تاعصش سظ سرصطاه بطرصعا الاغ ذضرظاعا شاعجث 
لعا ذئصئ جغاجغئ صادرة سطى طسك السططئ طظفردة 
أو طحارضئ بفسالغئ سطى افصض شاصئض باطئغصه. وأوروبا 
جاسامر شغ لسئاعا باإلجراع باطئغص التض والمتاشزئ 
السمقء  بعاجطئ  وتسجغجه  لغئغا  شغ  ظفعذعا  سطى 

المتطغغظ واإلصطغمغغظ.
تاجج  ضسروا  وصث  طسطمعن  جطعط  لغئغا  أعض  ولضظ 
الصثاشغ،  الطاغغئ  الشرب  سمغض  سطى  وباروا  الثعف 
غجداد  سظثطا  السمقء  عآقء  سطى  غظصدعن  شسعف 
العسغ لثغعط وغثرضعن طثى تةط الاآطر سطغعط طظ 
وصث  لعا،  الاابسئ  واإلصطغمغئ  اقجاسمارغئ  الثول  صئض 
خثساعط بثرغسئ الاثخض لطاثطص طظ الصثاشغ الاغ 
سطى  لطتفاظ  إق  تثخطئ  وطا  لثغعا  خقتغاه  اظاعئ 
الظفعذ الشربغ شغعا وطظع تترر لغئغا طظ صئداه وطظ 
بط بثرغسئ اجاسادة افطظ والسطط وتتصغص المخالتئ 
واقتفاق بعاجطئ خطئ لغعن. وجعف غسعدون بإذن 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  لطمطالئئ  اهللا 
وصسعا  الاغ  الخراع  دواطئ  طظ  لعط  المظصثة  الظئعة 

 شغعا

بسث عةعطه جابصا سطى راغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا...
وزغر الثاخطغئ الطئظاظغ غصعل: 

«عظاك إخرار سطى تثطري الععغات العذظغئ تتئ طسمى الثقشئ أو العقل»
خقل  المحظعق  ظعاد  الطئظاظغ  الثاخطغئ  وزغر  صال 
المثخض  عع  اقساثال  «إن  الئترغظ:  إلى  زغارته 
إلى  السئغض  عع  الاطرف  بغظما  الظةاح  إلى  العتغث 
الثراب، وإن الاطرف طظ الطرشغظ ق غآدي إق إلى 
المجغث طظ التروب والثطار»، ورأى أن «عظاك إخرارا 
سطى تثطغر الععغات العذظغئ، وتثطغر الثول العذظغئ 
طظ خقل سظاوغظ طثاطفئ، تارة تتئ طسمى الثقشئ 
عغ  المتاوقت  شعثه  العقل.  طسمى  تتئ  وأخرى 

وخفات جترغئ لطاطرف. لثلك ق طثرج لةمغع عثه المحاضض إق طظ خقل السروبئ الاغ عغ المثخض العتغث 
لطثشاع سظ طخطتئ وضراطئ وطساصئض الطئظاظغغظ». وخاط ضطماه بالصعل: «إن السغش السربغ بجظثه المخري، 

وظخطه السسعدي واإلطاراتغ والصطري والئترغظغ والسعداظغ جغظاخر بالاأضغث». (طعصع ١٤ آذار)
: إن وزغر الثاخطغئ الطئظاظغ غضحش طظ خقل ضقطه عثا سظ تصغصئ سثائه لمحروع دولئ الثقشئ، 
شعع غعاجط شضرة الثقشئ المظئبصئ طظ طئثأ اإلجقم والاغ اجامرت بقبئ سحر صرظا شغ طصابض الامسك 
بالثوغقت العذظغئ الاغ لط تظحأ إق بسث عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ سام ١٩٢٣ وباثطغط طظ الثول 
الشربغئ الضاشرة. وعثه لغسئ المرة افولى الاغ غعاجط شغعا وزغر الثاخطغئ أتضام اإلجقم شصث جئص له 
أن عاجط راغئ اإلجقم. شفغ خقل تفض تضرغط له أصاطاه جمسغئ طاثرجغ المصاخث اإلجقطغئ شغ بغروت 
شغ ٢٠١٤/٩/٢٨، ألصى المحظعق ضطمًئ صال شغعا: «الئسخ غتمض َسَطًما أجعد شغ ذرابطج وغغرعا، سطغه 
سظ  غسـّئـر  الَسَطط  عثا  أن  الئسخ  عثا  وغسائر  ضمسطمغظ،  بثغظظا  وافخثق  افولى  عغ  طصثجئ  ضطمات 
وجعئ ظزرعط، وعع َسَطط دولئ اإلجقم. أظا أصعل إن عثا الَسَطط وعثا الضقم المضاعب سطغه ق صغمئ له 

