
وخش ولغ السعث السسعدي افطغر طتمث بظ ظاغش بظ 
سئث السجغج السقصات بغظ بقده والعقغات الماتثة بأظعا 
بعا  غصعم  زغارة  بمظاجئئ  وذلك  اجاراتغةغئ"  "تارغثغئ 
طثغر وضالئ اقجاثئارات المرضجغئ افطرغضغئ (CIA) طاغك 
بعطئغع لطرغاض. وأضاف ولغ السعث شغ تخرغح ظحرته 
وضالئ افظئاء السسعدغئ الرجمغئ "لظ غظةح طظ غتاول أن 
غجرع إجفغظا بغظ السسعدغئ وأطرغضا". وزغارة طثغر وضالئ 
اقجاثئارات المرضجغئ عغ أول زغارة إلى السسعدغئ غصعم 
بعا طسآول رشغع شغ إدارة الرئغج دوظالث تراطإ. وبتث 
الطرشان خقل اجاماسعما "سثدا طظ الصداغا ذات اقعامام 

المحارك بغظ الئطثغظ الخثغصغظ، وجئض تسجغجعا خاخئ طا غاسطص باسجغج الاساون بغظ الئطثغظ شغ المةاقت افطظغئ 
خاخئ طتاربئ اإلرعاب"، وشص طا أوردته وضالئ افظئاء السسعدغئ الرجمغئ. (الترة، ١١ حئاط/شئراغر ٢٠١٧)

رأجعا  طفرق  طظ  المساسمر،  الضاشر  لطشرب  السمالئ  شغ  غارصئ  وعغ  ظحأتعا،  طظث  السسعدغئ  إن   :
وتاى أخمص صثطغعا، شعغ طظث تأجغسعا تاصطإ شغ السمالئ والائسغئ، بغظ برغطاظغا وأطرغضا بتسإ سمالئ 
تضاطعا إلتثى عاتغظ الثولاغظ. أطا دسعى (الخثاصئ) بغظ أطرغضا والسسعدغئ، شما عغ إق تدطغض، وذر لطرطاد 
شغ السغعن، شالسسعدغئ اآلن عغ سمغطئ فطرغضا، وتظفث جغاجاتعا اقجاسمارغئ خاخئ شغ جعرغا والغمظ، 
وطا طغثالغئ "جعرج تغظئ" عثه الاغ تسطمعا طتمث بظ ظاغش، والاغ تصثطعا وضالئ اقجاثئارات المرضجغئ 

افطرغضغئ لطسمض اقجاثئاراتغ الممغج شغ طةال طضاشتئ (اإلرعاب) أي اإلجقم؛ إق دلغض سطى ذلك.
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بإذن  وظةاته  طةععل،  غغر  طسطعم  سقج  له  شغه  ظتظ  الثي  التال  عثا  إن 
 ، الرجعل  وعةرة  تراء،  غار  به  غظطص  شغه،  طحضعضاً  ولغج  به  طصطعع  اهللا 
والثقشئ الراحثة، وغسطظه حاذأ سصئئ، وذارق افظثلج، وضطمئ عارون، وإجابئ 
المساخط، وتطغظ خقح الثغظ طترر افصخى وصاعر الخطغئغغظ، وسغظ جالعت 
ه اجاشابئ  صطج وبغئرس طعطك الااار، وِظْسط افطغر شاتح الصسطظطغظغئ... وتصرُّ
خدعع  وغآضثه  أجره،  طظ  ططضعا  إلظصاذ  المسطمغظ  خطغفئ  بالصاظعظغ  شرظسا 
أطرغضا لثشع ضرغئئ لثولئ اإلجقم لسقطئ جفظعا شغ الماعجط... وتتثر طظ 
سطى  صدغ  "شإذا  ظزره  وبسث  وغععد  شطسطغظ  سظ  التمغث  سئث  طصعلئ  شصثه 
شطسطغظ  شأخثت  ضان  طا  وعثا  بمظ؟..."  دون  شطسطغظ  شساأخثون  الثقشئ 
وأخئتئ بقدظا طسرتاً لضض سثوان أبغط... عثا عع السقج، أن ظسعد إلى الرضظ 
السقج...  عع  عثا  واآلخرة...  الثظغا  سج  شفغعا  الراحثة،  الثقشئ  إلى  التخغظ، 
ُغظسى...  ق    اهللا  رجعل  جظئ  شغ  وطثضعر  ُغمتى،  ق  اهللا  ضااب  شغ  طسطعر 

ر به ضض خاتإ جمعٍ ولّإ. وطتفعر شغ خفتات الاارغت بمثاد طظ ظعر ُغثضَّ
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َطْظ لطسراق وبقد املسطمني غري 
تاضط رباظغ غرسى حآوظعط 
باطئغص حرع اهللا تساىل..؟
بصطط: سئث الرتمظ العابص - السراق

