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بصطط: أجسث طظخعر

خادف شغ الـ١٥ طظ عثا الحعر طرور ٦٨ ساطا 

وخادف  شغعا،  غععد  ضغان  بصغام  شطسطغظ  ظضئئ  سطى 

أغدا شغ الـ١٦ طظ عثا الحعر طرور طؤئ سام سطى ظضئئ 

اتفاصغئ جاغضج-بغضع.. ألط غأِن لطمسطمغظ أن غثرضعا أن 

ق جئغض لمتع الظضئاغظ وآبارعما طظ تغاتعط إق بثقشئ 

راحثة سطى طظعاج الظئعة تصدغ سطى ضغان غععد وتسغث 

تعتغث الئقد اإلجقطغئ تتئ راغئ خطغفئ واتث، وغاخرشعا 

سطى عثا افجاس؟؟!!

اصرأ شغ عثا السثد:
 - الظضئئ... اجاتدار الظاائب وتشغغإ افجئاب والسقج! ...٢
 - ظحر المظزعطئ الخاروخغئ افطرغضغئ شغ حرق أوروبا

    ُغبغر تعترًا شغ السقصات الثولغئ  ...٢
 - السططات الروجغئ تساصض المسطمغظ شغ ججغرة الصرم 

   باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر ...٣
- ظزام الثقشئ شرضه اهللا ولغج طظ خظع الئحر 

   غا وضغض افزعر  (٢) ... ٤
- صمئ لظثن: طضاشتئ لطفساد أم تضرغج له؟ ...٤
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

إىل ترضئ الظعدئ: 
السمض السغاجغ غةإ أن 
غضعن طئظغا سطى اإلجقم
بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

شخض  الاعظسغئ  الظعدئ  ترضئ  حعرى  طةطج  صرر 
السمض السغاجغ لطتجب سظ افظحطئ الثسعغئ، وصال 
اظطقق  عاطح  سطى  الشظعحغ  راحث  الترضئ  رئغج 
الترضئ،  حعرى  لمةطج   "٤٦" الـ  الثورة  شسالغات 
"ظتظ بخثد الاتعل إلى تجب جغاجغ غافرغ لطسمض 
السغاجغ، وغاثخص شغ اإلخقح اظطقصا طظ الثولئ 
لغسالةعا  المثظغ،  لطمةامع  المةاقت  بصغئ  وغارك 
وغاساطض طسعا طظ خقل جمسغاته وطظزعطئ الةماسات 

المساصطئ سظ افتجاب بما شغ ذلك الظعدئ".
وبغظ رئغج طةطج حعرى الترضئ «شاتغ السغادي» 
أن الترضئ ترغث أن تاصثم بمحروسعا اإلجقطغ ظتع 
دغمصراذغ  طثظغ  جغاجغ  ضتجب  وظغفغ  تثخص 

طاأخض شغ ععغاه اإلجقطغئ.
المآتمر  خقل  سطغه  المخادصئ  المجطع  الصرار  عثا  إن 
الثي جاسصثه الظعدئ آخر عثا افجئعع، ضان ظاغةئ 
ضشعذات داخطغئ وخارجغئ تحارط سطغعا عثا اإلسقن 
الرجمغ سظ شخض الثسعي والسغاجغ، شرغط طمارجئ 
الترضئ لعثا الفخض بحضض واضح بسث البعرة بامرغر 
دجاعر سطماظغ وإرجاع أعض الفساد إلى التضط وترك 
افتضام الحرسغئ وراء ظعراظغعا، شرغط ضض عثا، ُغفرض 
سظ  الثسعة  بفخض  وطسطظ  رجمغ  صرار  إخثار  سطغعا 
السغاجئ. شفغ تثغث طع بغ بغ جغ سربغ، غصعل جمال 
الطاعر، ظائإ طةطج حعرى ترضئ الظعدئ، "ظتظ طظث 
لتجب  ترخغص  سطى  بالتخعل  ظطالإ   ،١٩٨١ سام 
البعرة  جاءت  أن  إلى  ذلك،  طظ  طظسظا  ولضظظا  جغاجغ 
وشاتئ افبعاب أطام الةمغع لطممارجئ السغاجغئ، وطظث 
الظعدئ  ترضئ  تطعغر  إلى  ظسسى  وظتظ  التغظ  ذلك 
بما غاقءم طع العضع الةغعجغاجغ شغ الئقد". ولعثا 
ولفجش شإن الترضئ جسطئ طخثر تفضغرعا العاصع ضطما 

أططى سطغعا العاصع أطرا اجاةابئ له.
ولصث أغفطئ أو تشاشطئ صغادات ترضئ الظعدئ سطى أن 
السغاجئ عغ رساغئ الحآون، ورساغئ الحآون سظثظا ق 
غةعز أن تضعن إق باإلجقم، وطظ جعئ أخرى شإن الثسعة 
عغ سمض جغاجغ، شتّث الظاس سطى صئعل اإلجقم، عع 
أغدا سمض جغاجغ؛ فّظه طظ باب الصغام سطى أطر الظاس 
بما غخطتعط، وعثا جغاجئ. لثلك ق غاخعر أن تتمض 
الثسعة اإلجقطغئ بشغر الطرغص السغاجغ، وق غاخعر أن 

تضعن عظاك دسعة طظفخطئ سظ السغاجئ.
إنَّ الاةاُذب بغظ الثسعة والسغاجئ، لغج له أخض شغ 
ق  اإلجقم  فن  سطغه؛  دخغض  عع  بض  اإلجقطغ،  الفضر 
جمطئ  سطى  صائط  طئثأ  شاإلجقم  الطرح،  بعثا  غسارف 
طظ  تظئبص  الاغ  والمصاغغج  والمفاعغط  افشضار  طظ 

طحضاة واتثة عغ السصغثة اإلجقطغئ.
ولعثا ظثضر إخعاظظا شغ ترضئ الظعدئ بصعل اهللا تسالى: 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف 
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الةماسئ،  وخش  لعا  طظضط،  جماسئ  المسطمعن  أغعا 
تصعم بسمطغظ: سمض الثسعة إلى اإلجقم، وسمض افطر 
بالمسروف والظعغ سظ المظضر. وعثه الةماسئ الاغ أطر 
اهللا بإغةادعا شغ عثه اآلغئ، غةإ أن تضعن جغاجغئ، 
وذلك آٍت طظ أن اآلغئ صث سّغظئ سمض عثه الةماسئ، 
والظعغ  بالمسروف  وافطر  اإلجقم،  إلى  الثسعة  وعع 
سظ المظضر، وسمض افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر 
جاء ساطاً، شغحمض أطر التضام بالمسروف وظعغعط سظ 
سمض  وعع  طتاجئاعط،  وجعب  غسظغ  وعثا  المظضر، 

جغاجغ بض عع طظ أعط افسمال السغاجغئ.

البقباء  غعم  شغغظا  الظمساوغئ  الساخمئ  تحعث 
جغضعن  بأظه  وخش  اجاماسا  (أطج)   ٢٠١٦/٥/١٧
طفخطغا لما غسمى بالمةمعسئ الثولغئ لثسط جعرغا، 
أسطظ  صث  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وضان 
سظ سصث عثا اقجاماع شغ أسصاب اجاماسه بقشروف 
شغ ٢٠١٦/٥/٩، وصئغض اظسصاد اجاماع بارغج العزاري. 
طع  تجاطظئ  الاغ  لفتثاث  خعرة  إسطاء  طظ  بث  وق 
اإلسقن سظ سصث عثا اقجاماع، لمسرشئ طا غمضظ أن 
غسفر سظه طبض عثا اقجاماع، وطا غمضظ أن غظاب سظه 

طظ آبار!
بمةمعسئ  غسمى  لما  بارغج  اجاماع  اظسصاد  شصئغض 
السعرغئ  لطمسارضئ  الثاسمئ  لطثول  الخطئئ  الظعاة 
وأطرغضا  روجغا  طظ  لضض  طحارك  بغان  خثر  بساسئ 
باتفاق  الاجاطعما  شغه  "أضثتا   ٢٠١٦/٥/٩ اقبظغظ  غعم 
إظعما  وصالاا  جعرغا  شغ  الصاالغئ  السمطغات  وصش 
جاضبفان الةععد طظ أجض الاعخض إلى تض جغاجغ 
ضثلك  وواحظطظ  طعجضع  وذالئئ  عظاك.  لطخراع 
جمغع افذراف بعصش العةمات سطى المثظغغظ والئظغئ 
افجاجغئ المثظغئ. وصال الئطثان إظعما جغسمقن سطى 
إصظاع افذراف الماتاربئ شغ جعرغا باقلاجام باتفاق 
تأضغث  "صررظا  الئغان  وأشاد  الصاالغئ.  السمطغات  وصش 
الاجاطظا طةثدا بعصش إذقق الظار شغ جعرغا وتضبغش 
الةععد لدمان تظفغثه شغ أظتاء الئقد". وأحار الئغان 
إلى أن روجغا وأطرغضا "تصران بالخسعبات الاغ تعاجه 
تسرصض  الاغ  وبالمحضقت  طظاذص  سثة  شغ  العثظئ 

وخعل المساسثات". (شراظج ٢٤، ٢٠١٦/٥/٩).
طخثر  لسان  سطى  افوروبغئ  الفسض  ردة  جاءت  وصث 
لختغفئ  خرح  المساعى  رشغع  شرظسغ  دبطعطاجغ 
صئض  اإلسقن  تعصغئ  "إن  بصعله  افوجط  الحرق 
جاسئ واتثة طظ بثء اجاماع بارغج، أطج لط غضظ 
غمضظ  السغاجغئ  الدشعط  بأن  غفغث  إظه  بض  طةاظا، 
الفرظسغئ  الثارجغئ  وزغر  وأجمع  شسطعا".  تفسض  أن 
افوروبغ  اقتتاد  شغ  الثارجغئ  السغاجئ  وطسآولئ 
اإلحادة  سطى  وآخرون  افلماظغ  الثارجغئ  ووزغر 
بالئغان افطرغضغ الروجغ وطا تدمظه طظ الاجاطات. 
ووخفاه شغثغرغضا طعغغرغظغ بأظه "إغةابغ جثا". بغث 
أن العزغر الفرظسغ سث أن طا غعط عع الاظفغث "ق أن 
غئصى الئغان تئرا سطى ورق". وشعمئ بارغج والثول 
رجالئ  طا  بمسظى  الئغان  أن  اقجاماع  شغ  المحارضئ 
أجاجا  غعثشعن  الثغظ  لطمةامسغظ  طعجعئ  طئاحرة 
إلى الدشط السغاجغ سطى روجغا والعقغات الماتثة 
"اإلظةازات"  عثه  إلى  العخعل  أجض  طظ  افطرغضغئ 

(الحرق افوجط ٢٠١٦/٥/١٠).
جان  الفرظسغ  الثارجغئ  لعزغر  ختفغ  تثغث  وشغ 
طارك إغرولئ صال شغه إن ضغري "غسغ تماطا أظظا شغ 
ذرغص طسثود" وأن "المفاوضات (طتادبات جظغش) ق 
غمضظ أن تسامر طا دام الظزام غظاعك العثظئ وغصخش 
المساحفغات وطثغمات القجؤغظ، وأن المسارضئ عغ 
الاغ تساعثف شغ تطإ ولغج (داسح)". وشعط عثا 
العزغر  لطرغصئ  طئاحرة  "اظاصادات  أظه  سطى  الضقم 
طا  وشص  طعجضع"  طع  بظائغا  افزطئ  إدارة  شغ  ضغري 
صالاه طخادر دبطعطاجغئ أوروبغئ لـ"الحرق افوجط" 
أطج، شغ طسرض تصعغمعا قجاماع بارغج. وأضاشئ 
إجماع  "أرادت  المةامسئ  الثول  أن  المخادر  عثه 
خعتعا ورؤغاعا لطعزغر افطرغضغ" وتأضغث "تدعرعا 
ودورعا شغ المطش السعري وسثم رغئاعا شغ تسطغط 
افوجط  (الحرق  قشروف"...)  ضغري  لطبظائغ  إدارته 

.(٢٠١٦/٥/١٠
افطرغضغئ  وجاء شغ تسطغص الماتثث باجط الثارجغئ 
ظثسط  ("ظتظ  صعله  بارغج  اجاماع  تعل  تعظر  طارك 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إن الحسإ الطغئغ لط غارك وتثه لغصرر طخغره طظث أن 
بار سطى الطاغغئ الصثاشغ، تغث تثخطئ الثول الشربغئ 
بثرغسئ طساسثته لمظع تترره طظ صئداعا وطظسه طظ 
إصاطئ ظزاطه الثي غرغث، وعع الظزام الثي غساظث إلى 
دغظه اإلجقم. شطط غساطع الحسإ أن غفرض جططاظه 
ظفسه،  تطصاء  طظ  تضعطاه  غحضض  أو  دولاه  وغصغط 
شأخئح الاثخض الثولغ واضتا والخراع بغظ عثه الثول 
طضحعشا، ولط تسث تثفى الطسئئ سطى أتث. وبةاظإ ذلك 
شإن عثه الثول وجثت أذراشا طتطغئ تساشطعا وسمقء 
ولعثا  الخراع،  عثا  أدوات  لغضعظعا  خططعا  غظفثون 
جظعات  الثمج  خقل  تضعطئ  أغئ  تساصر  لط  السئإ 
العصئ  شغ  تضعطئ  طظ  أضبر  تأجسئ  بض  الماضغئ، 
ظفسه تائع أذراشا دولغئ؛ تضعطئ ذئرق تتئ جغطرة 
تفار سمغض أطرغضا الثي سغظ صائثا لطةغح، وتضعطئ 