سظثطا غساسمض لثبح سسضري لئظاظغ تتئ راغاه».

صال وزغر الثارجغئ السسعدي سادل الةئغر إن الظجاع شغ الغمظ دخض طرتطاه افخغرة. وجثد الةئغر - شغ 
إلجراء  بقده  دسط  الماضغ-  الةمسئ  غعم  أسماله  بثأ  الئترغظ،  شغ  افطظ  تعل  طآتمر  خقل  له  تخرغح 
طتادبات جقم بغظ التعبغغظ والصعات المعالغئ لطرئغج الغمظغ المثطعع سطغ سئث اهللا خالح طظ جعئ 
والتضعطئ الغمظغئ طظ جعئ باظغئ. وأحار إلى أن التعبغغظ وصعات خالح واشصعا سطى صرار طةطج افطظ 
٢٢١٦، وسطى الثخعل شغ طتادبات جقم طع التضعطئ الغمظغئ، «افطر الثي ظسائره إحارة إغةابغئ وظتظ 
ظثسط عثه السمطغئ». وأصر العزغر السسعدي بعجعد بسخ السصئات سطى الطرغص، لضظه غرى أن الظجاع شغ 

الغمظ دخض طرتطاه افخغرة «وظاططع صثطا إلى غمٍظ طساصر وطجدعر». (الةجغرة ظئ)

وزغر الثارجغئ السسعدي: «الظجاع يف الغمظ بمرتطاه افخرية»
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شغ تمعز/غعلغع طظ عثا السام ٢٠١٥م أسطظئ الخغظ 
ذظا   ٦٠٤ بإضاشئ  الثعإ  طظ  طثخراتعا  رشسئ  أظعا 
إلى  وخطئ  بظسئئ  بجغادة  أي  ذظًا   ١٦٥٨ إلى  لاخض 
٥٧٪. وعثه عغ المرة افولى طظث سحر جظعات الاغ 
سثد  وغرى  طثخراتعا،  باتثغث  الخغظ  شغعا  تصعم 
طظ المراصئغظ أن عثا الرصط (المسطظ) طاعاضع، طما 
بسئإ  بأضساف  أسطى  غضعن  أن  اتامالغئ  إلى  غحغر 
طبض  الحرق  إلى  الشرب  طظ  لطثعإ  الماجاغث  الاثشص 
العظث وروجغا وغغرعما طظ الثول الاغ تةمع الثعإ؛ 
المساثرج.  ذعئعا  طظ  أغًا  تئغع  ق  الخغظ  إن  بط 
الثعإ  أجسار  اظثفاض  طع  عثا  ضض  تجاطظ  ولصث 
طا  إذا  غرغئًا  غئثو  الثي  افطر   ،٢٠١١ طظث  المسامر 
اشارضظا أن السسر بالسادة غرتفع إذا طا ازداد الططإ. 
المالغئ  السغاجات  خطفغئ  سطى  أغدًا  عثا  وغتثث 
الاغ تائسعا التضعطات الشربغئ بما شغعا المساعغات 
الماتثة  العقغات  طظ  الضمغ  الاغسغر  طظ  السالغئ 
وغغرعا  الماتثة  العقغات  تئثو  وأوروبا.  وبرغطاظغا 
المظثفدئ  افجسار  دسط  شغ  جسغثة  التضعطات  طظ 
اقصاخادي  المظزر  وضان  الحرصغ.  الططإ  إلحئاع 
الحعغر جعن طغظارد ضغظج صث ادسى أن طةث الثعإ، 
صغماه  وأن  الثالغئ  افغام  طظ  أخئح  طالغئ،  ضرضغجة 
المالغئ أضتئ صطغطئ. ولضظ ربما ظساطغع أن ظاسطط 