بظ  سطاء  الةطغض  السالط  أجاب  المسألئ  عثه  سظ 
زواره  أتث  الاترغر،  تجب  أطغر  الرحائ  أبع  خطغض 
اجأل   -١" غطغ:  بما  الفغسئعك،  سطى  خفتاه  سطى 
الثي غصعل إظظا غغر ططجطغظ بطرغصئ الرجعل  شغ 
تاعضأ،  أن  أردت  إذا  له  صض  التضط:  إلى  العخعل 
تئتث  ألسئ  العضعء؟  لاسرف  تئتث  أدلئ  أي  شسظ 
طبًق؟  التب  أدلئ  سظ  تئتث  أو  العضعء؟  أدلئ  سظ 
بط  العضعء...  أدلئ  سظ  غئتث  بض  جغصعل  شإظه 
ألسئ  الخغام،  أتضام  تسرف  أن  أردت  وإذا  اجأله 
تئتث سظ أدلئ الخغام؟ أو تئتث سظ أدلئ الةعاد 
سظ  أبتث  بض  جغةغإ  إظه  تخعم؟  ضغش  لاسرف 
إذا  اجأله  بط  الخغام.  أتضام  فسرف  الخغام  أدلئ 
سظ  تئتث  ألسئ  الخقة،  أتضام  تسرف  أن  أردت 
جغةغإ  الجضاة؟  أدلئ  سظ  تئتث  أو  الخقة؟  أدلئ 
طسألئ  أي  سظ  وعضثا  الخقة.  أدلئ  سظ  غئتث  بض 
أدلاعا  سظ  جغئتث  شإظه  أتضاطعا،  غسرف  أن  غرغث 
إصاطئ  ضغفغئ  طسرشئ  سظ  اجأله  واآلن،  الحرع.  شغ 
العاردة  الحرسغئ  افدلئ  سظ  غئتث  ألغج  الثولئ، 
ولغج  الثولئ؟  إصاطئ  ضغفغئ  شغ    الرجعل  سظ 
غئتث سظ أدلئ الةعاد طبًق، أو الخقة، أو الجضاة... 
بض غئتث سظ أدلئ إصاطئ الثولئ، والرجعل  أصام 
الثولئ طرة واتثة بطرغصئ ذطإ الظخرة شغ طرتطئ 
ذطإ  عغ  الثولئ  إصاطئ  ذرغصئ  شإن  وإذن  الافاسض. 
الظخرة. والسآال اآلن عع عض ذطإ الظخرة شرض، 
أو طظثوب، أو طئاح...؟ شإن ضان ذطإ الظخرة شرضا 
الثولئ،  إصاطئ  شغ  الطرغصئ  بعثه  ططجطغظ  شظضعن 
ذطإ  إن  غطغ:  طا  ظةث  المعضعع  عثا  وبثراجئ 
  الرجعل  أن  ذلك  سطى  والثلغض  شرض،  الظخرة 
خادشاه  الاغ  المحصئ  رغط  الطرغصئ  عثه  غشغر  لط 
جغؤًا  ردًا  شردوه  بصغش  طظ  ذطئعا  شصث  ذطئعا،  شغ 
إلى    اهللا  رجعل  غشغرعا  ولط   ... صثطغه  وأدطعا 
طظ  الظخرة  ذطإ  شغ    اجامر  بض  أخرى،  ذرغصئ 
ساطر... بظغ  وطظ  حغئان،  بظغ  طظ  شططئعا  الصئائض 

وطع  غساةغئعا،  ولط  طرة،  سحرة  بدع  ذطئعا  الت 
رغط  أخرى  ذرغصئ  إلى    الرجعل  غشغرعا  لط  ذلك 
طع  الططإ  تضرار  شإن  افخعل  وشغ  شغعا،  المحصئ 
أن  أي  شرض.  الططإ  عثا  أن  سطى  صرغظئ  المحصئ 
العتغثة  الطرغصئ  عع  وأظه  شرض...  الظخرة  ذطإ 
واجامر  الثولئ،  إصاطئ  شغ    الرجعل  اتئسعا  الاغ 
السصئئ  شئاغسعه  بافظخار  اهللا  أضرطه  أن  إلى  سطغعا 
الثولئ.  وأصام  المثغظئ  إلى  عاجر  بط  وطظ  الباظغئ، 
عثا باخاخار لمظ ضان له صطإ أو ألصى السمع وعع 
حعغث، أطا المضابرون شتةاعط داتدئ فن العاتث 
غاعضأ،  لضغ  العضعء  أدلئ  سظ  بالئتث  غصر  طظعط 
وغصر بالئتث سظ أدلئ الخغام لغخعم، وغصر بالئتث 
سظ أدلئ الخقة لغخطغ... وق غئتث سظ أدلئ لشغر 
السمض الثي غرغث الصغام به، والعاجإ سطغه إن ضان 
ساصًق أن غصر بالئتث سظ أدلئ صغام الثولئ إذا أراد 
  أن غصغط دولئ، ولغج عظاك أدلئ بغَّظعا الرجعل
بفسطه وصعله إق ذطإ الظخرة الاغ صام بعا الرجعل 
الطرغصئ  وعثه  الافاسض...  طرتطئ  أواخر  شغ   
شرض. عثا باخاخار عع الرد الحاشغ والضاشغ سطى 
وجعب الطرغصئ الاغ ظسغر سطغعا شغ إصاطئ الثولئ.

لمثغظئ  افغسر  الةاظإ  تترغر  سظ  اإلسقن  طظث 
أول  الفرغص  خرح  ضما   -  ٢٠١٧/١/١٨ شغ  المعخض 
شغه  أعثى  ختفغ  طآتمر  شغ  حشاتغ  ذالإ  الرضظ 
بةاظئغعا  المثغظئ  تجال  وق   - لطسراصغغظ  (اقظاخار) 
افطظ  عحاحئ  تغث  صطص  وضع  شغ  وافغمظ  افغسر 
 - جغما  ق   - الحثغثة  وطساظاتعط  افعالغ،  وترصإ 
شغ جاظإ المثغظئ افغمظ تغث تخار تظزغط الثولئ 
سطغه  غئثو  طظ  ضض  طظ  واظاصاطه  وصسعته  لطظاس 
جرور باصاراب الثقص سظ ذرغص الةغح. شالةاظإ 
الاظزغط  عةمات  تجال  ق   - تترغره  رغط   - افغسر 
ذرغص  سظ  والفغظئ  الفغظئ  بغظ  سظاخره  وتسطض 
قظاتارغغه،  الظاجفئ  وافتجطئ  المطشمئ  السغارات 
وضان  بأعطه.  تفاك  والمثشسغئ،  العاون  وصثائش 
خرح  صث  الةمععرغئ  رئغج  ظائإ  الظةغفغ  أجاطئ 
بالمثغظئ  المتررة  المظاذص  "أن   :٢٠١٧/٢/٩ شغ 
خروج  سصإ  واخاطاف  وترق  جرصئ  سمطغات  تحعث 
افطظ  تفر  طعمئ  واصاخار  ظغظعى"،  "ترس  صعات 
الاثخض  إلى  غثسع  طا  والحرذئ.  الةغح  صعات  سطى 
طظ  الاظزغط  لثقغا  المةال  شسح  لسثم  الساجض 
اجاشقل العضع". (طغثل إغسئ). وصث اجائسث الفرغص 
الرضظ سئث افطغر غاراهللا "ترس ظغظعى" طظ المظاذص 
المتررة، وأوضض تفر افطظ لطةغح والحرذئ أواخر 
ضاظعن الباظغ. و"ترس ظغظعى" طظ أعالغ المعخض، 
الظةغفغ  أبغض  غصعدعط  طصاتض،  آقف   ٣ وتسثادعط 
بتسإ   - اقجائساد  أجئاب  وأن  السابص،  المتاشر 
وبثشع  طعخطغعن،  ظعاب  وراءعا  جغاجغئ   - افخغر 
ظتع  جصط  وصث  المظاخإ.  سطى  خراسا  المالضغ  طظ 
جغارتغظ  اظفةار  جراء  وجرغح،  صاغض  بغظ  شردا   ٣٠
ططشماغظ وتجام ظاجش شغ أتغاء جضظغئ وصرب وتثة 