ذرابطج تتئ جغطرة سمقء اإلظةطغج.
تطشى   ٢٠١٥/١٢/١٧ غعم  الخثغرات  اتفاق  وبمعجإ 
برئاجئ  جثغثة  تضعطئ  وتآجج  السابصئ  التضعطات 
اقتفاق  ذئثعا  الثغظ  عط  اإلظةطغج  أن  وبما  السراج. 
إلى  تضعطاه  غظصطعا  أن  اجاطاسعا  السراج،  وسغظعا 
ذرابطج وغةسطعا التضعطئ السابصئ عظاك تطشغ ظفسعا 
تطس  لط  ذئرق  تضعطئ  ولضظ  التضط.  طصالغث  وتسطمه 
سطغعا  ذئرق  برلمان  تخعغئ  سرصطئ  تط  تغث  ظفسعا 
طظ صئض سخابات تفار، شمسظى ذلك أن الةغح الثي 
غسغطر سطغه تفار لظ غضعن جغحعا، وتفار شغ تضط 
الساصط بسئإ أن المادة الباطظئ طظ عثا اقتفاق تظص 
حاغرة  وافطظغئ  السسضرغئ  المظاخإ  ضض  اسائار  سطى 
بمةرد بثء التضعطئ سمطعا. وتفار غرشخ اقجاسقم 
ظتع  بالاصثم  وغصعم  اإلرعاب،  غتارب  أظه  وغّثسغ 

جرت لطرد تظزغط الثولئ طظعا. ولعثا أسطظ المةطج 
صعة  "إظحاء   ٢٠١٦/٥/١٠ غعم  السراج  لتضعطئ  الرئاجغ 
الرئاجغ"  "الترس  طسمى  تتئ  جثغثة  سسضرغئ 
الصرار  وغتثد  لعا.  طصرا  ذرابطج  الساخمئ  طظ  تاثث 
افسطى  الصائث  بخفاه  الرئاجغ  المةطج  سظ  الخادر 
صعات  وتئسغئ  اخاخاص  طةاقت  المسطتئ؛  لطصعات 
صرار  وغظص  لعا.  اقظاساب  وطساغغر  الرئاجغ  الترس 
اإلسقطغ  المضاإ  ظحره  الثي  السسضرغئ  الصعة  إظحاء 
لطمةطج الرئاجغ؛ سطى أن طعام عثه الصعة السسضرغئ 
تامبض شغ "تأطغظ المظحآت والمصار التضعطغئ وأسداء 
تراجئ  إلى  باإلضاشئ  افجظئغئ،  والعشعد  التضعطئ 
افعثاف التغعغئ شغ الئقد ضالمظاشث الئرغئ والئترغئ 

والةعغئ وخطعط ظصض الظفط وحئضات المغاه".
تاعجه  السراج  تضعطئ  أن  الصرار  خقل  طظ  وغزعر 
أطرغضا  سمغض  تفار  خطغفئ  جغح  أطام  الطرغص  لصطع 
والثي بثأ الجتش ظتع المظطصئ افعط اجاراتغةغا شغ 
تمضظ  تال  شفغ  الظفطغ.  العقل  طظطصئ  وعغ  لغئغا 
العقل  طثن  سطى  اقجاغقء  طظ  لتفار  الاابع  الةغح 
الظفطغ طظ تظزغط الثولئ، شإظه جغضسإ ورصئ ضشط 
لغئغا.  طساصئض  شغ  أعط  طضاظا  لتفار  تدمظ  صعغئ 
وطا جغساسث تضعطئ السراج وغئرر تخرشعا عثا؛ عع 
صغاطعا بإلشاء المطغحغات وظجع جقتعا ودطب أشرادعا 
صرار  تسإ  الةغح  إلى  اقظاساب  شغ  غرغإ  لمظ 
المآتمر العذظغ رصط ٥٣ لسظئ ٢٠١٣. شإذا تمضظئ طظ 
ذلك شإظعا جعف تصعي طعصفعا شغ إصاطئ جغح بثغض 

لاسائر جغح تفار بتضط المطشغ أو تتاعغه.
وتاى غثفغ السراج عثشه وغتاعي اآلخرغظ وق غزعر 
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بثأت العقغات الماتثة وافردن غعم افتث الماضغ تمرغظ "افجث الماأعإ ٢٠١٦" بمحارضئ ظتع ٦ آقف جظثي 
طظ الئطثغظ. وأسطظ السمغث الرضظ شعث الداطظ، طثغر الاثرغإ المحارك شغ الةغح افردظغ، خقل طآتمر ختاشغ 
"ظسطظ بثء شسالغات تثرغإ افجث الماأعإ ٢٠١٦ الثي غاط تظفغثه عثا السام بحضض بظائغ طع الةاظإ افطرغضغ 
الخثغص خقل الفارة طا بغظ ١٥ و٢٤ أغار/طاغع ٢٠١٦". وتابع صائق إن "الامرغظ غعثف إلى تسجغج سقصات 
الاساون بغظ الئطثغظ الخثغصغظ (...) وتطعغر الصثرات الثشاسغئ وتطعغر الصثرات البظائغئ لقجاةابئ لطاعثغثات 
الثاخطغئ وافزطات". طظ جعاه، صال الدابط افطرغضغ رالش غروشر، طثغر الاثرغإ والامرغظ شغ الصغادة العجطى 
افطرغضغئ، "غحارك شغ الامرغظ المحارك ٦ آقف سسضري أردظغ وأطرغضغ". طدغفا أن "ظتع ٣ آقف سسضري طظ 
طصر الصغادة العجطى طظ الةغح والئترغئ وجقح الةع والسمطغات الثاخئ وخفر السعاتض غحارضعن عثا السام". 
وأضث الةاظئان طةثدا أن ق سقصئ لطاثرغإ بما غةري باإلصطغط. وغثضر أن الامرغظ عثه السظئ عع السادس طظ 

ظعسه. ضما غادمظ اجاثثام طثاطش خظعف افجطتئ الئرغئ والةعغئ والئترغئ. (شراظج ٢٤) 
: سظثطا غتضط المسطمغظ تضام سمقء، تخئح الاثرغئات السسضرغئ المحارضئ بغظ جغعش المسطمغظ 
وجغعش أسثائعط أطرا ذئغسغا، شأطرغضا الاغ تتاض السراق وأششاظساان، وتصخش المسطمغظ شغعما وشغ 
غغرعما طظ بقد المسطمغظ طبض الغمظ ولغئغا وجعرغا، وتثسط ضغان غععد شغ اتاقله وإجراطه غسائرعا 
المسطمغظ  بصداغا  تفرغط  وأي  إجرام  شأي  "خثغصا"!!!  افردظغ  الةغح  شغ  المحارك  الاثرغإ  طثغر 

وطخالتعط سظثطا غاط الاساطض طع سثوعط بعخفه خثغصا؟؟!! 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اظطقق تثرغئات "افجث املاأعإ ٢٠١٦" السسضرغئ 
يف افردن بمحارضئ أطرغضغئ  
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سظثطا تمضظئ سخابات غععدغئ طظ عجغمئ الةغعش 
السربغئ، وطظ ذرد أعض شطسطغظ طظ أراضغعط، ضاظئ 
الظضئئ، وخار طفااح الئغئ المعةعر رطجا لعا، تغث ظّظ 
أعض تطك الئغعت أن الةغعش السربغئ جاسغث الضرة طظ 
ورتض  افطض،  ذال  بغعتعط...  إلى  وتسغثعط  صرغإ، 
السصعد،  وطرت  التغاة،  سظ  الئغعت  تطك  أختاب  ُجّض 
وجاطساعا،  السربغئ  افظزمئ  طــآاطــرات  وتساظمئ 
واجامر إتغاء ذضرى الظضئئ لطمغًئ إسقطغئ بتائ، غشغإ 
شغعا الاثضغر بأجئابعا وطفاسغطعا التصغصغئ، وطظ بط 

ُغشّغإ شغعا سمثا ذرح سقج طا تمثخ سظ الظضئئ.
تمر  الاغ  افلغمغئ  الثضرغات  إتغاء  أن  حك  ق  بثاغئ، 
بافطط غتمض طساظَغ جغاجغئ، أعمعا أن غضعن داشسا 
أن  بالطئع  غاططإ  وعثا  سظعا،  ظاب  طا  وإزالئ  لطاشغغر 
تادمظ شسالغات إتغاء الثضرى تئغان أجئابعا وضغفغئ 
سقجعا. وطظ أجض أن غاط ذلك، ق بث أن غرتئط إتغاء 
الاشغغر  لثلك  تآدي  جغاجغئ  بمفاعغط  افطئ  ذضرغات 

والاترغر، ضما غتخض شغ إتغاء ذضرى عثم الثقشئ.
وتسئعغئ  جغاجغئ  سمطغئ  الثضرى  إتغاء  غضعن  سظثعا 
وإسقطغئ شغ خثطئ الصدغئ، وأجطعبا جماعغرغا لتحث 
الظاس طظ أجض الاشغغر. شعض تتدر عثه افبساد شغ 
الاترغر؟  ذرغص  ُغساتدر  وعض  الظضئئ؟  ذضرى  إتغاء 
وعض غمضظ إلسقم افظزمئ السربغئ أن ُغئرز افجئاب 

والسقج؟
سعدظا اإلسقم - شغ عثه المظاجئئ - أن غجور بغعت 
المعّةرغظ (شغما غسمى الحاات)، وأن ُغزعر آقطعط 
وآطالعط، وأن غثّضر بتص السعدة، ضتص طحروع، بغظما 
غاشاشض تماطا سظ المفععم التصغصغ لطسعدة، وغاساطى 
سّما ذئثاه اقتفاصغات، وطا بطعرته العسعد السغاجغئ 
تصغصغ  طدمعن  أي  طظ  المفععم  ذلك  تفرغس  طظ 

غثثم عآقء المعةرغظ.
اإلجقطغئ عغ سعدة افرض  افطئ  شالسعدة بمفععم 
فختابعا بالاترغر والاطعغر طظ اقتاقل الغععدي، ق 
سعدة المعةرغظ إلى جططئ تتئ اقتاقل تزض أجغرة 
السعدة  طفععم  إن  بط  اقتاقل.  ذلك  سظث  وأجغرة 
افخغض غاظاصخ طع الاترغش الصاظعظغ لطسعدة تسإ 
طئثأ الاسعغخ المالغ، طما غاشاشض سظ ذئغسئ أرض 
اقجارزاق  ظعب  طع  غاعاشص  بض  الثراجغئ،  شطسطغظ 
اقجابماري،  العذظغ  المحروع  صادة  غمارجه  الثي 
وغرغثون  الاظازقت،  جغاجئ  طظ  غاضّسئعن  الثغظ 

لطمعةرغظ أن غاضسئعا طظ الافرغط.
"المحروع  أذروتات  طع  غاظاصخ  السعدة  وطفععم 
الفطسطغظغئ،  السططئ  سطغه  اتاحثت  الثي  العذظغ"، 
وتسمض سطى تحث ُجض الفخائض الفطسطغظغئ سطغه، إذ 
عع صائط سطى تض الثولاغظ، الثي غصدغ بأن طا ظاب 
سظ الظضئئ ق سعدة سظه، (سمطغئ غغر صابطئ لقظسضاس)، 
خفث،  إلى  بالسعدة  تصه  سظ  رئغسعط  تثّطى  ولثلك 
شغ رجالئ رطجغئ لفسثاء والمعةرغظ سطى تث جعاء، 
شأي طسظى غمضظ أن غضعن صث تئصى لطسعدة سظثعط؟! 
عض بمئ طظ طةال شغ تض الثولاغظ لسعدة افرض أو 
المحروع  خار  الاغ  افرض  لاطك  الظاس  سعدة  تاى 

العذظغ غخظفعا "أرض إجرائغض"؟
طظ عظا ضان تئاضغ صادة المحروع العذظغ شغ ذضرى 

لطعمط  حتثا  ق  الاماجغح،  لثطعع  ذرف  عع  الظضئئ 
سطى ذرغص الاثطص طظ آبار الظضئئ، وخخعخا أظعط 
غتغعن ذضرى الظضئئ طع إخرار سطى تةاعض أجئابعا، 
شضغش لمظ ق غحثص افجئاب أن غفعط السقج أو أن 

غاترك لاتخغطه؟!
إن جثور الظضئئ غائرة شغ الاارغت اقجاسماري لطصعى 
إن  إذ  إجقطغئ:  دولئ  آخر  طع  خراسعا  وشغ  الشربغئ، 
طع  تجاطظئ  اجاسمارغئ  رؤغــئ  سظ  تمثدئ  الظضئئ 
الاغ  الثقشئ  تطك  السبماظغئ،  الثقشئ  سطى  الصداء 
إغراءات   - اهللا  رتمه   - التمغث  سئث  جططاظعا  رشخ 
جماجرة الغععد، وظطئ ضطماته خالثة، تسئر سظ سطع 
صغمئ أرض اإلجراء والمسراج سظث التاضط المسطط، شغ 
أتعا  الثغظ  التضام  ضض  صئض  طظ  بعا  الافرغط  طصابض 
بسث الصداء سطى الثقشئ، ق شرق شغ ذلك بغظ تضط 