حغؤًا طظ الاخرشات الخغظغئ شغ جعق الثعإ.
غدع  الثعإ  غمطك  إن «طظ  تصعل  الثعئغئ  الصاسثة 
السمطئ  ضان  تارغثغًا  الثعإ  أن  سطى  بظاًء  الصعاظغظ»، 
المطمعجئ  الصغمئ  ذات  افخعل  طظ  فظه  المسغطرة 
(جعاعر، وتطئغصات خظاسغئ وغغرعا) وأظه ضان دائما 
طقذ طظ غرغث المتاشزئ سطى صغمئ بروته وطثخراته 
السالمغئ  الترب  بسث  طظازع.  بثون  افزطات  تالئ  شغ 
السزمى  الصعة  الماتثة  العقغات  أخئتئ  الباظغئ 
شغ  لطثعإ  اتاغاذغ  أضئر  تماطك  أن  طفاجؤًا  ولغج 
لعثا  باإلضاشئ  ذظ.   ٢٠٠,٠٠٠ سظ  غجغث  بما  السالط 
شعغ   - واقصاخادي  السغاجغ  اجاصرارعا  وبسئإ 
ظةئ طظ وغقت الترب افوروبغئ - ضان غظزر إلغعا 
شعضج  (شعرت  الثعإ  لاثجغظ  المقذ  أظعا  سطى 
واقتاغاذغ الفغثرالغ). شغ طآتمر برغاعن وودز سام 
بةسض  سزغمًا  ظخرًا  الماتثة  العقغات  تصصئ   ١٩٤٤
الثوقر افطرغضغ السمطئ السالمغئ. وتسعثت العقغات 
بمسثل  بالثعإ  دوقر  ضض  سظ  بالاسعغخ  الماتثة 
ورصغئ  سمطئ  سظى  طا  العاتثة،  لفوظخئ  دوقرًا   ٣٥
الماساصئئ  الثوقر  أزطات  طع  ولضظ  الثعإ.  بشطاء 
افوراق  تطئع  (ضاظئ  طضاظاعا،  اجاشقل  بسئإ 
وبثاغئ  الساغظات  ظعاغئ  شغ  طفرط  بحضض  الظصثغئ 
افطرغضغ  الرئغج  أوصش  الماضغ)  الصرن  جئسغظات 
ظغضسعن، وباخرف أتادي، دسط الثوقر بالثعإ سام 
الماتثة  العقغات  أخئتئ  العصئ  ذلك  وطظث   .١٩٧١
والسالط أجمع غسامثون سطى جسر تثاول ذائح سطى 
أجاس السمطئ العرصغئ بثون دسط طظ الثعإ أو أي 
زالئ  وطا  طعمًا.  الثعإ  غئصى  عثا  وطع  بابئ.  أخض 
أضئر  طع  سمطاعا  جسر  طظ  تثفخ  الماتثة  العقغات 
طغجان سةج حعثته الئحرغئ، وتسامر شغ رشع جصش 
وطةطج  والضعظةرس  الرئغج  غسمح  (الاغ  الثغعن 
سطى  افطرغضغئ  السغاجئ  اسامثت  بعا).  الحغعخ 
اجاثثام الثوقر ضسقح اصاخادي طع «بارو-دوقر» 
بالثوقر،  تاساطض  السالمغئ  الئارول  تةارة  (طسزط 
شمسزط تساطقت الاةارة الثولغئ تسامث الثوقر وعثا 
لطاةارة  الظصثي  بالسخإ  الاتضط  طظ  أطرغضا  غمضظ 
سطى  المسامثة  الضئرى  السظثات  وأجعاق  السالمغئ)، 
الثوقر بما شغعا (أذوظات الثجائظ والسظثات)، طما صاد 
إلى ذطإ سالمغ سطى الثوقر طا غدمظ صثرة العقغات 
شغ  السسضرغئ  ذمعتاتعا  سطى  اإلظفاق  سطى  الماتثة 
السالط بعجعد دوقر صعي. أتث المسعصات الصطغطئ لعثه 