سسضرغئ. (الصثس السربغ).
"طظاصحئ  صغث  غجال  شق  لطمثغظئ  افغمظ  الةاظإ  أطا 
وتطعرات  السسضرغئ،  والاتدغرات  اقجاسثادات 
 - الاظزغط  لطرد  الضفغطئ  والسئض  افطظغئ،  افوضاع 
السئئ  أذغع   - السراصغئ  الثشاع  لعزارة  بغان  بتسإ 
٢٠١٧/٢/١١. والتص أن خسعبات جمئ تضاظش المسرضئ 
تمغج  الثي  الصثغط،  المثغظئ  ذابع  بسئإ  الصادطئ، 
بدغص افزصئ وتقخص المظازل والضباشئ السضاظغئ... 
وأضثت  طظه،  اقجافادة  الاظزغط  غتاول  الثي  افطر 
طخادر "أن سظاخره سمثوا إلى ربط طظازل السضان 
التاوي)  وضظغسئ  (الحععاظغ  طظطصاغ  شغ  بئسدعا 
سئر حئضئ أظفاق داخطغئ، وطظسعا أعطعا طظ طشادرة 
وسجزوعا  صظاخغظ،  أجطتعا  سطى  وظحروا  طظازلعط، 
بئظادق رحاحئ"... وتعتغ تطك الاتدغرات بمسرضئ 
المثظغغظ،  طظ  ضئغر  سثد  شغعا  غسصط  صث  خسئئ، 
وصث اسارف ضابط شغ صعات الظثئئ السراصغئ بخسعبئ 
وسجا  السضان،  بغظ  سظاخره  قخائاء  الاظزغط  عجغمئ 
ذلك - شغ تخرغح تطفجغعظغ طخعر - إلى سثم بصئ 
افعالغ بالةغح..! وصال: "جغضعن سطغظا شغ الظعاغئ 
المعخض".  قجاسادة  صثرة  طسرضئ  شغ  الثخعل 

(الشاردغان الئرغطاظغئ).
الاتالش  باجط  الماتثث  طظ  طصرب  لمخثر  ووشصا 
الثولغ (جعن برغان) شإن طحارضئ الةغح افطرغضغ 
"أضبر  جاضعن  افغمظ،  الةاظإ  اجاسادة  سمطغئ  شغ 
صعات  "وجعد  الماتثث  غسائسث  ولط  ودصئ".  زخما 
بتضط  جغثا،  بعا  لمسرشاعط  افرض،  سطى  أطرغضغئ 

اظاحارعط لسظعات شغعا". (جرغثة السرب).
والتال أن حسإ السراق بات غساظغ أزطات ضبغرة تئثأ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أجئعع أو أصض غفخطظا سظ طآتمر جظغش المجطع سصثه شغ 
السحرغظ طظ الحعر الةاري؛ بسث جععد طضبفئ لابئغئ 
وصش إذقق الظار الثي لط غاعصش غعطاً شغ ضاشئ أرجاء 
جعرغا طظ حمالعا لةظعبعا وطظ حرصعا لشربعا، شما 
زالئ تمط الخعارغت تظعال سطى أعض الحام شغ طثغظئ 
إدلإ ورغفعا والشعذئ الحرصغئ وغغرعا طظ المظاذص 
افخرى؛ تتئ بخر السالط وجمسه دون أن غترك جاضظًا 
غمظع  ولط  غائئئ،  إظساظغئ  الحعثاء  دطاء  تعصر  أو 
ضض ذلك المةامع الثولغ طظ طاابسئ جغره ظتع سصث 
المآتمر؛ بض لط غمظع ذلك أغداً عغؤئ المفاوضات طظ 
تحضغض وشثعا الافاوضغ الثي بطس سحرغظ حثخغئ 
سسضرغئ وجغاجغئ تعلى ضئره "طتمث خئرا" وترأجه 
تدتغات  بغع  سطى  زور  حاعث  لغضعن  الترغري"  "ظخر 
الترص  طسمى  تتئ  حعثائعا  ودطاء  الحام  أعض 
سطى تفر دطائعط؛ طفرذاً بمطالإ أعض الحام تتئ 
طسمى تتصغصعا؛ وعثا افطر صث درج سطغه الضبغر طظث 
زطظ بسغث؛ شق زالئ التصائص تاسرض لطصطإ وق زالئ 
الضطمات تاسرض لطاترغش طا دام عظاك أصعاٌم جماسعن 

لطضثب جماسعن لصعم آخرغظ.
السعرغئ"  "بالمسارضئ  غسمى  طا  لمعاصش  الماائع  إن 

غةثعا ق تثرج سظ السغاجئ افطرغضغئ صغث حسرة، لغج 
سطى  الضاشر  الشرب  ططالإ  غخعرون  بض  شتسإ  عثا 
شعصش  حروذعط،  طظ  حرذاً  بض  عط،  ططالئعط  أظعا 
إذقق الظار شغ أرجاء جعرغا ضاشئ عع شغ افخض طططإ 
أطرغضغ اباثأته أطرغضا بالعثن المظاذصغئ وطتاوقت 
طئسعبعا الثولغ دي طغساعرا التبغبئ شغ تةمغث الصاال، 
وتاى  السغاجغئ  "المسارضئ  تئظاه  طا  جرسان  لضظ 
الفخائض؛ وجسطاه طططئاً لعا وحرذاً طظ حروذعا لطسغر 
شغ السمطغئ الافاوضغئ! ولط تاعصش سظث عثا التث؛ بض 
تابسئ جغرعا دون أن غاتصص طططإ طظ ططالئعا، أو 
حرط طظ حروذعا، وغئررون طاابسئ جغرعط عثا تتئ 
حسار التفاظ سطى طا تئصى ووصش ظجغش الثم وغغرعا 
طظ الحسارات الاغ تسظغ شغ التصغصئ بغع طا صث جطش 
طظ تدتغات ودطاء؛ وطضاشأة الةجار سطى جرائمه الاغ 
طظزمئ  تةث  لط  الثي  الئحري  المسطت  آخرعا  لغسئ 
السفع الثولغئ تعخغفاً أضبر طقءطئ لما غتخض شغ جةظ 
خغثظاغا السسضري طظ جرائط غظثى لعا جئغظ الئحرغئ.
ر بالتض السغاجغ  ق غسسظا شغ عثا المصال إق أن ظثضِّ
افطرغضغ الثي غسسى المآتمرون لطاعخض إلغه، شصث 
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أولغ سعث السسعدغئ: سقصاتظا بأطرغضا تارغثغئ واجاراتغةغئ