سطماظغ وتضط طاأجطط.
الاغ  الخطغئغئ  التروب  لسصطغئ  ظاغةئ  عغ  شالظضئئ 
الثول  سطى  بط  صثغما،  أوروبا  طمالك  سطى  جغطرت 
"جاغضج  طساعثة  تثط  وعغ  التثغبئ،  افوروبغئ 
شرظسا  طع  برغطاظغا  وصساعا  الاغ   ،١٩١٦ سام  بغضع" 
ضغان  إغةاد  بثاغئ  شغعا  صررت  وصث  روجغا،  باذقع 
الثقشئ،  تمجغص  طحروع  ضمظ  شطسطغظ،  شغ  دولغ 
شغ  الفاخض  ذلك  بعجعد  سعدتعا،  سثم  ولدمان 
خاخرة افطئ. بط أخثرت برغطاظغا "وسث بطفعر" سام 
تطك  جر  روجغا  أشحئ  بسثطا  الغععد،  لطمأظئ   ١٩١٧
سام  وإغطالغا  شرظسا  أصرته  بط  البعرة.  بسث  المساعثة 
الظضئئ  شإن  لثلك   .١٩١٩ سام  أطرغضا  وتئساعط   ،١٩١٨
ظاغةئ  عغ  شطسطغظ  أرض  شعق  غععد  ضغان  بإصاطئ 
المحتعن  الثقشئ،  ضث  اقجاسماري  الخراع  لثلك 

بالسصطغئ الخطغئغئ.
اتاطئ  اقجاسماري،  العسث  ذلك  تظفغث  أجض  وطظ 
برغطاظغا شطسطغظ شغ الترب السالمغئ افولى سام ١٩١٨، 
ضغ تسّعض لطغععد عةرتعط إلى شطسطغظ، وتعشر لعط 
أعض  أدرك  وسظثطا  ضغاظعط.  إلصاطئ  الطعجساغ  الثسط 
شطسطغظ رساغئ برغطاظغا لطعةرة الغععدغئ، اظافدعا 
الضئرى"،  السربغئ  "البعرة  تسمى  طا  ضاظئ  بط  ضثعا. 
الثظةر المسمعم الثي غرجاه برغطاظغا شغ خثر افطئ، 

شصدئ سطى الثقشئ واتاطئ شطسطغظ.
تعأطان،  شطسطغظ  وصدغئ  الثقشئ  صدغئ  شإن  إذن، 
الثقشئ  وتسعد  شطسطغظ،  شداسئ  الثقشئ  أجصطئ 
التضام  عغمظئ  طظ  السسضرغئ  الةغعش  إرادة  شاترر 
الظضئئ.  آبار  وتــجول  شطسطغظ،  شاترر  المسائثغظ 
ولثلك ظطئ الصدغئ شغ وسغ افطئ صدغئ سسضرغئ 
تاسطص بالةعاد، ق صدغئ جغاجغئ ُتتض بالثبطعطاجغئ 
والمفاوضات ضما تطرح ُجض الفخائض شغ إتغاء ذضرى 

الظضئئ.
طع  افجئاب  تةمع  الاغ  الئسغطئ  المسادلئ  عغ  تطك 
التطعل، وعغ طسادلئ طشغئئ سظ اإلسقم وسظ الفخائض 
الفطسطغظغئ شغ شسالغات إتغاء ذضرى الظضئئ، لغخئح - 
بضض أجش - إتغاء ذضرى الظضئئ، ججءا طظ الظضئئ ذاتعا. 
وغخئح تشغغإ شسالغات إتغاء ذضرى عثم الثقشئ ججءا 

 طظ اجامرار الظضئئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

ظحر املظزعطئ الخاروخغئ افطرغضغئ يف حرق أوروبا 
ُغبري تعتراً يف السقصات الثولغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
الةاري  أغار/طاغع   ١٢ الثمغج  غعم  أطرغضا  حَرسئ 
 ٨٠٠ باضطفئ  الخاروخغ  الثشاع  ظزام  باحشغض  رجمغاً 
ططغعن دوقر شغ صاسثة سسضرغئ صثغمئ تسعد لطتصئئ 
تّط  تغث  روطاظغا،  جظعب  دغفغسغطع  شغ  السعشغغاغئ 
تثحغظ وإدخال ُطةّمع (إغةغج) لطثشاع الخاروخغ شغ 
تفض  وتدر  السمطغاتغ)،  (اقجاسثاد  بتالئ  ُغسّمى  طا 
(الظاتع)  افذطسغ  حمال  لتطش  السام  افطغظ  اقشاااح 
أطرغضغعن  سسضرغعن  وطسآولعن  جاعلاظئرغ  غظج 

وروطاظغعن ضئار.
وصال صائث الصعات الئترغئ افطرغضغئ شغ أوروبا طارك 
تخظسان  وروطاظغا  الماتثة  العقغات  "إّن  شغرغسعن: 
الاارغت الغعم طظ خقل تصثغط عثا الظزام لتطش حمال 
افذطسغ  حمال  لتطش  السام  افطغظ  أّطا  افذطسغ"، 
لصثرة  طعماً  تسجغجًا  ُغمّبض  الظزام  "إن  شصال:  (الظاتع) 
خعارغت  اظاحار  ضث  افوروبغغظ  التطفاء  سظ  الثشاع 
بالغساغئ تظططص طظ خارج المظطصئ افوروبغئ افذطسغئ" 
وزسط أّن "المعصع شغ روطاظغا، تماطاً طبض الثي جُغصام 
شغ بعلظثا، لغج طعجعا ضث روجغا"، وغعثف طحروع 
الثرع الخاروخغئ لتطش حمال افذطسغ - وشص ضقم 
المسآولغظ السسضرغغظ افطرغضغغظ - الثي ضان صث تّط 
إذقصه سام ٢٠١٠ إلى ظحر خعارغت اساراضغئ طظ ذراز 
اس ام ٢ ورادارات صعغئ شغ حرق أوروبا وترضغا بحضض 
تثرغةغ، وُغسائر عثا المعصع الثي بثأت افسمال شغه 
طظث تحرغظ افول/أضاعبر جظئ ٢٠١٣ ججءًا طظ المرتطئ 
الباظغئ طظ المحروع، وذلك بسث إتمام المرتطئ افولى 
طظه، والاغ تّط شغعا ظحر ظزام راداري شغ ترضغا، وظحر 
دشاع  بصثرات  طــجودة  إغةغج  ظعع  طظ  جفظ  أربع 

خاروخغ شغ طظطصئ روتا اإلجئاظغئ.
وجغعضع بسث ذلك تةر افجاس لئظاء المرتطئ الباظغئ 
رغثزغضعشع  بطثة  طظ  بالصرب  (اغةغج)  طظزعطئ  طظ 
السام  شغ  الثثطئ  تغج  جغثخض  والثي  بعلظثا،  حمال 

.٢٠١٨
وصث ظعر سطى المسآولغظ الروس تالئ طظ الشدإ 
بأّظعط  حسروا  تغث  المظزعطئ،  تثحغظ  بسث  الحثغث 
بأّن  وأدرضــعا  افولــى،  بالثرجئ  طظعا  المساعثشعن 
اقتفاصغات  بةمغع  التائط  سرض  ضربئ  صث  أطرغضا 
جاغفظج  وغــض  شتاول  طسعط،  السابصئ  الثولغئ 
لثى  افطرغضغئ  السفارة  باجط  الرجمغ  الماتثث 
طظزعطئ  ظحر  "إّن  شصال:  طثاوشعط  تعثئئ  طعجضع 
الثشاع ضث الخعارغت شغ روطاظغا وبعلظثا غاعاشص طع 
طساعثة إزالئ الخعارغت الصخغرة والماعجطئ المثى 

ضاطض الاعاشص".
واّدسى أّن العثف طظ ظحر عثه المظزعطئ عع تعشغر 
التماغئ الضاططئ لحرضاء الظاتع شغ أوروبا طظ الاعثغث 
إّن  وصال  زسمه،  تسإ  إغران  طظ  الماجاغث  الئالغساغ 
إغران: "ُتعاخض تطعغر الخعارغت الئالغساغئ واخائارعا 
بطعغ  طظ  ُغمّضظعا  طا  وعع  المثى،  بسغثة  لطخعارغت 

أراضغ الئطثان افسداء شغ (الظاتع)".
إّن أطرغضا شغ اجاراتغةغاعا عثه لظحر افظزمئ الثشاسغئ 
الخاروخغئ سطى ذعل التثود الروجغئ الثولغئ، تئثو 
غغر سابؤئ ظعائغاً بالمخالح اقجاراتغةغئ الروجغئ، بض 
وتظاعك بعضعح ضض المعابغص والمساعثات المعّصسئ 
بغظ الطرشغظ بسث جصعط اقتتاد السعشغغاغ شغ جظئ 

.١٩٩١
الئالغساغئ  لطخعارغت  المدادة  الخعارغت  شمساعثة 
والاغ   (ABM) أم  بغ  اغه  باجط  اخاخارًا  المسروشئ 
ُوّصسئ شغ الباطظ والسحرغظ طظ أغار/طاغع جظئ ١٩٧٢ 
ضاظئ صث طظسئ - ضطاا الثولاغظ أطرغضا وروجغا - طظ 
ظعوغئ  خاروخغئ  عةمات  ضث  دشاسغئ  أظزمئ  ظحر 
باجاثثام خعارغت بالغساغئ ذعغطئ المثى، وعا عغ 

أطرغضا الغعم تثرصعا بضض خفاصئ وتتٍث.
وطظ جعٍئ أخرى شصث تجاطظ ظحر عثه المظزعطئ طع 
اجافجازات أطرغضغئ أخرى ضث روجغا، وذلك طع اظطقق 
طظاورات سسضرغئ جعرجغئ أطرغضغئ أوروبغئ تتئ اجط 
بثأت  والاغ  الةثغر،  الحرغك  أي   (٢٠١٦ بارتظر  (ظعبض 
غعم افربساء الماضغ صئض ظخإ المظزعطئ بغعم واتث، 
الةاري،  أغار/طاغع   ٢٦ تاى  المظاورات  عثه  وتسامر 
وُغحارك شغعا طا غجغث صطغقً سظ ١٣٠٠ سسضري، طظعط 

٦٠٠ أطرغضغ، و١٠٠ برغطاظغ، و٥٠٠ جعرجغ، وآخرون.
تطك  سطى  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  ورّد 
اقجافجازات والاتّثغات افطرغضغئ رّدًا باعااً ق غاظاجإ 
طع ضثاطئ تةمعا شصال: "إن تحشغض طظزعطئ الثرع 
لفجش"،  غثسع  أطر  روطاظغا  شغ  افطرغضغئ  الخاروخغئ 
شغ  ضئار  روس  طسآولغظ  أطام  له  ضطمٍئ  شغ  واسارف 
طآجسئ الثشاع والاخظغع السسضرغئ الروجغئ بصعله: 
الارجاظئ  شاسطغئ  إبطال  تساعثف  الــثرع  عثه  "إن 
تسطح  جئاق  ظتع  خطعة  وإظعا  الروجغئ،  الظعوغئ 
الخاروخغئ  الثرع  "طظزعطئ  أن  إلى  وأحار  جثغث"، 
لغسئ طظزعطئ دشاسغئ، بض عغ ججء طظ اإلطضاظغات 
الظعوغئ فطرغضا، الاغ ُظصطئ إلى الثارج وتتثغثا إلى 
حرق أوروبا". وأضاف بأّن "بقده جااثث ضض اإلجراءات 
طظ أجض التفاظ سطى الاعازن اقجاراتغةغ شغ السالط، 

لضظعا  جثغث،  تسطح  جئاق  إلى  بقده  تظةر  لظ  وأّظه 
جاسثل خططعا إلسادة تسطغح الةغح بما غاظاجإ طع 
طساعى الثطر"، شعع جغئثأ طظ اآلن بالافضغر باسثغض 
الثطط، بغظما أطرغضا ترجمئ الثطط إلى أسمال، وشرق 
بغظ افسمال وافصعال، وبضقطه عثا غزعر وضأّظه جّطط 