السغطرة عع الثعإ فظه ق غمضظ ذئاساه طظ السثم 
التضعطات  جسض  ولطالما  المالغئ)،  افوراق  (طبض 
وتغظ  ضظصعد.  اجاثثم  سظثطا  طغجاظغاعا  طع  خادصئ 
أظضر الرئغج السابص لقتاغاذغ الفغثرالغ افطرغضغ 
شعثا  ظصعد،  سظ  سئارة  عع  الثعإ  أن  بغرظاظضغ،  بظ 
لغج طفاجؤاً الئائ، فن أطرغضا تسسى لسغطرة الثوقر 

وإلزاتئ الثعإ طظ طظاشسئ الثوقر.
لثا طا عع ذمعح الخغظ؟ تماحغًا طع ارتصاء طضاظاعا، 
ترغث  تظمع،  زالئ  وطا  الباظغ  افضئر  اقصاخاد  وعغ 
الخغظ أن تةسض طظ سمطاعا الغعان طآعًق لقظدمام 
شعغ  ذلك  تفسض  وتاى  الصائثة.  السمقت  جطئ  إلى 
الغعان  أن  طع  لسمطاعا،  أضئر  وصعة  صئعل  إلى  بتاجئ 
اتاغاذغ  ازدغاد  شغساسث  بالثعإ،  طثسعطًا  لغج 
بتغازة  طضاظاعا  الخغظ  وتئظغ  عثا.  سطى  الثعإ 
طظ  الخغظ  تمضظئ  وصث  ططمعجئ.  اصاخادغئ  أخعل 
تةمغع طا غسادل ٢ ترلغعن دوقر طظ جظثات الثجائظ 
العقغات  طع  الاةاري  لاساططعا  ظاغةئ  افطرغضغئ 
لقصاخاد  الئسغث  افطث  سطى  ظزرة  إن  بط  الماتثة؛ 
الفغثرالغ  الئظك  جغاجئ  طع  ضئابغئ  تئثو  افطرغضغ 
ذئع  بعاجطئ  المخرشغ  ظزاطه  تماغئ  سطى  الصائمئ 
أن  ضما  المغجاظغئ.  طعازظئ  سظ  بثقً  العرصغئ  الظصعد 
اإلظااجغئ  والحرضات  افراضغ  بحراء  الخغظ  صغام 
والمسادن والبروات الطئغسغئ (تغبما اجاطاسئ ذلك 
شغ أشرغصغا وأطرغضا القتغظغئ) شغ سالط تسغطر سطغه 