سمالئ السسعدغئ وسئعدغاعا فطرغضا
يف ظزر ولغ سعث السسعدغئ سقصئ تارغثغئ واجرتاتغةغئ

بصطط: أتمث سئث الععاب*
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خسثة وعغ طسصض التعبغغظ وظصطئ اظطقصعط لطسغطرة 
سطى الغمظ وتظفغث المثططات افطرغضغئ شغعا، باإلضاشئ 
إلى جغطرة عادي سطى الةظعب وطأرب وظعط والةعف 
رغط السراصغض الاغ تعجثعا أطرغضا شغ عثه المظاذص. ضما 
غزعر عادي ترخه سطى أعض الغمظ، شاط تسطغط بسخ 
المرتئات تاى شغ خظساء الثاضسئ لسغطرة التعبغغظ 
سظ  ٢٠١٦م  افول/دغسمئر  ضاظعن  حعر  راتإ  ضخرف 

ذرغص حرضئ الضرغمغ لطخراشئ.
اقظفراد  طظ  التعبغ  طظع  شغ  شغضمظ  خالح  دور  أطا 
بالسططئ أو اقجاغقء سطى المظاخإ التساجئ شغ التضط 
بضض  التعبغ  غسسى  الثي  الةمععري  الترس  وطظعا 
صعة إلى السغطرة سطغه بسث اغاغال صائثه سطغ الةاغفغ 
بسث طثبتئ الخالئ الضئرى شغ ٢٠١٦/١٠/٨م الاغ صاطئ 
بعا ذائرات الاتالش بالاظسغص طع أطرغضا الاغ تسطغعا 
عقل  الصادر  ضسئث  اإلظةطغج  رجال  لاخفغئ  اإلتثابغات 
والةاغفغ وغغرعما، وصث أشحض خالح طتاولئ أخث صغادة 
الترس الةمععري بالصعة طظ صئض سئث الثالص التعبغ 
حصغص سئث المطك التعبغ زسغط التعبغغظ شغ الحععر 
الةئعات  شغ  بالتعبغغظ  خالح  غجج  ضما  الماضغئ. 
إلضساشعط وخاخئ جئعات التثود طع السسعدغئ الاغ 
غرغإ التعبغ شغ الافاوض طسعا طظفردًا تتئ إحراف 
أطرغضا جغثة التعبغ وجطمان. شاإلظةطغج غرون التعبغ 
بعرًا عائةاً وق غمضظ ذبته إق بسث إبثاظه بالةروح. ضما 
غظاعب خالح وتجبه جغاجئ إتراق التعبغ وإظعاره سطى 
تصغصاه بأظه ق غساطغع إدارة حآون التضط وأن طضاظه 
الختغح بأن غسعد إلى ضعفه شغ جئال طران بخسثة. 
شضاظئ أسمال التعبغ الخئغاظغئ طظ اقساصاقت الاسسفغئ 
واتاةاز المرتئات وظعإ المال السام والسطع سطى بسخ 

المماطضات الثاخئ والساطئ.
والثقخئ:

لغج طساشرباً أن تاخارع أطرغضا وبرغطاظغا شغ الغمظ 
شاسفك الثطاء وتظعإ البروات وتسغث شغعا شسادًا طا 
داطئ الثطاء لغسئ دطاءعط والبروات لغسئ برواتعط 
لعط  غضعن  أن  السةغإ  إظما  بقدعط.  لغسئ  والئقد 
أدوات وسمقء طظ أعض الغمظ أخئتعا أضبر أجراطاً وسثاًء 
لقجقم طظعط، ولثلك شإن المثرج عع باجاباث عآقء 
السمقء وعثم سروحعط سطى رؤوجعط، والطرغص لثلك 
عع السمض الةاد المةث طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة شعغ ذرغص الثقص والسجة 
شاسعد  المشخعب  افطئ  جططان  غساد  شئعا  والظعدئ، 
خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وعغ الطرغصئ العتغثة الحرسغئ 
لاطئغص اإلجقم سطى المسطمغظ وتمض رجالاه لطسالط 
وتترغر جمغع الئطثان المتاطئ وإسادتعا ضاططئ إلى تدظ 
وجظعب  وصئرص  ضحمغر  طصثطاعا  وشغ  المسطمغظ 

 ...السعدان والسراق وشطسطغظ

السقصات الئاضسااظغئ افطرغضغئ بني طث وججر

سطى الرغط طظ تسثغر ظزام باضساان جمغع إطضاظات 
طثار  سطى  افطرغضغئ  المخالح  خثطئ  شغ  باضساان 
الترب  طظث  وبالاتثغث  الماضغئ،  افربسئ  السصعد 
افششاظغئ السعشغاغئ (سام ١٩٧٩م)، بالرغط طظ ذلك 
إق أّن أطرغضا تزض تططإ طظ باضساان بثل المجغث 
المظطصئ  شغ  طحارغسعا  خثطئ  شغ  الةععد  طظ 
وتظفغثعا، تاى أخئتئ ذئغسئ السقصئ بغظ الئطثغظ 
جطث  شغ  السغث  غسامر  والسئث،  السغث  سقصئ  طبض 
سئثه لئثل طجغث طظ الةععد شغ خثطاه، ق تعل وق 

صعة إق باهللا!
جعن  الةظرال  صال  افطرغضغئ  السغاجئ  عثه  ضمظ 
طةطج  شغ  المسطتئ  الصعات  لةظئ  أطام  ظغضطسعن 
الحغعخ افطرغضغ (غعم الثمغج، الااجع طظ حئاط/

سقصاظا  لاصغغط  ذرغصئ  "أشدض  إّن  ٢٠١٧م)  شئراغر 
المسصثة طع باضساان تضعن طظ خقل طراجسئ حاططئ، 
طعصش  وتصعض  ذالئان  تثسط  افخغرة  أن  طدغفًا 
باضساان  أن  طظ  الرغط  شسطى  افششاظغئ"،  التضعطئ 
بثلئ جمغع الةععد، شإن تخرغتات ظغضطسعن تحغر 
إلى أن إدارة الرئغج دوظالث تراطإ جاظاعب جغاجئ 
ظغضطسعن  أضاف  تغث  باضساان،  تةاه  خراطئ  أحث 
شغ  افولعغئ  لعا  جاضعن  باضساان  طع  السقصات  أن 
طاتغج  جغمج  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  طع  طظاصحاته 
ُتثضر  تفاخغض  بأغئ  غخرح  لط  الثي  افبغخ  والئغئ 

سظ اجاراتغةغاه شغ أششاظساان وباضساان.