بالافعق افطرغضغ شغ عثا المدمار.
افطرغضغئ  الخاروخغئ  المظزعطئ  عثه  أّن  والتصغصئ 
سطى  شصط  تسمض  ق  أوروبا  حرق  شغ  ظخئعا  تّط  الاغ 
وتسإ،  روجغا  طع  اقجاراتغةغ  بالاعازن  اإلخــقل 
شعغ  طساصئقً،  الخغظ  طع  الاعازن  ُتِثّض  ضثلك  بض 
اجاراتغةغًا  تفعصاً  فطرغضا  جُاعّشر  سمطغئ  ظاتغئ  طظ 
غغرعما،  وسطى  الثولاغظ،  عاتغظ  سطى  طسئعق  غغر 
خاروخ  أي  إجصاط  خقلعا  طظ  أطرغضا  تساطغع  إذ 
روجغا،  طظ  أو  الخغظ  طظ  إلغعا  غظططص  بالغساغ 
بغظما ق تساطغع روجغا وق الخغظ إجصاط أي خاروخ 
أطرغضغ غظططص تةاععما، وعثا غسظغ أّظه شغ العصئ 
الثي تضعن شغه العقغات الماتثة بمظأى سظ أي عةعم 
خاروخغ خارجغ، فظعا تساطغع خّثه وإجصاذه، شإّن 
روجغا والخغظ وضض بطثان السالط جاضعن طسرضًئ في 
عةعم خاروخغ أطرغضغ صث ُغحظ ضثعا، ذلك فّن أّغًا 
طظ دول السالط ق تماطك المصثرة الفسطغئ ظفسعا الاغ 
اجاراتغةغ  وضع  وعثا  الماتثة،  العقغات  تماطضعا 
دولغ طثاض، لط غعجث شغ أي وصئ طظ افوصات شغما 

طدى طظ السصعد.
وعثا العضع الثولغ السسضري اقجاراتغةغ الةثغث ق 
حّك أّظه وضع طثاض لخالح دولئ واتثة عغ أطرغضا، 
وعع طظ حأظه أْن غعِجث الاثعف التصغصغ لثى جمغع 
دول السالط، ولغج لثى روجغا والخغظ شتسإ، فّن 
عثا الظزام جغظاصض سطى افرجح شغ طراتض قتصئ - شغ 
واحظطظ  تطفاء  إلى  تاى  اقجاراتغةغئ -  عثه  جغاق 
وضعرغا  وتاغعان  الغابان  طبض  جشراشغاً  سظعا  الئسغثغظ 
الةظعبغئ، أي سطى تثود الخغظ، وشغ شدائعا التغعي، 
شمسألئ ظصطه وظحره طسألئ وصئ، ولثى أطرغضا الضبغر 

طظ الثرائع لائرغره.
رأجعا  وسطى  ظفسعا  ــغ  افوروب اقتتاد  دول  وتاى 
عثا  طظ  ضبغرًا  تدّررت  صث  شإّظعا  وشرظسا،  برغطاظغا 
لطحراضئ  باقً  ُتطصغ  ق  أطرغضا  بأّن  إلدراضعا  الظزام، 
افذطسغئ طسعا شغ تئظغ اجاراتغةغات أطظ طحارضئ، 
شعغ تظاصثعط إذا صاطعا بسمض دشاسغ أوروبغ خاص 
بظحر  عغ  تصعم  سظثطا  ُتحاورعط  ق  بغظما  بعط، 
طظزعطاعا الخاروخغئ الثاخئ بعا، لثلك شصث لعتر 
روطاظغا  شغ  افطرغضغئ  الخاروخغئ  المظزعطئ  ظحر  أّن 
لعتر  وترضغا،  إجئاظغا  شغ  صئض  وطظ  بعلظثا،  وشغ 
اقتتاد  دول  لثى  حثغٍث  بفاعٍر  صعِبض  صث  ظحرعا  أّن 
اقتافال  طحعث  شغ  ُغحارك  شطط  الرئغسغئ،  افوروبغ 
وبثا  أوروبغ،  طسآول  أي  بروطاظغا  المظزعطئ  بظحر 
لطةمغع وضأّن تطك المظزعطئ خاخئ بأطرغضا وروطاظغا، 
افوروبغغظ  وحرضائعا  أطرغضا  بغظ  ساّطئ  ولغسئ 
ظعر  وصث  الظاتع،  تطش  ظفج  شغ  طسعا  المحارضغظ 
سطى  افوروبغئ  اإلسقم  وجائض  تسطغصات  شغ  بالفسض 

المعضعع ظعع طظ اقطاساض.
وأّطا روجغا شطط ُغسسفعا طساوظاعا البمغظئ فطرغضا طظ 
خقل زّجعا لصعاتعا إلى جعرغا، ودسمعا لظزام الطاغغئ 
طع  الضاطض  بالاظسغص  السصعط،  طظ  وتماغاه  بّحار، 
أطرغضا، شضاشأتعا أطرغضا بظحر أخطر وأتثث طظزعطاتعا 
الخاروخغئ سطى تثودعا، وعع طا جسطعا تفصث صثرة 
الردع اقجاراتغةغ الاغ اتافزئ بعا طظث أغام اقتتاد 
السعشغغاغ، وتفصث طسعا الصثرة سطى تعثغث المخالح 
افطرغضغئ، وتاتّعل بالاالغ إلى طةّرد دولئ طظ الثرجئ 
افطرغضغئ  المخالح  تأطغظ  شصط  طظعا  ُغططإ  الباظغئ، 

طصابض أبمان بثسئ.
بصغاداتعا  اإلجقطغئ  الئطثان  لــثور  بالظسئئ  ــا  وأّط
افطرغضغئ،  الخاروخغئ  بالمظزعطئ  وسقصاعا  التالغئ، 
وبالثات دوَرّي ضضٍّ طظ ترضغا وإغران، شصث أبئائ أّظعا 
ضما  افطرغضغئ  لطرادارات  صعاسث  طتطات  طةرد  إّطا 
ضفّجاسات  ُتساثثم  ذرائع  أّظعا  وإّطا  ترضغا،  طع  تخض 
لظحر الخعارغت افطرغضغئ شغ طظاذص طثاطفئ طبض طا 

جرى طع إغران.
السقح  طةال  شغ  الةثغث  افطرغضغ  الافعق  عثا  إّن 
السغطرة  شرض  شغ  وتعظغفه  الئالغساغ،  الخاروخغ 
افطرغضغئ افتادغئ سطى جمغع دول السالط، صث أتثث 
شغ المعصش الثولغ، وأخّض بالاالغ بالاعازن  بّغظاً  خطقً 
السسضري الثولغ، شأوجث تالًئ غغر طسئعصئ شغ تفرد 
الخاروخغ،  الثرع  طظزعطات  طةال  شغ  واتثة  دولئ 
وعع افطر الثي غساعجإ - سالمغاً - صغام دولئ طئثئغئ 
جثغثة تماطك طظ وجائض الُصّعة طا ُغمّضظعا طظ إخقح 
وجئروتعا  أطرغضا،  لطشغان  تث  ووضع  الثطض،  عثا 
السسضري، وق غعجث شغ عثا الخثد طظ بثغض سالمغ 
جثغث جعى صغام الثولئ اإلجقطغئ - دولئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة - الاغ تمطك طظ أجرار الصعة التصغصغئ، 
وطفاتغح الاتثي والةرأة، طا غآّعطعا لطصغام بعثا الثور 

 المامغج

السسعدغئ تحارك يف تمرغظ سسضري ترضغ

تثرغئات لاظفغث خطط الثول الشربغئ الضاشرة 
ضث اإلجقم واملسطمني وبثاخئ أعض الحام

أرجطئ السسعدغئ وتثات طظ صعاتعا المسطتئ الئرغئ والئترغئ إلى طثغظاغ أظصرة وأزطغر الارضغاغظ، غعم السئئ 
الماضغ، لطمحارضئ شغ تمرغظ سسضري غسامر حعرا، تسئما صالئ وضالئ افظئاء السسعدغئ (واس). وصال صائث 
الامرغظ السصغث الئتري سطغ بظ طتمث الحعري، أن تمرغظ (EFES ٢٠١٦) تمرغظ طغثاظغ طاسثد الةظسغات غصام 
سطى أراضغ ترضغا وبصغادتعا، وغسث أتث أضئر الامارغظ السسضرغئ شغ السالط طظ تغث سثد الصعات المحارضئ به، 
واتساع طسرته بغظ طثغظاغ أظصرة وأزطغر. وأحار الحعري إلى أن الامرغظ الثي غحارك به سثد طظ الثول، 
غعثف إلى "تضرغج افطظ واقجاصرار الثولغغظ وتداطظ الثول المحارضئ به، واقجاسثاد لمعاجعئ الاظزغمات 
اإلرعابغئ وإبراز الصثرات ورشع الضفاءة السالغئ". وأضاف: "الامرغظ غعثف إلى تسجغج الاساون وتعبغص الافاعط 
والظصض  الاتمغض  طثطط  تظفغث  جاظإ  إلى  الةظسغات،  طاسثدة  بغؤئ  شغ  المثاططئ  المعام  وتظفغث  السسضري، 
اقجاراتغةغ لطصعات طظ طظاذص تمرضجعا". وتحارك السسعدغئ وترضغا شغ الاتالش السسضري الثولغ الثي تصعده 

العقغات الماتثة، ضث تظزغط "داسح" شغ السراق وجعرغا. (جضاي ظغعز سربغئ)
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 السثد ٧٨    ٣افربساء ١١ طظ حسئان ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٨ أغار/ طاغع ٢٠١٦  طــ

وتطفائظا،  حرضائظا  جععد  وخخعخا  الةععد،  ضاشئ 
الثولغئ  المةمعسئ  أن  "ظساصث  لضظ  جعرغا"  بحأن 
لثسط جعرغا تاعلى افدوار افولى" شغ عثا الخثد.) 
أن  سطى  غثل  ضطه  وعثا   ،(٢٠١٦/٥/١٠ ظئ  (الةجغرة. 
افزطئ  سطى  افوروبغئ  الاثاخقت  طظ  طسااءة  أطرغضا 

السعرغئ وترغث أن تئصغعا بغثعا وتثعا شصط!
وغئثو أظه سطى الرغط طظ اظئطاح المسارضئ "الفظثصغئ" 
الثور  تصغصئ  طا  ظعسا  غثرك  بسدعا  أن  إق  فطرغضا 
المفاوض  المسارضئ  وشث  رئغج  (صال  شصث  افطرغضغ 
"لط  إظه  الةثغث"،  "السربغ  لـختغفئ  الجسئغ  أجسث 
غحسر بثغئئ أطض بظاائب اجاماع بارغج"، طدغفاً "ضظا 
إلى  ضغري  جعن  وخعل  بسث  خخعخاً  ذلك  ظاعصع 
بارغج، سطى الرغط طظ أظه لط غضظ طثسعًا لقجاماع". 
وغحغر الجسئغ إلى أن "طةرد وجعد ضغري غسظغ سرصطئ 
أغئ جععد لمساسثة السعرغغظ، وضض جعث ضث بحار 
افجث"... ووشصاً لطجسئغ، شإظه "إذا تدر ضغري اقجاماع 
وزغر  تط "تسغغظ ضغري  أظه  واضتئ"، طسائرًا  شالظاغةئ 
البعرة  سطى  لطصداء  الماتثة  العقغات  شغ  خارجغئ 
السعرغئ"، سطى تث صعله. بثوره، غصعل جفغر اقئاقف 
شغ  السمادي،  بسام  إغطالغا،  شغ  السعري  العذظغ 
تثغث لـ"السربغ الةثغث"، إن الئغان الروجغ افطرغضغ 
أي  غادمظ  ق  "شارغ  اقبظغظ  خثر  الثي  المحارك 
جثغث". وغسائر أن "العثف طظه إشحال اجاماع بارغج، 
ورجالئ لطمةامسغظ بأن طا غظعون الصغام به ق صغمئ 
الةثغث  (السربغ  أطرغضغ")  روجغ  رضا  دون  طظ  له 

!(٢٠١٦/٥/١٠
قجاماع  والثسعة  افخغرة  افطرغضغئ  الاترضات  شإذن 
سطى  لططرغص  صطع  الروجغ،  افطرغضغ  والئغان  شغغظا، 
السعرغئ،  افزطئ  إلى  لطثخعل  أوروبغئ  طتاولئ  أي 
الرغط  سطى  فظه  شثلك  الاترضات،  تسارسئ  لماذا  أطا 
بغظ  طفاوضات  إجراء  باتةاه  دشسئ  أطرغضا  أن  طظ 
سظ  الممبطغظ  بثور  لغصعطعا  أطرغضا  أسثتعط  طظ 
طظ  وذلك  افجث،  ظزام  وبغظ  جعرغا  شغ  المسارضئ 
أجض وضع افزطئ السعرغئ سطى جضئ التض السغاجغ 
والمفاوضات لاامضظ طظ اجائصاء ظزام افجث السمغض، 
وعغأت لثلك باخطظاع طا جماه عثظئ لعصش افسمال 
السثائغئ، بالرغط طظ ذلك، شصث ظعر طظ جغر السمطغات 
العثظئ  طظ  أرادت  أطرغضا  بأن  جعرغا  شغ  السسضرغئ 
لغج إتاتئ المةال لطسغر بالمفاوضات شصط، بض طظ 
أجض إجضات جئعات لغامضظ الظزام طظ خقل خادطئ 
أطرغضا شغ جعرغا روجغا وغث أطرغضا شغ جعرغا إغران 
وطغطغحغاتعا وتجبعا والمرتجصئ وافسعان، لغامضظ ضض 
أولؤك طةامسغظ، طظ السغطرة سطى تطإ وإخداسعا 
لئطح الظزام، وصث ضان واضتا طظ العةمئ العتحغئ 
جعرغا،  أعض  ترضغع  عع  المصخعد  أن  تطإ  سطى 