افوراق المالغئ غسائر أطرًا تضغمًا.
لربما تحسر التضعطات الشربغئ بالسسادة شغ وضسعا 
سام  طظث  العرصغئ  الظصعد  أظزمئ  شغ  تخرغًا  البصئ 
الحرق،  إلى  ذعئعط  اظاصال  شغ  تماظع  وق  ١٩٧١م 
ولضظ الئصاء شغ طرضج صغادة افطط (أطرغضا)، وجغطرة 
سمطئ سطى السالط (الثوقر افطرغضغ) أطٌر لظ غثوم إلى 
افبث، وترغث الخغظ أن تضعن جاعجة لعرابئ الثوقر 
تغظ غاعاوى. وتسمض الخغظ سطى إدخال الغعان شغ 
خظثوق  شغ  المسامثة  الثاخئ  الستإ  تصعق  جطئ 
الظصث الثولغ، وعظاك طسغاران رئغسغان لثخعل السطئ 
وطثى  اإلجمالغئ  الئقد  وواردات  خادرات  صغمئ  عما 
رأس  لتساب  وشصا  بالضاطض  السمطئ  تتعغض  طروظئ 
شغ  السمقت  الثولغ  الظصث  خظثوق  .وغراجع  المال 
جطئ تصعق الستإ الثاخئ ضض خمج جظعات. وشغ 
افول  الحرط  الغعان  اجاعشى   ،٢٠١٠ شغ  طراجسئ  آخر 
«اقجاثثام  وعع  الباظغ  الماططإ  غتصص  لط  أظه  إق 
شغ  أسطظ  صث  الخغظغ  المرضجي  الئظك  وضان  التر.» 
٢٠١٥/١٠/٢١ سظ إخثاره جظثات بصغمئ ٥ ططغار غعان 
تطك  شغعا  غخثر  الاغ  افولى  المرة  وعغ  لظثن  شغ 
ججء  الثطعة  وعثه  الخغظ.  تثود  خارج  السظثات 
تدعره  لجغادة  الغعان  تثوغض  اجاراتغةغئ  طظ  طعط 
اإلسقن  عثا  وغأتغ  السالمغئ،  السظثات  جعق  شغ 
ضمظ جطسطئ اتفاصغات طالغئ بغظ الخغظ وبرغطاظغا. 
غربغئ  دولئ  أول  الماضغ  السام  برغطاظغا  وأخئتئ 
تخثر جظثات جغادغئ طصعطئ بالغعان. وخقل زغارته 
لطخغظ الحعر الماضغ، أضث وزغر المالغئ الئرغطاظغ 
الرظمغظئغ  لاثوغض  بقده  دسط  سطى  أوزبعرون  جعرج 
السمطئ  لاةارة  غربغا  طتعرا  لظثن  جسض  شغ  ورغئاعا 
الئظك  تأجغج  برغطاظغا  أغثت  أن  وجئص  الخغظغئ. 
اآلجغعي لطاظمغئ الثي أظحاته الخغظ لمظاشسئ الئظك 
زغارة  وخقل  أطرغضا؛  سطغه  تعغمظ  الثي  الثولغ 
تط  الماضغ  افجئعع  لئرغطاظغا  الخغظغ  الرئغج 
بتسإ  اإلجمالغئ  صغماعا  بطشئ  جثغئ،  سصعد  تعصغع 
ططغار   ٥٠) جظغه»  ططغار   ٤٠ «تعالغ  ضاطغرون  دغفغث 
ظعوغئ  طتطئ  لئظاء  الخغظ  تمعغض  حمطئ  غعرو)، 
شغ برغطاظغا بالمحارضئ طع حرضئ شرظسغئ. وعثا طا 
غحغر إلى طسسى برغطاظغ تبغث لضسإ الخغظ إلى 

 جاظئعا

ضان صث ضحش عثا المساعر غعم الثمغج ٢٠١٥/١٠/٢٢ 
سطى  اتفصئ  الثولغئ  الرباسغئ  «دول  ضغري  صال  تغث 
جعرغا طعتثة ذات ظزام سطماظغ تسثدي دغمصراذغ»، 
طحثدًا سطى «ضرورة طتاربئ الفخائض الراشدئ لطتض 
سطى  اتفصعا  أظعط  غسظغ  وعثا  جعرغا».  شغ  السطمغ 
جعرغا  فعض  الصثغط  الةثغث  التضط  ظزام  غضعن  أن 
اهللا  لثغظ  طثالفاً  سطماظغاً  طثظغاً  المآطظغظ  المسطمغظ 
جئتاظه وتسالى، وطتاربئ ضاشئ الفخائض الاغ ترشده. 
وتغظ ظسطط أظه ق غعجث جعى الثسعة والسمض إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة ضمحروع غةامع سطغه المسطمعن شغ 
جعرغا، شإظا ظسطط تغظعا أن المصخعد طظ الترب عع 
نُوَر  ُْطِفُئوا  ِ ﴿يُِريُدوَن  الرباظغ:  المحروع  عثا  إجعاض 

ْفوَاِهِهْم وَاَبُّ ُمتُِمّ نُورِهِ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن﴾.
َ
اَبِّ بِأ