طظ  واحظطظ  تططإ  الاغ  المعام  طظ  السثغث  عظاك 
باضساان الصغام بعا، وعغ جمغسعا تخإ شغ خثطئ 
الطرف افطرغضغ شصط، وطظ عثه المعام الاغ تزض 
أطرغضا تآضث سطغعا وتتّرض باضساان سطى الصغام بعا 

دون ططض أو ضطض:
باضساان  أن  طظ  الرغط  سطى  أششاظساان:  أوقً: 
شغ  السعشغاغ  اقتتاد  لعجغمئ  افصعى  الساطض  ضاظئ 
الئاضسااظغعن  المصاتطعن  ضان  تغث  أششاظساان، 
المتاطئ  الــصــعات  لصاال  باضساان  طظ  غاثشصعن 
السعشغاغئ، وضاظئ باضساان تثسمعط بالمال والسقح 
المقذات  لعط  وتعشر  اقجاثئاراتغئ  وبالمسطعطات 
عجطئ  الاغ  عغ  أظعا  اّدســئ  أطرغضا  أن  إق  اآلطظئ، 
سام  شغ  الافضك  سطى  وأجئرته  السعشغاغ  اقتتاد 
شغ  وطساعماعا  باضساان  شدض  طاظاجغئ  ١٩٩١م، 
ذلك! سطى الرغط طظ أظه لعق خغاظئ تضام باضساان 
شغ  واتاقلعا  أششاظساان  غجو  أطرغضا  اجاطاسئ  لما 
طظ  وذلك  ٢٠٠١م،  سام  طظ  أغطعل  أتثاث  أسصاب 
خقل تعشغر باضساان لطصعاسث السسضرغئ شغ أراضغعا 
جتئئ  ضما  تصخش،  ضاظئ  الاغ  افطرغضغئ  لططائرات 
جمغع رجاقتعا طظ أششاظساان (وضاظعا أضبر طظ سحرة 
آقف طظ رجاقت اقجاثئارات (ISI) وخئراء سسضرغغظ 
شغ  ذالئان  تضعطئ  غثغرون  الثغظ  سمطغًا  عط  ضاظعا 
ضابعل)، بالرغط طظ ذلك إق أّن جعرج بعش عع الثي 
اظاخرت  الاغ  عغ  الةئاظئ  صعاته  بأن  طظاحغًا  أسطظ 
سطى ذالئان! ولما سةجت أطرغضا سظ طعاجعئ والصداء 
اتاقلعا  غظاعدعن  ضاظعا  الثغظ  المةاعثغظ  سطى 
لئقدعط، لةأت ضالسادة لئاضساان لمعاجعاعط، شطط 
غاردد تضام باضساان الثعظئ طظ الصادة السغاجغغظ 
بجارداري  وطرورًا  طحرف  بئروغج  اباثاء  والسسضرغغظ، 
واظاعاء بظعاز حرغش، وراتعا غساثثطعن ضاطض ذاصئ 
باضساان السسضرغئ واقصاخادغئ واقجاثئاراتغئ شغ 
طقتصئ المةاعثغظ والادغغص سطغعط وططاردتعط شغ 
طساصطعط، وخخعخًا شغ المظاذص الصئطغئ الئاضسااظغئ 
ووزغرجاان، الاغ ضاظئ المقذ اآلطظ لعط طظ صعات 
تاى  أششاظساان،  شغ  أطرغضا  تصعدعا  الاغ  الاتالش 
طفععم  جثوة  سطى  الصداء  سظ  باضساان  سةجت  إذا 
ظحأت  والثي  بالدرورة  الثغظ  طظ  المسطعم  الةعاد 
أجطعب  إلى  لةأت  باضساان،  شغ  سثغثة  أجغال  سطغه 
المراوغئ وشظ الممضظ، طظ خقل شاح باب طا ُغسمى 
بالمفاوضات بغظ المةاعثغظ المثطخغظ طظ ذالئان 
وبغظ أطرغضا وسمقئعا شغ التضعطئ اإلطسئ شغ ضابعل.

باضساان  أظاشر  تصطغط  ضان  لطالما  العظث:  باظغا: 
وتثطغ  أطرغضا،  دور  واصاخادغاً  سسضرغاً  وإضساشعا 
باضساان سظ ضحمغر المتاطئ لطالما ضان الةجرة الاغ 
تطعح بعا أطرغضا قجامالئ العظث إلغعا بثقً طظ سمالاعا 
لئرغطاظغا، وشغ العصئ الثي ضاظئ شغه باضساان تسّثر 
الطثود  أطرغضا  سثو  طتاربئ  شغ  السسضرغئ  ذاصاتعا 
العظث  ضاظئ  "اإلرعـــاب"،  غسمعظه  طا  أو  ــقم)  (اإلج
تطعر طظ جقتعا اقجاراتغةغ الظعوي، وشغ العصئ 
السصعبات  تطع  السصعبات  تفرض  أطرغضا  ضاظئ  ظفسه 
سطى باضساان لمةرد أظعا ضاظئ تتاول طعاضئئ الصعة 
أصض  ولغسئ  اقجاراتغةغ)،  (سثوعا  لطعظث  السسضرغئ 
تطك السصعبات سثم تسطغط أطرغضا باضساان المصاتقت 
طافصًا  ضان  والاغ  الماضغ،  السام   (F١٦) ذراز  طظ 
سطغعا بغظ الئطثغظ طظ صئُض شغ خفصئ بطشئ صغماعا 
شغه  ضاظئ  الثي  العصئ  وشغ  دوقر،  ططغعن   (٦٩٩)
الاتاغئ  بظغاعا  وتثسط  اصاخادعا  طظ  تصّعي  العظث 
وتئظغ طثن (السطضعن) شغ (بظةطعر) وغغرعا وتظدط 
إلى الثول الظاطغئ الخظاسغئ (الئرغك)، ضاظئ باضساان 
تساظجف اصاخادعا شغ السمطغات السسضرغئ شغ طظطصئ 
المخاظع  سظ  تظصطع  الضعرباء  أخئتئ  تاى  الصئائض، 
تسمض  الاغ  الساسات  طظ  أذــعل  جاسات  والظاس 
طظ  التغعغئ  المخاظع  طظ  السثغث  اضطر  طما  شغعا، 
طبض طخاظع الظسغب إلى اإلغقق، وتخترت طساتات 

واجسئ طظ افراضغ الجراسغئ.