وإخداسعط، وإجئارعط بصاض افذفال والظساء والحغعخ 
بأطرغضا  طساشغبغظ  غخرخعا  لضغ  حغء،  ضض  وتثطغر 
والحرسئ الثولغئ، ططالئغظ بالاترك إلغةاد تض، عثا 
طا ضان غرجعه أوباطا وضغري والثثام وافذظاب، ولضظ 
غتمطعن  وعط  تطإ  فعض  أشسال  ردود  طظ  ظعر  طا 
بغظ  طظ  وغثرجعن  أغثغعط،  بغظ  طعتى  أذفالعط 
افظصاض، أن خغتاتعط وخرخاتعط لط تضظ ترتفع إق 
طاعجعئ لثالص افرض والسماء، وبصغ ظثاؤعط (طا لظا 
غغرك غا اهللا) عع البابئ الثي لط غاشغر، وعثا غةسض 
أطرغضا تثرك حاءت أم أبئ أن المفاوضات والتطعل 
وتظعغع  افجماء  وتشغغر  العجعه  وتئثغض  السغاجغئ 
تثظع  أن  غمضظ  الاغ  التاضظئ  غعجث  لظ  المسمغات 
سمغطعا  بثلئ  لع  وأظعا  جعرغا،  شغ  افطرغضغ  لطتض 
بسمغض غغره، ولع جمطئ وزوصئ ظزاطعا السمغض، شغ 
ظض طبض عآقء الظاس، شإظما جغضعن خظغسعا ضضغث 

.﴾ الساتر ﴿وال يفلح الساحر حيث أ
لثلك ضطه، شإن أطرغضا تاساطض طع افتثاث شغ جعرغا 
بالمجاوجئ بغظ الصاض والاثطغر تاى إذا اظصطإ العضع 
تغث  ذعطان  خان  شغ  وصع  ضما  الظزام،  خالح  لشغر 
أخغئئ إغران شغ طصاض، اظصطئئ أطرغضا باتةاه الاعثئئ 
والمفاوضات، وعضثا تاى تامضظ طظ تمضغظ الظزام 
طظ إسادة السغطرة سطى المثن الرئغسئ شغ جعرغا، 
وتخر البعرة شغ افذراف وافرغاف، بط لع ذال أطث 
طا  فظعا  غدغرعا،  ق  ذلك  بسث  صخر  أو  المفاوضات 
سمغض  ترتغإ  طظ  غمضظعا  الثي  لطعصئ  بتاجئ  زالئ 
بثغض غدمظ لعا اجاصرار ظفعذعا شغ جعرغا. والثي 
غظضث سطى أطرغضا طثططاتعا بئات أعض الحام وسثم 
والمسغظ  الظاخر  اظسثام  طظ  الرغط  سطى  خدعسعط 
خرخات  أن  إق  والمبئطغظ،  المدططغظ  وضبرة 
عغ  اهللا)  غا  غغرك  لظا  طا  اهللا  غا  اهللا  (غا  المزطعطغظ 
تاى  طحاسطئ  البعرة  عثه  جثوة  غئصغ  الثي  العصعد 
غغسر اهللا لعا طظ غتمطعا شغترق بعا ظطط الزالمغظ 
وغسغث التص إلى ظخابه، شغسط السثل بتضط اإلجقم 
بسث  طظ  وتثسأ  الظئعة  طظعاج  سطى  خقشئ  ظض  شغ 

 !أطرغضا وروجغا وأوروبا وافذظاب
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ذضرت وجائض اإلسقم أن تمطئ طثاعمات ظفثتعا صعات 
 ٢٠١٦ أغار/طاغع   ١٢ شغ  الروجغ  اقتتادي  افطظ  جعاز 
اساصطئ  وصث  الصرم.  ججغرة  شغ  باحغساراي  بطثة  شغ 
صعات افطظ ٤ طسطمغظ: وعط ظفري أبسغاعف ورطجي 
وصالئ  طاطعتعف.  وأظعر  أبغطااروف  ورجاط  طغمغاعف 
المثسغئ الساطئ شغ ججغرة الصرم، ظاالغا بعضطعظسضاغا، 
الاترغر  تجب  شغ  أسداء  عط  المساصطغظ  جمغع  إن 

المتزعر شغ روجغا ضمظزمئ إرعابغئ.
الاغ  ظعسعا  طظ  افولى  عغ  لغسئ  اقساصاقت  وعثه 
غاط شغعا اساصال المسطمغظ باعط طمابطئ: شفغ حعر 
افجطئ  جضان  طظ  أحثاص   ٤ اسُاصض  حئاط/شئراغر 
وغالطا وعط: أطغر غاجغظ ضعضع وأظعر بضغروف وطسطط 
سطغغش وشادغط جغروك، وشغ حعر ظغسان/أبرغض اسُاصض 
طسطمان آخران عما: أرجغظ دزغئروف ورغظات سطغمعف. 
عثا باإلضاشئ إلى أظه شغ بثاغئ سام ٢٠١٥ تط اساصال 
رجاط  وعط:  (أصغار)  جغفاجاعبعل  طظ  طسطمغظ   ٤
وشغرات  برغمعف  وظعري  زغاعقغغش  ورجقن  شغاتعف 
جغعشعلغغش. وعضثا، شصث تط اساصال ١٠ طسطمغظ شغ 
سام ٢٠١٦ باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر وطا طةمعسه ١٤ 
رجًق طظث ضط روجغا لةجغرة الصرم. وغعاجععن جمغًسا 
بسخ  وشغ  ساًطا،   ٢٠ إلى  تخض  صث  بالسةظ  أتضاًطا 

التاقت تاى السةظ المآبث.
وتةثر طقتزئ أن أسمال اآلقف طظ أسداء تجب الاترغر 
ضاظئ "صاظعظغئ" تماًطا سظثطا ضاظئ ججغرة الصرم تثدع 
لطظزام افوضراظغ وذلك فضبر طظ ٢٠ ساًطا. وخقل تطك 
الضبغر  باظزغط  أوضراظغا  شغ  الاترغر  تجب  صام  الفارة 
وظثوات  وطتاضرات  طآتمرات  الساطئ؛  الفسالغات  طظ 
واجع،  ظطاق  سطى  دولغ  طظاثى  وتظزغط  واتافاقت 
شغ  (أصمغسثجغئ)  جغمفغروبعل  شغ  سصث  صث  والثي 
سام ٢٠١٣. وصث حارك أسداء التجب وطمبطعه الرجمغعن 

سثة طرات شغ براطب ُببَّئ سئر اإلذاسئ والاطفجغعن.
شغ العاصع، طظ الةثغر بالثضر، أظه طظث بثاغئ سمض التجب 
شغ الةجغرة، رتإ طسطمع الصرم بتجب الاترغر بترارة 
وصث أصئطعا سطى أشضاره بإخقص ضئغر واتادظعه. وعثا 
أطر ذئغسغ، فن الاارغت الخسإ لعثا الحسإ الئطض عع 
أشدض طبال سطى المساظاة الاغ تطئ بافطئ اإلجقطغئ 
الئثاغئ  شفغ  الثقشئ.  دولئ  وعثم  إضساف  خقل  طظ 
صاطئ روجغا الصغخرغئ بدط ججغرة الصرم شغ سام ١٧٨٣ 
تعةغرعط  وتط  المسطمغظ  ضث  طةجرة  ذلك  تئع  وصث 
بحضض جماسغ طظ الةجغرة. وبسث ذلك شغ سام ١٩٤٤ 
تاار  حسإ  ظخش  تعشغ  تغث  بارتغطعط  جاالغظ  صام 
الصرم أبظاء ذلك. وطظ بط ضاظئ سعدتعط المآلمئ إلى 
بقدعط طظ المظفى وظدالعط شغ بماظغظات وتسسغظات 
الصرن الفائئ لظغض تصعصعط، وخقل عثه الفارة ساغح 
تاار الصرم أخسإ الزروف. وعضثا، أخئتئ بقد الصرم 
اإلجقطغئ،  التغاة  اجاؤظاف  إلى  لطثسعة  خخئئ  أرضا 
تاار  حسإ  تاثغض  أن  تاى  تساطغع  ق  شأظئ  والغعم 
الصرم دون دسعة تجب الاترغر الاغ أخئتئ ججءا طعًما 
طظ تغاته وراجثئ شغعا بةثور سمغصئ، وصث أتغئ عثه 

الثسعة شغ الظاس صعة اإلجقم وسزماه.
وبالظزر إلى ضض عثه التصائص، شإن إسقن روجغا سظ 
دشسئ  إرعابغعن  بأظعط  الصرم  طسطمغ  طظ  اآلقف  أن 
واتثة بسث أن صاطئ بدط ججغرة الصرم غئثو جثغًفا. 

وصث تثث عثا بسث سصعد طظ السمض الصاظعظغ، وخقل 
طرات  سثة  ذضرت  صث  افوضراظغئ  السططات  شإن  ذلك 
أظه ق غعجث أغئ طجاسط ضث أظحطئ تجب الاترغر، وشغ 
غصعم  ق  التجب  فن  طساشرًبا،  لغج  عثا  شإن  العاصع، 
بأسمال طادغئ بعخفعا لغسئ الطرغصئ الحرسغئ لاشغغر 

افظزمئ شغ الئطثان غغر اإلجقطغئ.
خفعف  شغ  اقساصاقت  بثأت  شصث  روجغا  صثوم  وطع 
المسطمغظ تصرغًئا سطى الفعر - شغ الئثاغئ جغفاجاعبعل 
 - باحغساراي  واآلن  وافجطئ،  غالطا  وبسثعا  (أصغار)، 
وعغ الساخمئ السابصئ لعقغئ ججغرة الصرم سظثطا ضاظئ 
اقساصاقت  تمغجت  وصث  السبماظغئ.  الثقشئ  طظ  ججءا 
طؤات  ظجل  شصث  طعط:  بتثث  باحغساراي  شغ  افخغرة 
المسطمغظ شغ باحغساراي إلى الحعارع وذالئعا صعات 
افطظ الروجغئ باإلشراج الفعري سظ إخعاظعط وأبظائعط، 
وصث صاطعا بالاضئغر ورددوا "ق إله إق اهللا" و"تسئظا اهللا 
وظسط العضغض". وصث أرسإ ذلك الروس المةرطغظ سطى 
المثجب  الثاخئ  الصعات  طظ  شرغص  وجعد  طظ  الرغط 
بالسقح، وصث اظاحر شغثغع لعثه افتثاث شغ جمغع 
أظتاء السالط وألعط الظاس شغ سثة دول. طظ المعط 
قتزعا  صث  الصرم  ججغرة  شغ  المراصئغظ  أن  ظثرك  أن 
أن الدشط الماجاغث الثي تمارجه السططات الروجغئ 
سطى تمطئ الثسعة اإلجقطغئ صث تسئإ باأبغر سضسغ. 
إخعاظعط  سظ  وغاثطعا  ظععرعط  غثغروا  لظ  شالظاس 
وأبظائعط، بض سطى الظصغخ طظ ذلك، شصث وصش الظاس 
وذالئعا  سظعط  الثشاع  شغ  وبئاعا  تجم،  بضض  طسعط 
شصث  ذلك،  سطى  وسقوة  شعري.  بحضض  الصمع  بعصش 
سطى  الصرم  تاار  إصئال  ازداد  شصث  أخرى:  ظاعرة  برزت 
اإلجقم بحضض ضئغر جًثا وذلك طئاحرة بسث ضط روجغا 
لةجغرة الصرم، شصث أجرع الظاس بالسعدة إلى جثورعط 
بالمخطغظ،  تماطأ  المساجث  وأخئتئ  اإلجقطغئ، 
واآلن أخئح الظاس غاصئطعن الثسعة قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ بتماس أضئر. وغمضظظا أن ظساظاب أن عثه 
شاحطئ  أخرى  روجغئ  طتاولئ  جعى  تضظ  لط  افتثاث 
أن  وغئثو  اإلجقم.  سظ  المسطمغظ  الصرم  تاار  إلبساد 
بعتغظ صث ظسغ الاارغت وظسغ جععد ضابرغظ الباظغئ 
السصغمئ وطتاوقت جاالغظ لضسر اإلرادة الراجثئ لعثا 
الحسإ المسطط. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َويَْمُكُروَن 

ُ َخْيُر الَْماكِِريَن﴾ [األنفال :٣٠] ُ وَاّبَ َويَْمُكُر اّبَ
اإلســقم  لعجائض  تصارغر  بــثون  غــعم  غمر  ق  واآلن 
الروجغئ سظ تطفغص آخر ضث أسداء تجب الاترغر شغ 
عثه المظطصئ أو تطك، وعع طا غحضض اعاماًطا تصغصًغا 
ضًما  وجاةث  وبأشضاره.  ظفسه  بالتجب  المةامع  طظ 
والمصابقت  والمصاقت  الاطفجغعظغئ  الئراطب  طظ  ضئغًرا 
تعل أسداء تجب الاترغر الثغظ غاط اقساراف بأظعط 
جةظاء جغاجغعن. والسآال الثي غطرح ظفسه بخعرة 
الثي  المثعح  المحروع  عع  "طا  الظاس:  بغظ  تادة 
غثسع له تجب الاترغر والثي بسئئه تصعم روجغا بالجج 
ولثلك،  جطمغغظ؟".  دساة  لمتاربئ  الصعات  عثه  بضض 
لطضرططغظ  غمضظ  الثي  العتغث  المسصعل  الئثغض  شإن 
الصغام به عع إلشاء صرار المتضمئ السثغش الثي غخظش 
سظ  الفعري  واإلشراج  إرعابغئ  ضمظزمئ  الاترغر  تجب 
جمغع أسداء تجب الاترغر الثغظ تماطأ بعط السةعن 