أغعا المسطمعن شغ جعرغا الحام سصر دار اإلجقم:
عا أظاط أوقء ترون ضغش أن الشرب الضاشر غسمض سطى 
رجط طساصئطضط وتتثغث ظزام تضمضط؛ شغتثده عع 
بأظه ظزام سطماظغ دغمصراذغ... وعا أظاط أوقء ترون 
ضغش غثسط سمغطه المةرم بحار وغمثه بضاشئ أجئاب 
التغاة رغط ضض المةازر الاغ ارتضئعا شغ تصضط، والاغ 
لط تضظ إق بدعء أخدر طظ أجغاده... وعا أظاط أوقء 
سعن دسمعط  ترون ضغش أن تضام المسطمغظ الثغظ غثَّ
طخالتعط  تتصغص  شغ  أجغادعط  طع  غسغرون  لضط 
خطعة خطعة سطى تساب دطائضط وتدتغاتضط... وعا 
أظاط أوقء ترون ضغش أن الشرب الضاشر غتاول أن غدططظا 
الثغمصراذغ  السطماظغ  الظزام  شرض  شغ  عثشه  سظ 
بةسض المحضطئ تظتخر شغ تسطغط الدعء سطى طخغر 
سمغطه بحار وطساصئطه، وجسطه طتعر الافاوض وأجاس 

التض...
أغعا المسطمعن شغ جعرغا الحام سصر دار اإلجقم:

وعما  وروجغا،  أطرغضا  تضعن  أن  تصئطعا  أن  غسصض  عض 
وطاى  وأطظضط،  لسقطضط  راسغئ  رجغط،  حغطان  صرظا 
ضان غرسى الثئإ الشظط؟! إن التض بغثضط ولغج بغث 

تامئ : طآتمر شغغظا عثشه: شرض «ظزام سطماظغ تسثدي دغمصراذغ» سطى جعرغا ...
أسثائضط، إظه شغ دغظضط ولغج شغ الصاظعن الثولغ، 
وطظ سظث اهللا وتثه ولغج طظ سظث أسثائه... وإغاضط 
أن تظثثسعا بمصعلئ إظضط ضسفاء، بض أظاط أصعغاء باهللا، 
وغسرف ذلك السثو صئض الخثغص، شأظاط الثغظ وصفاط 
أطام جئروت عثا الظزام الفاجر شأشحطامعه، ووصفاط 
أطام الاثخض اإلغراظغ التاصث شةسطامعه غصش ساججًا ق 
خمعدضط  أطام  واتثًا  طارًا  ضغطع  غاصثم  أن  غساطغع 
طظ  الروجغ  الاثخض  تفحطعن  أظاط  وعا  افجطعري، 
السسضرغئ  بالئغاظات  شصط  غظاخر  وتةسطعظه  بثاغاته، 

الضاذبئ.
إن خمعدضط عثا أخئح طخثر خعف الشرب والحرق؛ 
الثي  عع  وتثه  باهللا  اإلغمان  أن  غسطمعن  فظعط 
اجاحعاد  اهللا  سظث  تتاسئعن  وأظضط  أبطاقً،  غةسطضط 
ودطار  وإخعاظضط...  وأطعاتضط  وآبائضط  أوقدضط 
وتثاشعن  جظاه  وتئاشعن  طسغحاضط،  وخراب  بغعتضط 
سثابه؛ ولضظ الثي طا زال غظصخظا تاى ظتصص اقظاخار 
والشطئئ سطى سثوظا إظما عع تئظغ طحروع واضح طظئبص 
طظ سصغثة اإلجقم، طحروع الثقشئ الراحثة الاغ بحر 
بعا رجعل اهللا  أظعا جاضعن بسث التضط الةئري الثي 
الاغ    اهللا  رجعل  ذرغصئ  سطى  شطظسر  الغعم.  ظسغحه 
غعجإ اهللا سطغظا الاصغث بعا، ولااعتث صعتظا طع تاضظاظا 
ساطاً. عثا  الحسئغئ إلصاطئ الثقشئ بسث أن خارت رأغاً 
م تجب الاترغر لفطئ اإلجقطغئ طحروع دجاعر  وصث صثَّ
لثولئ الثقشئ طساظَئطاً جمغسه طظ المخادر الحرسغئ 
أظخار  إلى  بتاجئ  زال  ق  المحروع  وعثا  المسائرة، 
بسث  وخاخئ  سطغه،  غاعتثون    اهللا  رجعل  ضأظخار 
أن خارت الثقشئ الراحثة طططئاً فعالغ الحام ساطئ، 
لفطئ اإلجقطغئ جمساء. صال تسالى: ﴿قُْل َهِذهِ  وطططئاً 
َبَعيِن وَُسْبَحاَن اَبِّ  نَا َوَمِن اَيّ