باضساان  ظحعء  طظث  ــاب":  "اإلرع سطى  الترب  بالبا: 
ضاظئ  الاغ  برغطاظغا  صئض  طظ  العظث  سظ  واظفخالعا 
تعغمظ سطى المظطصئ شغ سام ١٩٤٧م، ضان ُغئث شغ 
وأن  إجقطغئ،  دولئ  دولاعط  أن  باضساان  أعض  روع 
أي راغإ شغ السغح شغ ظض اإلجقم سطغه بالعةرة 
أطرغضا  رأجه  وسطى  الشرب  اتثث  ولما  باضساان،  إلى 
الظزام  طعمئ  ضاظئ  له،  اقجاراتغةغ  السثو  اإلجقم 
سظ  باضساان  شغ  الظاس  إخــراج  عغ  باضساان  شغ 
الاسئثغئ  والحسائر  المساجث  شغ  وتخره  دغظعط 
الثي  الةعاد  طفععم  سظ  إبسادعط  وخخعخا  شصط، 
وسطى  الشربغ  الاتالش  صعات  صاال  شغ  طامبًق  ضان 
طظث  الظزام  راح  لثلك  أششاظساان،  شغ  أطرغضا  رأجه 
أتثاث أغطعل ٢٠٠١م غصعم بتمقت أطظغئ لمقتصئ 
فششاظساان  الشربغ  لقتاقل  طصاوم  أو  طةاعث  أي 
السةعن،  شغ  المةاعثغظ  طظ  باآلقف  شجج  وطظسه، 
وخّفى جسثغًا اآلقف أغدًا، واخاطش اآلقف وغّغئعط 
ولط  المفصعدغظ"،  "بصداغا  غسرف  شغما  افظزار  سظ 
طقتصئ  طظ  والظاحطعن  السغاجغئ  افتــجاب  تسطط 
طظ  المثطخعن  وخخعخًا  واجاعثاشه،  الظزام 
تغث  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  الساططغظ 
السثغث  واخاطش  طظعط  السحرات  الظزام  اساصض 
وأخفاعط سظ افظزار، وطظعط الظاذص الرجمغ لتجب 

الاترغر شغ باضساان (ظفغث بعت).
غّثخروا  لط  باضساان  تضام  أن  طظ  الرغط  سطى 
خغاظاعط  جعثًا شغ طعاقتعط فطرغضا، وشغ المصابض 
أطرغضا  أن  إق  ولطمآطظغظ،  ولرجعله  هللا  السزمى 
شغعط  شخثق  الةععد،  طظ  المجغث  ذطإ  شغ  تسامر 
َُهوُد  ْ ا َقْنَك   َ ــْر تَ ــْن  ﴿َولَ وتسالى:  جئتاظه  صعله 
عآقء  سصض  ولع  ِملََّتُهْم...﴾،  تَتَّبَِع   َّ َح اجََّصاَرى  َوَال 
سععدعا  أضسش  شغ  أطرغضا  أن  فدرضعا  الروغئدات 
تسامث  وعغ  وتدارغًا،  وجغاجغًا  وسسضرغًا  اصاخادغًا 
صرروا  ولع  أواطرعا،  تظفغث  شغ  وجعطعط  جئظعط  سطى 
إلجاطعط  سطى  صادرة  أطرغضا  ضاظئ  لما  سطغعا  الامرد 
عط  إن  خخعخًا  ضاظئ،  وجغطئ  بأغئ  صعرعط  أو 
حئاب  طظ  التصغصغغظ  لطسغاجغغظ  صغادتعط  جطمعا 
والسغاجغغظ  والمفضرغظ  الفصعاء  طظ  الاترغر،  تجب 
السزغط  التداري  المحروع  وأختاب  المثطخغظ، 
(الثقشئ سطى طظعاج الظئعة)، شما ضر عآقء لع خطعا 
بغظظا وبغظ أطرغضا، شإن أظَعرظا اهللا سطى أطرغضا ضان 
لعط بسخ طظ ذلك الحرف، وضان ذلك لعط حفغسًا 