 الروجغئ

بصطط: طتمث طظخعر

أذطص  تفار  غصعده  الثي  الةغح  طع  غخطثم  أظه 
رئاجغ،  ترس  اجط  إظحاءه  صرر  الثي  الةغح  سطى 
 ٢٠١٦/٤/٢٩ غعم  عثه  خطعته  صئض  خرح  صث  وضان 
خعض  بعثف  الةععد  تظزغط  إلى  ظاططع  "إظظا  صائق: 
طسرضئ العذظ لطصداء سطى داسح شغ جرت والمظاذص 
المةاورة بمحارضئ جمغع افذراف" وصال غاطجًا بتفار 
وعثشه: "إظظا لظ ظسمح بأن تضعن طسرضئ تترغر جرت 
خاضسئ لطمساوطات السغاجغئ والمضاجإ اآلظغئ شصث 
آن افوان قجاباث داسح". وأضاشئ العضالئ الفرظسغئ 
تثحى  تضعطاه  "لضظ  الاخرغح:  ظصطئ  الاغ  لفظئاء 
طظ أن غحظ تفار عةعطا أتادغا ضث تظزغط الثولئ 
طما غآدي إلى وصعع احائاضات بغظ جماسات طسطتئ 
طثاطفئ وزج الئقد شغ ترب أعطغئ". شافطر واضح عع 
أن تضعطئ السراج ترغث أن تصطع الطرغص أطام تصثم 
طظ  جرت  واجاسادة  الثولئ  تظزغط  واتثاذه  تفار 
الاظزغط ذرغسئ لطسغطرة سطى جرت وغغرعا. والاظزغط 
(طظطصئ  الظفطغ  العقل  طظطصئ  ظتع  لطامثد  غسسى 
وجرت  بظشازي  بغظ  طثن  سثة  وتدط  السثرة)  خطغب 
وتتعي  وذرابطج  بظشازي  بغظ  المساشئ  وتاعجط 
طراشأ  إلى  باإلضاشئ  الظفط،  طظ  افضئر  المثجون 

السثرة ورأس قظعف والئرغصئ افضئر شغ لغئغا.
تأجغسه  شغ  السراج  تضعطئ  غثسمعن  وافوروبغعن 
صعات سسضرغئ، شصث أسطظئ شغثغرغضا طعغغرغظغ طمبطئ 
الحآون افطظغئ والثارجغئ شغ اقتتاد افوروبغ غعم 
سمطغئ  شغ  المحارضئ  الئترغئ  ذعاصط  "أن   ٢٠١٦/٥/١٤
السعاتض  خفر  تثرغإ  شغ  جاحرع  افوروبغئ  خعشغا 
سطى  بظاء  المسطعطات  وتسجغج  الطغئغئ  الئترغئ  والصعات 
طعمئ  وجامثد  الطغئغئ  الحرسغئ  السططات  طظ  ذطإ 

خعشغا ساطا آخر".
وأطا افطرغضان شضأن ذلك ق غسظغعط وغةسطعن المسألئ 
الضئرى عغ طتاربئ تظزغط الثولئ، وغسسعن إلى ترضغج 
ظفعذعط شغ لغئغا طئاحرة ولغج شصط باقساماد سطى 
بعجئ  واحظطظ  ختغفئ  ظصطئ  شفث  تفار،  سمغطعط 
أطرغضغغظ  طسآولغظ  سظ   ٢٠١٦/٥/١٣ غعم  افطرغضغئ 
أن "صعات أطرغضغئ لطسمطغات الثاخئ غئطس سثدعا ٢٥ 
جظثغا تامرضج شغ لغئغا طظث آواخر السام الماضغ تعل 

تطفاء  اجامالئ  إلى  جسغا  وبظشازي  طخراته  طثغظاغ 
طتامطغظ وجمع طسطعطات طثابراتغئ بحأن الاعثغثات 
المتامطئ". وصالئ الختغفئ: "تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
اآلن  غاططع  جسطه  ظتع  سطى  لغئغا  شغ  خسعدا  غجداد 
"عحاحئ  أن:  وأضاشئ  تعظج"  سطى  جغطرته  لئسط 
الاثاسغات  قتاعاء  تضاشح  وعغ  افشرغصغئ  الثول  عثه 
الساطئ قظافاضات الربغع السربغ صئض خمج جظعات..". 
أي أن عثه الثول غغر صادرة سطى طتاربئ الاظزغط شق 
الثارجغئ  وزغر  ظائإ  وصال  افطرغضغ!  الاثخض  طظ  بث 
افطرغضغ أظاعظغ بطغظضظ غعم ٢٠١٦/٥/١٤ "إن العقغات 
بعضع  جماسئ  أن  إلى  تحغر  تصارغر  طظ  صطصئ  الماتثة 
ترام الظغةغرغئ ترجض طصاتطغظ لقظدمام إلى خفعف 
الثولئ شغ لغئغا". شعثا طئرر فطرغضا تثاطصه لاجغث طظ 
تثخطعا شغ لغئغا بخعرة طئاحرة، وأجطعب آخر لسرصطئ 

دور تضعطئ السراج وإشحال ترجعا الرئاجغ.
والثقخئ أن أطرغضا لظ تاثطى بسععلئ سظ طعصفعا 
تاى  غصعده  الثي  والةغح  تفار  لسمغطعا  الثاسط 
أو  السراج  تضعطئ  سطى  سمقءعا  وتفرض  تفرضه 
تةسض التضعطئ تتئ جغطرتعا، وعغ تاثرع بمتاربئ 
بخعرة  تاثخض  وأخئتئ  واإلرعاب  الثولئ  تظزغط 
شغ  السرغص  الظفعذ  خاتئئ  وعغ  وأوروبا  طئاحرة، 
الئطث ولثغعا جغطرة سطى العجط السغاجغ وصعاتعا 
أخئتئ سطى افرض الطغئغئ تتارب طئاحرة وتضعطئ 
خطعاتعا  سظ  تاعصش  شطظ  ولعثا  لعا،  تابسئ  السراج 
أظه  وغزعر  التضعطئ.  عثه  جغح  بثسط  الراطغئ 
جغضعن عظاك جغحان ضما عظاك تضعطاان وبرلماظان. 
وغئصى الخراع جةاق بغظعما إلى تغظ غسغطر ذرف 
عط  والدتغئ  طآصاا.  غاعاشصا  أو  طظعما  اجاسماري 
الثي  بالظفط  الشظغئ  وبقدعط  المسطمعن  لغئغا  أعض 
غاخارع سطغه المساسمرون الةحسعن، وعط غظازرون 
طظ  لغثطخععط  افطئ  أبظاء  طظ  العاسغظ  المثطخغظ 
غتخض  ولظ  بعط،  تطئ  الاغ  الضئرى  الضاربئ  عثه 
غضعن  أن  غةإ  بض  وتثعا،  لغئغا  شغ  بالسمض  ذلك 
حاطق غحمض الئقد المتغطئ بعا وغغرعا تاى غامضظ 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  لغئغا  تترغر  طظ  المثطخعن 

 سطى طظعاج الظئعة

تامئ: تضعطئ السراج تصرر إظحاء "ترس رئاجغ" ...

أضث المئسعث افطمغ إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت 
أتمث شغ طآتمر ختفغ سصثه شغ الضعغئ غعم افتث 
السقم  لمتادبات  الخئاتغئ  الةطسئ  سصإ  الماضغ 
طظ  تارغثغئ  شرخئ  الضعغئ  طحاورات  أن  الغمظغئ 
الخسإ تضرارعا، طحثدًا سطى أن السقم خغار الحةسان 
وأن افغام الصادطئ طخغرغئ بالظسئئ لطغمظ، وجاتمض 
الافاؤل  إلى  تثسع  أطعرا  عظاك  أن  جغما  ق  طفاجآت، 
وظصاذا تثسع إلى الصطص. وأضاف أظه سطى المفاوضغظ 
تصثغط بسخ الاظازقت إلظصاذ الغمظ. إلى ذلك، أحار 
إلى أن المحاورات طسامرة وأن افذراف صثطئ رؤاعا 

لطتض. وأضاف: "سمطظا سطى تصرغإ وجعات الظزر بغظ افذراف". وأوضح أن الحسإ الغمظغ ق غمضظه تتمض شحض 
طحاورات الضعغئ. ضما تتثث سظ سمض الطةان، صائقً إظه تط اقتفاق المئثئغ سطى إذقق ٥٠ طظ المساصطغظ 
صئض رطدان، طحثدًا سطى أن المرتطئ دصغصئ وسطى المحارضغظ اقلافات إلى طططإ ٢٥ ططغعن غمظغ. ولةعئ 
سمض الطةان، أحار إلى أن لةان افطظ والسغاجئ والمساصطغظ تعاخض بتبعا شغ المطفات، صائقً شغ إجاباه سطى 
جآال إظه بثأ تئادل بسخ لعائح المساصطغظ بغظ أذراف الغمظ. وصال ولث الحغت أتمث إن الضرة اآلن شغ ططسإ 

المفاوضغظ والمحارضغظ شغ جطسات التعار شعض جغسامسعن إلى خعت السصض والسقم. (السربغئ ظئ)
وأعطه  الغمظ  سطى  الترغص  بمزعر  الزععر  طتاوق  أتمث  الحغت  ولث  الثولغ  المئسعث  غاضطط   :
وطخالتعط، طع أظه طئسعث دول اجاسمارغئ تسمض سطى تظفغث أجظثتعا شغ الئقد اإلجقطغئ، وزغادة سطى ذلك 
شعع أداة طظ أدوات الخراع الثولغ المتاثم شغ الغمظ وغسمض سطى ترجغح ضفئ أطرغضا الاغ تثسط التعبغغظ 
شغ طصابض اإلظةطغج الثغظ غثسمعن سئث ربه طظخعر عادي وجماساه.. وأطا دسعته المفاوضغظ لقجاماع إلى 
خعت السصض، شالمصخعد به خعت أطرغضا، ولثلك شصث جارع وزغر الثارجغئ السسعدي إلى وخش التعبغغظ 
بالةغران، بسث أن صاطئ السسعدغئ بصاض وجرح اآلقف طظ أعض الغمظ بثرغسئ طتاربئ التعبغغظ.. وعضثا 
شعآقء التضام السمقء غظفثون جغاجات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ شغ تربعط وطفاوضاتعط وجطمعط سطى 

تث جعاء، والثراب والثطار والصاض والاعةغر عع طظ ظخغإ المسطمغظ وبقدعط.

ولث الحغت: افغام املصئطئ طخريغئ لطغمظ وصث تتمض طفاجآت
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افربساء ١١ طظ حسئان ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٨ أغار/ طاغع  ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٧٨

لسصعد خطئ ضان الحائع شغ السالط أن الفساد طعجعد 
وشغ  اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ  الثول  شغ  شصط 
الثول "الظاطغئ" افخرى، إلى أن بثأت تاضحش تصائص 
تاسطص بالفساد المعجعد شغ الثول الرأجمالغئ جعاء 
شغ أطرغضا أو شغ الثول افوروبغئ. وصث ضحفئ وبائص 
المةال  عثا  وشغ  الفساد.  عثا  أوجه  أتث  سظ  بظما 
الصطاع  شغ  الفساد  إن  الثولغ  الظصث  خظثوق  صال 
بـ١,٥  تصثر  خسائر  السالمغ  اقصاخاد  غضئث  السام 
ترغطغعن إلى ترغطغعظغ دوقر جظعغا شغ خعرة رحى، 
وغاسئإ شغ تضالغش ضثمئ أضئر تامبض شغ إضساف 
الظمع اقصاخادي وشصثان إغرادات ضرغئغئ واجامرار 
شغ  قغارد  ضرغساغظ  الخظثوق  طثغرة  وصالئ  الفصر. 
غمضظ  والئطالئ  "الفصر  إن  بتبغئ  بعرصئ  طرشص  طصال 
أن غضعظا أسراض الفساد المجطظ". وذضرت أن تضطفئ 
الظاتب  إجمالغ  طظ   ٪٢ سطى  تجغث  وتثعا  الرحاوى 
المتطغ السالمغ، وفن عثه افطعال ططعبئ شإظعا تثرج 
غسظغ  طما  الدرغئغئ،  المقذات  إلى  اقصاخادات  طظ 

أظعا ق تسعط شغ الظمع.
باارغت  اظسصثت  الاغ  لظثن  صمئ  أن  ُأسطظ  وصث 
وصث  المساحري،  الفساد  لاسالب  جاءت   ٢٠١٦/٥/١٢
دولغ  تظسغص  طرضج  إظحاء  أعمغئ  سطى  الصمئ  أضثت 
لمضاشتئ الفساد، وأغًدا إلظحاء طرضج لائادل الئغاظات 
الثول  لمساظثة  طرضج  إظحاء  سظ  شدًق  الثول،  بغظ 