َ
ْدُعو إىَِل اَبِّ بَلَ بَِصرَيٍة أ

َ
َسبِييِل أ

نَا ِمَن الُْمرْشِكنَِي﴾.
َ
َوَما أ

 السئئ شغ ١٨ طترم ١٤٣٧عـ                    تجب الاترغر
المعاشص ٢٠١٥/١٠/٣١م                              وقغئ جعرغا   

أحاعن ضارتر: خقشات بتر الخني تجغث الططإ سطى تعاجث أطظغ أطرغضغ
صال وزغر الثشاع افطرغضغ أحاعن ضارتر غعم افتث الماضغ «إن الثقشات شغ بتر الخغظ الةظعبغ تثشع دول المظطصئ 
إلى زغادة ذطئعا لاعاجث أطظغ أطرغضغ». وصال ضارتر لطختفغغظ وعع شغ ذرغصه إلى ضعرغا الةظعبغئ لسصث طتادبات 
أطظغئ سطى طساعى سال «اقعامام بالمطالإ الماظازع سطغعا شغ بتر الخغظ الةظعبغ وبروز تطك الثقشات له تأبغر سطى 
جسض دول ضبغرة شغ المظطصئ تجغث تضبغش تساوظعا افطظغ طع العقغات الماتثة.» وأضاف ضارتر «إن طظ بغظ الصداغا 
الاغ جُاظاصح شغ اجاماع صمئ دشاسغ طصئض شغ طالغجغا الاطعرات شغ بتر الخغظ الةظعبغ وأبرزعا شغ السام الماضغ 

ضان المسثل غغر المسئعق طظ الاةرغش والظحاط السسضري طظ صئض الخغظ.» (روغارز)
: إن أطرغضا تثطط طظث جظعات لاسجغج وجعدعا السسضري شغ المتغط العادئ شصث أسطظ وزغر دشاسعا 
السابص لغعن باظغاا شغ ٢٠١٢/٦/١ سظ عثه اقجاراتغةغئ بإرجال جئ تاطقت ذائرات وبظصض ٦٠٪ طظ جفظعا 
التربغئ إلى عثه المظطصئ خقل السظعات المصئطئ تاى سام ٢٠٢٠. ولثلك شعغ تسمض سطى  تخسغث الاعتر 
وتأجغب الخراسات ضطعا شغ وجه الخغظ: شغ طظطصئ بتر الخغظ الحرصغ ضما تخض طع الغابان، وضثلك شغ بتر 
الخغظ الةظعبغ تغث عظاك تعتر بغظ الخغظ والفطئغظ سطى الةجر وسطى الخغث الئتري، وضثلك بغظ الخغظ 
وشغاظام سطى خقف بغظعما سطى ججر تغث صام الخغظغعن وذردوا الفغاظاطغغظ طظعا سام ١٩٨٨. وأطرغضا ترغث 
طظ ضض ذلك إبصاء الخغظ طحشعلئ شغ عاتغظ المظطصاغظ، أي طحشعلئ شغ إصطغمعا ق تاةاوزه، بض وتسمض 
سطى تطعغصعا شغه، وبثاخئ وأن أطرغضا لعا جغطرة ضاططئ سطى ضبغر طظ عثه الثول طبض ضعرغا الةظعبغئ شغ 
بتر الخغظ الحرصغ، وطبض الفطئغظ شغ بتر الخغظ الةظعبغ تغث تعجث شغعا صعاسث أطرغضغئ، وطبض إظثوظغسغا 
الاابسئ لطسغاجئ افطرغضغئ، وأغدا الغابان الاغ تسغر شغ الفطك افطرغضغ. وطظث أغام وجعئ طتضمئ السثل 
الثولغئ خفسئ إلى الخغظ باأضغثعا خقتغاعا الظزر شغ صدغئ رشساعا الفطئغظ تعل ططضغئ ججر طاظازع سطغعا 