 !سظث اهللا جئتاظه وتسالى؟

لصث تجاغثت وتغرة الخراع اإلظةطع - أطرغضغ شغ الغمظ 
اجاغاح  بسث  خخعخاً  ٢٠١١م  شغ  البعرات  اظثقع  بسث 
أن  بسث  ٢٠١٤/٩/٢١م  شغ  خظساء  لطساخمئ  التعبغغظ 
افجطتئ  بخظعف  إغران  ذرغص  سظ  أطرغضا  زودتعط 
جاطاعط  الصعة  بعثه  أظعا  وظظئ  والفااضئ،  الماظعسئ 
سحرات  تضمعا  الثي  اإلظةطغج  ظفعذ  وتطرد  الغمظ 
بالصعة  عثشعا  لاتصغص  تسغر  أطرغضا  وضاظئ  السظغظ. 
أبرز  شأخئتئ  التعبغغظ  شغ  غرجاعا  الاغ  والسظةعغئ 
خفاتعط، وضثلك بالمفاوضات والاعثغث بشجو الغمظ 
طظ صئض أطرغضا وإحسال التروب شغ ضض المثن إذا لط 
غثدع عادي وخالح الماتالش طع سمغطعا التعبغ لطتطعل 
افطرغضغئ وصئعلعط بمحارضئ التعبغ شغ التضط وسثم 
ططالئاعط بظجع افجطتئ طظ غثغه. إق أظعا لط تظةح تاى 
اآلن شغ تتصغص عثشعا رغط أسمالعا الصثرة الاغ تثطط 
الةظعبغ؛  التراك  شغ  ورجاقتعا  التعبغ  وغظفثعا  لعا 
شالتعبغ غاراجع شغ سثة جئعات وغثسر شغ أخرى. أطا 
المفاوضات شصث وخطئ إلى تغص بغص رغط طتاولئ 
أطرغضا المسامغائ شغ إجئار سمقء اإلظةطغر سطى السعدة 
إلى المفاوضات وتثعغفعط وتعثغثعط باجاسمال الصعة 
والاطعغح بأخث صرار طظ الضعظشرس افطرغضغ لشجو الغمظ 
طع أن غجوعا حئه طسائسث، شفحض أطرغضا شغ السراق 
ق زال صائما رغط أسمالعا الصثرة شغعا الاغ غحغإ لعا 
زالئ  ق  افطرغضغئ  الثارجغئ  السغاجئ  أن  ضما  العلثان. 
تسغر سطى اجاراتغةغئ ظغضسعن وذلك بالمتاشزئ سطى 
(التطفاء  افذراف  وتترغك  (أطرغضا)  اإلطئراذعرغئ  صطإ 
والسمقء) لاظفغث أعثاشعا تاى ق تسصط اإلطئراذعرغئ 
الاغ  الروطاظغئ  اإلطئراذعرغئ  جصطئ  ضما  افطرغضغئ 
اسامثت سطى الصطإ أضبر طظ افذراف ضما تفسض أطرغضا 
وغغرعط  وترضغا  وإغران  روجغا  تترغك  طظ  الحام  شغ 
خفغش  تراطإ  أن  إق  اقجاسمارغئ.  طحارغسعا  لاتصغص 
السصض وطاععر وق غسائسث أن غصعم بأسمال حغطاظغئ 
وخئغاظغئ شغ العصئ ظفسه شاسصط اطئراذعرغاه الاغ 

اضاعى السالط بظغران طئثئعا الرأجمالغ السفظ.
شعادي  سمقئعا؛  بغظ  افدوار  وزسئ  شصث  برغطاظغا  أطا 
غعاجه التعبغغظ سسضرغاً وخالح غاتالش طسعط لمظسعط 
طظ اقظفراد بالسططئ أو العخعل إلى المظاذص التساجئ 
شغ التضط، وصث صام اإلظةطغج باظفغث تطك الثطئ بثعاء 
وخئث، وصث غرجعا خفئ الثعاء والثئث شغ سمقئعط 
تاى أخئتئ أبرز خفاتعط. شعادي غاصثم شغ المعاجعئ 
السسضرغئ طع التعبغغظ شغ جئعات ضبغرة وأبرزعا شغ 
اآلوظئ افخغرة خسثة وتسج، شعع غسسى إلى إغقق المظاشث 
واإلغراظغ  افطرغضغ  السسضري  اإلطثاد  لصطع  الئترغئ 
بخظعف افجطتئ سطى التعبغ ضالسغطرة سطى طغظاء المثاء 
إلغقق طظفث باب المظثب شغ وجه التعبغغظ، ضما غسسى 
عادي إلغقق طغظاء التثغثة لثظص التعبغ ضما غاصثم شغ 

بصطط: بقل المعاجر - باضساان

السظةعغئ افطرغضغئ وتخاسث لعإ 
الثعاء الربغطاظغ!
بصطط: حاغش خالح - الغمظ

وبصئ طظزمئ السفع الثولغئ ظروف وشاة ظتع ١٨ ألش 
طساصض خقل خمج جظعات شغ جةعن الظزام السعري، 
طحغرة إلى "رواغات طرسئئ" سظ الاسثغإ. وضان تصرغر 
طا  ضحش  الئحري"  "المسطت  بسظعان  المظزمئ  أسثته 
جماعا تمطئ طروسئ غصعم بعا الظزام السعري، صعاطعا 
سمطغات حظص جماسغئ وإبادة طمظعةئ شغ جةظ خغثظاغا 
طظث  دطحص)  الساخمئ  حمال  ضغطعطارا  بقبغظ  (ظتع 
اظثقع البعرة السعرغئ. ورجتئ المظزمئ أن غضعن سثد 
الصاطى أضبر طظ ذلك، تغث غعجث تالغا أضبر طظ طؤاغ 
ألش حثص بغظ طساصض وطفصعد شغ جةعن الظزام طظث 

٢٠١١. وشغ عثه الاشطغئ، تسعد "الةجغرة ظئ" لمعضعع اقظاعاضات الاغ حمطئ - وتحمض - المساصطغظ شغ 
جةعن الظزام السعري، وتساتدر حعادات جابصئ لمظ وصع ضتغئ الاسثغإ وتسّرض قظاعاضات طعغظئ، إضاشئ 

إلى براطب شغ صظاة الةجغرة جّططئ الدعء سطى عثه المساطقت غغر اإلظساظغئ. (الةجغرة ظئ، ٢٠١٧/٢/٧)
ْخُدوِد * اجَّارِ َذاِت الَْوقُوِد * إِْذ هْم َعلَْيَها قُعوٌد * َوُهْم بَلَ َما 

ُ
ْصَحاُب األ

َ
: غصعل رب السجة المظاصط الةئار: ﴿قُتَِل أ

ُ بَلَ  ْرِض َوابَّ
َ
َماَواِت َواأل ُ ُملُْك السَّ َ ِي  َّ َِميِد * ا ِ الَْعِزيِز احلْ ن يُْؤِمُنوا بِابَّ

َ
َفْفَعلُوَن بِالُْمْؤِمننَِي ُشُهوٌد * َوَما َغَقُموا ِمْنُهْم إِالَّ أ

َِريِق﴾ ِيَن َفَتُنوا الُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمَناِت ُعمَّ لَْم َفُتوُبوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب احلْ َّ ٍء َشِهيٌد * إِنَّ ا ْ َ لُكِّ 

جةعن جعرغا.. المعت تسثغئا

طةازر جةظ خغثظاغا، وخمئ سار سطى جئني (املةامع الثولغ)، ودساة املماظسئ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ
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وَاْآلَِخَرةِ  ْغَيا  ُّ ا يِف  ْقَمالُُهْم 
َ
أ َحبَِطْت  وَحَِك 

ُ
َفأ اَكفٌِر  وَُهَو  َفَيُمْت 

تصغصئ  وعثه  ُوَن﴾،  ِ َخا فِيَها  ُهْم  اجَّارِ  ْصَحاُب 
َ
أ وَحَِك 

ُ
وَأ

َُهوَد  ْ ِيَن آََمُنوا َال َيتَِّخُذوا ا َّ فَُّها ا
َ
أخرى. وصال جئتاظه: ﴿يَا ك