الاغ تساظغ طظ الفساد.
وق غثفى سطى أتث أن الفساد الثي تاتثث سظه الصمئ 
عع ججء ق غاةجأ طظ الظزام الرأجمالغ الفاجث، الثي 
غةسض الشاغئ تئرر العجغطئ، وغةسض التض العجط عع 
طظ  وغةسض  الختغح،  التض  طظ  بثق  افطبض  التض 
الصغمئ المادغئ عغ الصغمئ العتغثة الاغ غاساطض طسعا 
والثطصغئ  والمسظعغئ  الروتغئ  بالصغط  ططغتئ  الظزام 
إق إذا تصصئ صغمئ طادغئ ربتغئ، وغةسض الظفسغئ عغ 
طصغاس افسمال دائما. شمبض عثا الظزام ق غمضظ إق 

أن غظاب شسادا.
شساد  سظ  تتثبئ  ذالما  الضئرى  الرأجمالغئ  والثول 
الثول الدسغفئ والظاطغئ، وضغش أن تضاطعا ولشعا شغ 
لغسعا  التضام  عآقء  أن  بغث  والسئاد،  افطعال  دطاء 
وطا  الزالط،  المساسمر  لطشرب  وأدوات  سمقء  إق 
تمضغظعط طظ الفساد المساحري إق طظ أجض ضمان 
غحاؤون.  طا  طظعا  لغسائغتعا  لطشرب  بطثاظعط  تئسغئ 
شئرغطاظغا تغظ تمضظ تضام الثطغب وبروظاي وظغةغرغا 
وغغرعط طظ جمع بروات عائطئ طظ أطعال حسعبعط 
أضساف  ظعإ  طظ  وحرضاتعا  برغطاظغا  لغمضظعا  إظما 
أضساف طا غةظغه التضام طظ بروات حسعبعط. وأطرغضا 
والسراق  وأششاظساان  السسعدغئ  تضام  لاثر  ضاظئ  طا 
لغطشعا شغ أطعال الظفط والمثثرات إق لاضعن أطرغضا 
وحرضاتعا الرأجمالغئ أضئر الظاعئغظ فطعال الحسعب. 
وإق ضغش غمضظ أن غاخعر أن غظاعغ تسظغ طئارك 
ترزح  دولئ  شغ  دوقر  ططغار  طؤئ  طظ  بأضبر  طخر  شغ 

تتئ دغعن ذائطئ!!
الرأجمالغ  وسالمعا  أطرغضا  بصغئ  شصث  ذلك  وطع 
دولغئ  طظزمات  وراء  جعأته  غثفغ  أن  غتاول  الئحع 
ضتصعق اإلظسان والحفاشغئ والسفع وغغرعا، وعع الثي 
غثغرعا وغعجععا ضغش غحاء لغزعر لطسالط أن الفساد 
طساعذظ شغ السالط الثي جماه تارة بالبا وتارة ظاطغا 
وأخرى طاثطفا، وأن ضراطئ اإلظسان تعثر شغ ظغةغرغا 
وضغظغا وجعرغا وأششاظساان وتحغطغ، وأن السسعدغئ 
تزطط شغعا الظساء وتطئص شغعا أتضام سصعبات جائرة. 
إخفاء  إلى  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  سمثت  عضثا 
التصائص وتجغغش العصائع إلى أن اضطرت أخغرا لضحش 
أن  دون  أرضعا،  سطى  الفساد  تصغصئ  طظ  غسغر  ججء 
تسارف أن ظزاطعا واجاسماره وصغمعا عغ جئإ ضض 

شساد شغ افرض.
وأدون عظا غغداً طظ شغخ شساد الشرب وظزاطه الةائر 

وطتاولاه إظعار الفساد شغ سئاءة الصثغج. شإبراعام 
لظضعلظ الثي احاعر باترغر السئغث شغ أطرغضا، لط غضظ 
صراره المحععر إق لدرب خظاسئ الصطظ شغ وقغات 
أطرغضا الةظعبغئ لامضغظ السئغث طظ الفرار طظ الةظعب 
رخغخئ.  ساططئ  اآلقت بأغث  خظاسئ  الحمال لرشث  إلى 
الحمال  طخاظع  لظضعلظ  دسط  غصال  أن  طظ  شئثقً 
بالسمالئ الرخغخئ سطى تساب زراسئ الصطظ: صغض ترر 
إخثار  تط  تغظ  السحرغظ  الصرن  طططع  وشغ  السئغث! 
صغض  أطرغضا  شغ   ١٩٢٠ جظئ  الضتعلغات  تزر  صاظعن 
إن أطرغضا اتةعئ خطعة خطصغئ إلى افطام، والتصغصئ 
أظعا سمطئ سطى ضرب خظاسئ الثمر والظئغث الاغ بثأت 
تظاشج أضئر طساعردي الظئغث طظ سائطئ ضظثي. شما أن 
ارتفع التزر جظئ ١٩٢٢ سطى غث روزشطئ تاى غثت 
حرضات ضظثي المظاةئ والمساعردة لطثمعر طظ أضئر 
الحرضات السالمغئ شغ عثا المةال دون طظاشسئ تثضر. 
شغ  والزطط  الفساد  واصع  طظ  أطبطئ  إق  عثه  ولغسئ 
سمثت  ضغش  جغثا  أذضر  زلئ  وطا  الرأجمالغ.  الظزام 
حرضئ طعتعروق (الاغ ضاظئ سمقصئ اقتخاقت) جظئ 
٢٠٠٠ إلى سصث خفصات وعمغئ ضاذبئ طظ أجض رشع 
سمطغئ  أضئر  ولسض  الدسش.  بمصثار  حرضاعا  أجعط 
به  صاطئ  طا  التثغث  أطرغضا  تارغت  شغ  طظزط  شساد 
حرضئ آربر اظثرجعن طظ تمضغظ حرضئ إظرون الساططئ 
شغ طةال الطاصئ طظ إخفاء أضبر طظ ١٠٠ ططغار دوقر 
سطى  جاعثة  بعش  إدارة  سمطئ  أزطئ  إلى  أدى  طا 

اتاعائعا وإخفائعا.
صئطعا  وطظ  تثغبا  احاعرت  الاغ  بظما  أوراق  وطا 
طزاعر  طظ  واتث  طزعر  إق  وغضغطغضج  تسرغئات 
أظعف  أزضط  والثي  الشرب  شغ  المساحري  الفساد 
سطغه،  الاسار  باإلطضان  غسث  ولط  والساطئ  الثاخئ 
خاخئ وأن الثول الرأجمالغئ ظفسعا بثأت تساظغ طظ 
المفروض  طظ  ضاظئ  الاغ  افطعال  طظ  ضبغر  شصثان 
أن تسعد لثجائظعا. وصئض بدع جظغظ تغظ صرر الئظك 
سطى  ضئغرة  سمعقت  تصاضغ  صئرص  شغ  المرضجي 
الروجغئ  التضعطئ  تثش  لط  لثغعا،  المعدسئ  افطعال 
رضاعا سظ السمطغئ إذ إن غالئغئ افطعال ضاظئ أطعاق 

روجغئ عاربئ طظ الدرائإ.
شالفساد شغ الظزام الرأجمالغ لغج تثغبا وق ذارئا، 
طالغا  لغج  والفساد  ظفسه.  الظزام  طظ  ججء  عع  بض 
الظزام  ججئغات  جمغع  شغ  طاحسإ  عع  بض  شتسإ، 
المبطغغظ  زواج  ألغج  وغغرعا.  واقجاماسغئ  السغاجغئ 
تةسض  الاغ  الثغمصراذغئ  ألغسئ  شسادًا؟  جظسغا 
الحسعب  اجاسمار  ألغج  شسادًا؟  وربا  إلعاً  اإلظسان 
شسادا  ترغث  الثي  الظزام  تئظغ  طظ  وطظسعا  وصعرعا 
وظطما؟ ألغج إظحاء أجعجة تةسج سالمغئ وببعا شغ 
التضام  تاى  الظاس  أظفاس  لاتخغ  والفداء  افرض 
وإلئاجعا أبعابا  إرعابغئ  شسادا؟ ألغج اخاراع أظزمئ 
إجقطغئ شسادا وظطما؟ شأي شساد ترغث أطرغضا وأوروبا 

أن تتارب؟!
إن أحث أظعاع الفساد الثي تمارجه أطرغضا وبرغطاظغا 
الثي  الثغظ  لقجقم،  طتارباعا  عع  الغعم  السالط  شغ 
جاء لغةاث الفساد طظ جثوره، ولط غضاشأ شاجثا وق 
سطى  العةعم  طسرض  شغ  غصعل  تسالى  واهللا  طفسثا 
ِشَيًعا  ْهلََها 

َ
أ وََجَعَل  ْرِض 

َ
األ فِي  َعال  فِْرَعْوَن  ﴿إِّنَ  شرسعن 

ْنَناَءُهْم َويَْسَتْحيِي نَِساءُهْم إِنَُّه 
َ
يَْسَتْضِعُف َطائَِفًة ّمِْنُهْم يَُذبُِّح أ

َكاَن ِمَن الُْمْفِسِديَن﴾.
إق  غاط  أن  غمضظ  ق  افرض  طظ  الفساد  اجاباث  إن 
الفاجث  الرأجمالغ  الظزام  وعع  أوق  طخثره  باجاباث 
ظزام  سطى  غصعم  به،  سادل  ظزام  اجائثال  بط  وطظ 
طخثره رب السالمغظ الثي لغج بغظه وبغظ أتث طظ 
الثطص ظسإ وق طخاعرة، وق غاظازسه ععى وق طغض، 
وق تسجب سظه طبصال ذرة شغ السماوات وق شغ افرض، 
وق تأخثه جظئ وق ظعم، وعع تغ صغعم، تصعم بأطره 

 السماوات وافرض. وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

صمئ لظثن: طضاشتئ لطفساد أم تضرغج له؟
بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

ظزام الثقشئ شرضه اهللا 
ولغج طظ خظع الئحر غا وضغض افزعر  (٢)

بصطط: بائر جقطئ - ضظثا
بالبا: أطا أن ضض ظزام لط غحرسه اهللا ذاغعت وظزام 
صاذع  جازم  بحضض  أطرا  والسظئ  الضااب  شإن  جاعطغ، 
التغاة،  حؤعن  طظ  حأن  ضض  شغ  اهللا  حرع  باتضغط 
ظزاطا  اهللا  لحرع  غتاضط  ق  ظزام  ضض  الصرآن  وجسض 
جاعطغا وذاغعتا غترم الاتاضط إلغه، صال تسالى: ﴿َوَمْن 
[المائثة:  الْاَكفُِروَن﴾  ُهْم  ْوَحَِك 

ُ
َفأ  ُ ابَّ نَزَل 

َ
أ بَِما  حَيُْكْم  لَْم 

ُموَك  حُيَكِّ  َّ َح يُْؤِمُنوَن  الَ  َوَربَِّك  ﴿َفالَ  تسالى:  وصال   ،[٤٤
َفَتَحاَكُموا  ْن 

َ
أ ﴿يُِريُدوَن   ،[٦٥ [الظساء:  بَيَْنُهْم﴾  َشَجَر  فِيَما 

  ،[٦٠ [الظساء:  بِِه﴾   يَْكُفُروا  ْن 
َ
أ ِمُروا 

ُ
أ َوَقْد  اُغوِت  الطَّ إىَِل 

ِمَن  يََديِْه  َننْيَ  َِّما  ل قًا  ُمَصدِّ َقِّ  بِاحلْ الِْكَتاَب  َْك  َ ِ إ نَزْجَا 
َ
﴿وَأ

َوالَ   ُ ابَّ نَزَل 
َ
أ بَِما  بَيَْنُهم  َفاْحُكم  َعلَْيِه  َوُمَهْيِمًنا  الِْكَتاِب 

َعًة  َقِّ للُِكٍّ َجَعلَْنا ِمنُكْم رِشْ ا َجاَءَك ِمَن احلْ ْهَواءُهْم َقمَّ
َ
تَتَّبِْع أ

َْبلَُوُكْم  ِّ ًة َواِحَدةً َولَِكن  مَّ
ُ
ََعلَُكْم أ ُ جلَ َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاء ابَّ

مَجِيًعا  َمرِْجُعُكْم  ابَّ  إىَِل  َرْيَاِت  اخلْ َفاْستَبُِقوا  آتَاُكم  َما  يِف 
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِما 

َ
َْتلُِفوَن  وَأ

َ
َفُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم فِيِه خت

ن َفْفتُِنوَك َعن َنْعِض 
َ
ْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم أ

َ
ُ َوالَ تَتَّبِْع أ نَزَل ابَّ

َ
أ

ن يُِصيَبُهم 
َ
ُ أ غََّما يُِريُد ابَّ

َ
َّْوا َفاْعلَْم ك َْك َفإِن تََول َ ِ ُ إ نَزَل ابَّ

َ
َما أ

َفُحْكَم 
َ
أ   لََفاِسُقوَن  اجَّاِس  َن  مِّ َكثرِيًا  َوإِنَّ  ُذنُوبِِهْم  بَِبْعِض 

ِ ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن﴾  ْحَسُن ِمَن ابَّ
َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
اجل