شغ جظعب بتر الخغظ.

(طارجط)

بغان ختفغ
إذقق تمطئ ساملغئ ظخرة لتمطئ الثسعة يف أوزبغضساان

طا زال سثو اهللا واإلجقم والمسطمغظ، ذاغغئ أوزبغضساان المةرم الغععدي 
ضرغمعف غاترق غغزا وتصثا سطى أبظاء اإلجقم الئررة طظ تمطئ الثسعة، شطط 
غضفه طا صام به عع وزباظغاه طظ تمقت طضبفئ طااالغئ سضسئ إخراره سطى 
طتاربئ اهللا ورجعله باسطغض حرغسئ اإلجقم، والسمض سطى طظع اقلاجام بحسائر 

الثغظ، وإن طظ جرائط ظزام ضرغمعف الاغ باتئ ق تتخى:
لطمسارضغظ  الةسثغئ  الاخفغئ  المثظغغظ،  أظثغةان  جضان  سطى  الظار  إذقق 
والمثالفغظ شضرغاً، طظع لئج الثمار وإذقق الطتى ولئج الطاصغئ، طظع طعظفغ 
اإلشطارات  طظع  المساجث،  دخعل  طظ  السظ  خشار  طظع  الخقة،  طظ  الثولئ 
الةماسغئ شغ رطدان، وضثلك الةرائط الاغ غمارجعا الظزام افوزبغضغ شغ 

السةعن والمساصقت تغث ق غأطظ السةغظ سطى ظفسه بض عع سرضئ دائما لتمقت الاسثغإ والاظضغض وحاى الةرائط 
الاغ غصعم بعا طةرطعن تابسعن لطظزام بشغئ ضسر خمعد المساصطغظ وحمعخعط وتتثغعط لةقوزة الظزام تاى شغ 
السةعن ببئاتعط سطى ذاسئ اهللا وسثم الرضعع لططاغعت. ولضحش جرائط ضرغمعف الاغ ترتضإ جعارا ظعارا بثسط 
طظ صادة الشرب والحرق؛ غسطظ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر سظ إذقق تمطئ سالمغئ غسطط الدعء شغعا 

سطى الةرائط الاغ ترتضإ بتص تمطئ الثسعة شغ أوزبغضساان ساطئ وشغ السةعن والمساصقت خاخئ تتئ سظعان:
«جرائط ضرغمعف تساسر ضث المسطمغظ شغ أوزبغضساان!»

 #ضرغمعف_تاصث_سطى_اإلجقم
#Karimov_Is_Spiteful_of_Islam

شظثسع الةمغع لماابسئ شسالغات عثه التمطئ والمحارضئ شغعا ظخرة لعآقء افبطال الثغظ أخروا سطى اقصاثاء بافظئغاء 
والرجض طظ صئض شغ الاخثي لطتضام الطعاغغئ الفراسظئ.

إن عثه الةرائط لظ تعصش تجب الاترغر سظ المدغ صثطا شغ دسعته إلى إسادة اإلجقم إلى طسارك التغاة خابرًا باباًا 
طرشعع العاطئ، طعصظاً بصرب ظخر اهللا وإسجاز دغظه، صال اهللا تسالى شغ ضاابه السزغط:

َ َقوِيٌّ َعِزيٌز﴾ نَا َورُُسيِل إِنَّ ابَّ
َ
ْغلنَِبَّ أ

َ
ُ َأل ﴿َكَتَب ابَّ

سبمان بثاش
طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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