[المائثة: ٤٨-٥٠] ولع ضان افطر طاروضا لرغئات الظاس 
لاعخش  الظاس  سطغعا  تعاضع  الاغ  الظزط  ضاظئ  لما 
بالةاعطغئ والطاغعت، ولضظ اهللا وخفعا بثلك وبطس 
افطر بأن اسائر التغث سظ تضط اهللا طبصال ذرة اتئاسا 
لفععاء وضفى به طفسثة! عثا بالظسئئ لطتضط، شعثه 
غضعن  إظما  التضط  أن  سطى  صاذسئ  دقلئ  تثل  اآلغات 
بما أظجل اهللا، وأن الرد ق غضعن إق هللا ولطرجعل، أي 
لضااب اهللا ولسظئ رجعله ، وأن التضط بشغر طا أظجل 
إلى  اقتاضام  وأن  والةاعطغئ،  بالطاغعت  تضط  اهللا 
الطاغعت أو إلى الةاعطغئ طترم، وأن طظ لط غتضط 
بما أظجل اهللا إطا ضاشر أو شاجص أو ظالط، وأن اقتاضام 
إلى طظعب اهللا تسالى إظما غضعن شغ ضض أطر غحةر بغظ 
إغماظه  شإظما  الطاغعت  إلى  غاتاضط  طظ  وأن  الظاس، 

زسط ق غاتصص شغ العاصع،
رابسا: أطا أن الثقشئ ظزام شرضه اهللا تسالى ولغج 

طظ خظع الئحر، شسطغه افدلئ الاالغئ:
التضط  ظزط  سظ  ظعى  بأن  غضاِش  لط  اإلجقم  إن  أ. 
واسائارعا  إلغعا  اقتاضام  وسظ  لظزاطه،  المثالفئ 
ظزام  التضط  ظزام  أن  بغظ  وإظما  وذاغعتا،  جاعطغئ 
شرضه اهللا ولط غارك لطئحر أن غخظسعه أو غاعاضسعا 

سطغه!
وصعاظغظ  تحرغسات  سطى  التضط  أظزمئ  تصعم  ب. 
وأرضاظعا،  وصعاسثعا  وخفاعا،  الثولئ  حضض  تئغظ 
بغظ  السقصات  وتدئط  سطغه،  تصعم  الثي  وافجاس 
وتئغظ  بغظعط،  شغما  الظاس  وبغظ  والرسغئ  الراسغ 
الحآون  ترسى  الاغ  والمصاغغج  والمفاعغط  افشضار 
والسغادة  السططان  طفاعغط  وتتثد  بمصاداعا، 
والصعاظغظ  الثجاعر  وتتثد  حابععا،  وطا  والطاسئ 
تطك  سطى  الثروج  أتضام  شغ  وتفخض  تطئصعا،  الاغ 
اخاغار  ذرغصئ  شغ  وتفخض  الثولئ،  وسطى  افتضام 
شغ  واإلدارة  التضط  وأجعجة  وخقتغاته،  لطتاضط، 
طفاعغط  تثد  ظةثه  اإلجقم  شغ  وبالظزر  الثولئ، 

دصغصئ تفخغطغئ شغ ضض عثا.
شصث ظجلئ آغات تفخغطغئ شغ الاحرغع التربغ والةظائغ 
والمساطقت  واقصاخادي  واقجاماسغ  والسغاجغ 
والصداء وغغرعا، وضطعا ُأظجلئ لطتضط بعا ولاطئغصعا 
وتظفغثعا. وصث ُذئصئ بالفسض شغ العاصع السمطغ أغام 
الرجعل ، وأغام الثطفاء الراحثغظ، وطظ أتى بسثعط 
سطى  واضتئ  دقلئ  غثل  طما  المسطمغظ.  تضام  طظ 
ولطمةامع  والثولئ،  لطتضط  طتثد  ظزاٌم  اإلجقم  أن 
والتغاة، ولُفطئ وافشراد. ضما غثل سطى أن الثولئ ق 
تمطك التضط إق إذا ضاظئ تسغر وشص ظزام اإلجقم. 
دولئ  شغ  تغًا  ضان  إذا  إق  وجعد  لقجقم  غضعن  وق 

ُتظفث أتضاطه. شاإلجقم دغظ وطئثأ والتضط والثولئ 
ججء طظه، والثولئ عغ الطرغصئ الحرسغئ العتغثة الاغ 
وضسعا اإلجقم لاطئغص أتضاطه وتظفغثعا شغ التغاة 
ضاظئ  إذا  إق  تغًا  وجعدًا  اإلجقم  غعجث  وق  الساطئ. 
دقلئ  غثل  ضما  افتعال،  جمغع  شغ  تطئصه  دولئ  له 
ظزام  حضض  بالافخغض  تثد  اإلجقم  أن  سطى  صاذسئ 
الثولئ  شغ  سمطغا  واصسا  وذئصعا  وتفخغقته،  التضط 
الاغ أصاطعا الظئغ  شغ المثغظئ وطظ بط شغ دولئ 
الثقشئ طظ بسثه، طما غسصط ضض حئعئ تصعم سطى 
لضض  الافخغقت  تطك  تتثغث  ترك  إظما  اإلجقم  أن 

سخر وزطان ولسصعل الظاس وأععائعط.
ج. وصث أصام الرجعل  الثولئ اإلجقطغئ شغ المثغظئ 
والصداة،  العقة،  شسغظ  وظزاطعا،  أجعجتعا  وبغظ 
دقلئ  غثل  طما  الحعرى،  ظزام  وأصام  والمساوظغظ، 
وظزاطعا  اإلجقطغئ  الثولئ  حضض  أن  سطى  واضتئ 
تحرغع رباظغ، وأن افتضام ظجلئ وظجلئ طسعا ذرغصئ 
وطا تسارشعا  ولط تارك افطر فععاء الظاس  تطئغصعا، 

سطغه!
فطاه  خطاب  وعع    لرجعله  تسالى  اهللا  خطاب  د. 
بالتضط بما أظجل اهللا، شافتضام الاغ أظجلعا اهللا، طبض 
افتضام الماسطصئ بالظزام اقصاخادي أو اقجاماسغ أو 
ظزام التضط والصداء والسصعبات إظما ظجلئ لغاتاضط 
سطى  إلغعا  الاتاضط  شرض  تسالى  واهللا  الظاس،  إلغعا 
ق  اهللا  أظجل  بما  شالتضط  الساسئ،  صغام  إلى  الظاس 
دولئ  سئر  أي  تظزغمات  طظ  حرع  طا  َوْشَص  إق  غضعن 
الثقشئ ولط غارك الظاس عمق جثى بق بغان غئغظ 

لعط ضغش غتضمعن بما أظجل اهللا!
الثقلئ،  صطسغئ  طتضمئ  الصرآن  طظ  آغات  ظفئ  عـ. 
تسطصئ بالتضط بما أظجل اهللا والاتاضط لحرساه اإلغمان 
سمظ شسض خقف ذلك، وصث ورد شغ ضاإ الافسغر أن 
ولخقتغاه  له  إظضارًا  اهللا  أظجل  طا  بشغر  غتضط  طظ 
الثقلئ.  صطسغ  البئعت  صطسّغ  تضمًا  غظضر  فظه  غضفر 
التص  بأظه  اساراشه  طع  اهللا  أظجل  طا  بشغر  غتضط  وطظ 
بغظ  شإظه  أخرى  جعات  أواطر  أو  الععى  غائع  ولضظه 
ظالط وشاجص. وإذا ذئصظا عثه افوخاف سطى الثطغفئ 
الثطغفئ  ظخإ  حروط  طظ  فن  سطغه  تظطئص  ق  شإظعا 
أن غضعن طسطماً ولغج ضاشرًا، وسثقً ولغج شاجصاً ﴿َوإَِذا 

ُْكُموا بِالَْعْدِل﴾. ْن حتَ
َ
َحَكْمُتْم َننْيَ اجَّاِس أ

و. وردت آغات صطسغئ تثم وتترم الاتاضط لشغر حرع 
اهللا، وجسطاه جاعطغئ وذاغعتا أطرظا بالضفر به.

ز. وردت آغات تأطر باظخغإ ولغ أطر غساتص الطاسئ 
بطاسئ  شافطر  افطئ،  شغ  الحرغسئ  تطئغص  طصابض 
اآلغات  رتئئ  وصث  افطر،  ولغ  باظخغإ  أطر  افطر  ولغ 
باطئغص  افطر  ولغ  بالاجام  الطاسئ  وافتادغث 
الحرغسئ، شعغ ذاسئ لعلغ أطر طثخعص ق ذاسئ في 
تاضط غتضط بالطاغعت ضما عط تضام الغعم ظعاذغر 
 َ ابَّ ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  افطئ:  أسثاء  اقجاسمار 

ٍء  ْ َ يِف  َيَنازَْقُتْم  َفإِْن  ِمْنُكْم  ْمِر 
َ
األ  ِ ْو

ُ
وَأ الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
وَأ

َْوِم اآلِخِر﴾.  ْ ِ َوا ِ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِابَّ وهُ إىَِل ابَّ َفُردُّ
غَُّهْم آَمُنوا 

َ
ِيَن يَزُْقُموَن ك َّ لَْم تََر إىَِل ا

َ
إلى أن صال جئتاظه: ﴿أ

َفَتَحاَكُموا  ْن 
َ
أ يُِريُدوَن  َقْبلَِك  ِمْن  نِزَل 

ُ
أ َوَما  َْك  َ ِ إ نِزَل 

ُ
أ بَِما 

ْن 
َ
ْيَطاُن أ ْن يَْكُفُروا بِِه َويُِريُد الشَّ

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ إىَِل الطَّ

بَِعيًدا﴾. شعثه الظخعص تئّغظ أن الفضر  يُِضلَُّهْم َضالَالً 
السغادة  أن  أجاس  سطى  غصعم  اإلجقطغ  السغاجغ 
شإن  ذلك  سطى  وبظاء  التضط،  لةعاز  ولغسئ  لطحرع 
بطاساه  طرتئطئ  المسطمغظ  وخطغفئ  افطر  ولغ  ذاسئ 
اإلطارة  ضااب  شغ  طسطط  روى  وصث  تسالى،  اهللا  لحرع 
ُث   َأظََّعا  ِتغ   ُتَتثِّ َسْظ َغْتَغى ْبِظ ُتَخْغٍظ  َصاَل َجِمْسُئ  َجثَّ
َوُعَع َغُصعُل:  ِئ اْلَعَداعِ  َجِمَسْئ الظَِّئغَّ      َغْثُطُإ ِشغ َتةَّ
; Ž
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اهللا تسالى  ُغائع

ذالئئ صمئ أبعجا الاغ اظسصثت لمعاجعئ خطر جماسئ بعضع ترام المةامع الثولغ بئثل جعث أضئر سسضرغا 
الاغ  الئغؤات  شغ  الاطرف  اجاباث  سطى  السمض  إلى  أبعجا  صمئ  بغان  دسا  ضما  الةماسئ،  عثه  لمعاجعئ  وطالغا 
تظاحر شغعا بعضع ترام. ودسا الئغان الثااطغ لصمئ أبعجا شغ ظغةغرغا إلى طصاربئ سالمغئ إلظعاء خطر جماسئ 
الةماسئ  أن ظفعذ  المحارضعن إلى  وخطص  والسسضرغئ،  الظاسمئ  الصعة  وجائض  بغظ  تةمع  بتغث  ترام،  بعضع 
تراجع بمظطصئ بتغرة تحاد، ولضظ سطى المةامع الثولغ أن غئثل جعثا أضئر طالغا وسسضرغا لطصداء سطى تطك 
الةماسئ، وطساسثة السضان الثغظ غساظعن وضسا إظساظغا طصطصا. وصث تدر صادة دول الةعار الظغةغري تحاد 
وبظغظ والضاطغرون والظغةر وصادة أشارصئ آخرون، شدق سظ الرئغج الفرظسغ شراظسعا ععقظث ووزغر الثارجغئ 
الئرغطاظغ شغطغإ عاطعظث وأظاعظغ بطغظضظ طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ. وطظ المصرر أن تظحر ظغةغرغا وسثد 
طظ الثول المةاورة صعة إصطغمغئ صعاطعا ٨٥٠٠ شرد طظ أجض طتاربئ طسطتغ بعضع ترام الاغ تصطخئ المساتئ 

الاغ ضاظئ تسغطر سطغعا شغ حمال حرق ظغةغرغا ضبغرا شغ افحعر الـ١٥ الماضغئ. (الةجغرة ظئ)
: إن ضض اقجاماسات الثولغئ أو اإلصطغمغئ أو تطك الاغ ُتسصث سطى خسغث طتطغ وتاسطص بما غسمى 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

الترب سطى اإلرعاب ق تاسثى أن تضعن إطا لمتاربئ اإلجقم وإطا لابئغئ تضط تاضط سمغض ذاغغئ شغئرر 
ظطمه وبطحه بثرغسئ طتاربئ اإلرعاب، وإطا أن غضعن ذلك أداة تساثثم شغ الخراع بغظ الثول الضئرى 
وغغرعا. شعض طظ ساصض غخثق أن أعط دول شغ السالط تةامع لمظاصحئ ضغفغئ الصداء سطى تظزغط طسطح؟؟!! 

صمئ أبعجا تثسع لةعث أضرب ملتاربئ بعضع ترام
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