َُّهْم ِمْنُكْم َفإِنَُّه  َاُء َنْعٍض َوَمْن َفَتَول ِ ْو
َ
َاَء َنْعُضُهْم أ ِ ْو

َ
وَاجََّصاَرى أ

ِيَن يِف قُلُوبِِهْم  َّ الِِمنَي * َفرَتَى ا َ َال َفْهِدي الَْقوَْم الظَّ ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ
 َ ْن تُِصيبََنا َدائَِرةٌ َفَع

َ
َ أ ْ َمَرٌض يَُسارُِعوَن فِيِهْم َفُقولُوَن خنَ

وا يِف  رَسُّ
َ
ْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ َفُيْصبُِحوا بَلَ َما أ

َ
ْو أ

َ
َ بِالَْفْتِح أ ِ

ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ ابَّ

ْغُفِسِهْم نَادِِمنَي﴾.
َ
أ

أعض  أطا  جظغش،  طآتمر  لتدعر  غسارع  طظ  تال  عثه 
إلى  بتاجئ  وعط  أتث؛  سطى  تثفى  ق  شتالعط  الحام 
تحث الصعى السسضرغئ طظ جغعش المسطمغظ تائسعا 
الصعى المثطخئ طظ الفخائض المصاتطئ سطى أرض الحام 
شغ  رأجه  تصطع  واتث  رجض  ضربئ  الظزام  شغدربعا 
دطحص وتصغط سطى جمةماه تضط اهللا؛ شاطعي بثلك 
أظعاع  حاى  خقله  المسطمعن  ذاق  جئري  تضط  ططش 
الزطط والصعر والاحرغث والترطان. شعض تاترك جغعش 
المسطمغظ لظخرة أعطعا؟ وعض تساغصر أطئ اإلجقم 
شق  الجطظ،  ذال  طعما  ذلك  شغ  حك  ق  جئاتعا؟  طظ 
أظخارًا  لثغظه  وتسالى  جئتاظه  اهللا  غعغأ  أن  طظ  بث 
ظخرة  ساتصعط  سطى  غأخثون    اهللا  رجعل  ضأظخار 
اإلجقم وتماغئ المسطمغظ؛ ولضظ افطر غتااج لطخئر 
والبئات تاى غأتغ وسث اهللا، شالمساصئض لثغظ اهللا سج 
وجض طعما تاولئ صعى الضفر طصاوطئ سعدة اإلجقم 
  إلى طسارك التغاة واظاحار دسعته، صال رجعل اهللا
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* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

طةمعع  سظ  تاارجاان  أشختئ   ٢٠١٧/٠١/٢٥ شغ 
وزغر  افخص  وشغ  المظخرم.  السام  سظ  سمطغاتعا 
داخطغئ جمععرغئ تاارجاان أرتغعم خعخعرغظ الثي 
ضاظئ  جماسئ  أسمال  اساراض  (تط  تصرغره:  شغ  ظعه 
تثطط قرتضاب جطسطئ أسمال إرعابغئ سطى أراضغ 
صازان  طخظع  الرئغسغ  عثشعا  وضان  الةمععرغئ. 
عثا  سظ  تفاخغض  أغئ  غثضر  لط  أظه  إق  لططائرات). 
جعاز  أسداء  طع  (بالاساون  صائق:  واجاطرد  الفسض، 
افطظ الفغثرالغ) صمظا باعجغه ضربات صعغئ لمظزمئ 
تجب الاترغر المتزعرة شغ روجغا تغث تط تترغك 

١٣ صدغئ جظائغئ ضث ٣٠ سدعًا طظ أسدائعا.
شإن  طاابسغعا،  تدطغض  ترغث  فظعا  أو  السئإ،  لعثا 
العزغر  لسان  سطى  ضائئ  اإلسقم  وجائض  بسخ 
الاتدغر  أن  ظحرت  سظثطا  غصطه،  لط  طا  خعخعرغظ 
خطفه  غصش  الطائرات  طخظع  شغ  إرعابغئ  فسمال 
المظخرم  السام  شغ  أغدا  ولضظعا  الاترغر،  تجب 
صاطئ وجائض اإلسقم بظحر خئر سظ جعاز الاتصغصات 
الروجغ تغث صالعا إظه باعمئ طتاولئ الصغام بأسمال 
اساصال  تط  صازان  شغ  الطائرات  طخظع  شغ  إرعابغئ 
ولضظ  الظخرة.  جئعئ  شغ  بسدعغاه  طحائه  حثص 
تاى عثه الظاغةئ طظ الممضظ أن تضعن سطى أجاس 
الاعاخض  طعاصع  شغ  خفتاه  سطى  وجثوا  أظعط 
وأتث  جعرغا  شغ  الةعاد  سظ  طظحعرات  اإللضاروظغ 

لطةعقظغ. الفغثغععات 
وجائض  ظزر  إلغعا  غطفئ  أن  غةإ  الاغ  التصائص  طظ 
(تجب  اإلجقطغ  السغاجغ  التجب  أن  اإلسقم، 
بظاًء  وذلك  روجغا  شغ  شصط  إرعابغا  غسائر  الاترغر) 
سطى صرار ق غساظث إلى أي دلغض طظ المتضمئ السطغا 
غضعن  ولظ  دلغض  أي  عظالك  غضظ  لط   .٢٠٠٣ سام  شغ 
ق  إرعابغ  سمض  أي  شغ  الاترغر  تجب  تعرط  سطى 
لثلك  السالط.  شغ  آخر  طضان  أي  شغ  وق  روجغا  شغ 
أسمال  شغ  طاعرط  الاترغر  تجب  بأن  ادساء  أي  شإن 
إرعابغئ عع ضثب خراح تاى لع ضان صث خثر شسق 
طظ طسآولغظ رشغسغ المساعى شغ افجعجة افطظغئ.

تجب  طحارضئ  غثص  بما  الاثمغظات  شإن  وبعثا 
طخظع  شغ  إرعابغئ  فسمال  بالاتدغر  الاترغر 
غخرح  ولط  أجاس،  أي  سطى  طئظغئ  لغسئ  الطائرات 
رجمغ  طسؤعل  أي  وق  تاارجاان  داخطغئ  وزغر  بعا 
سظ  خعخعرغظ  أرتغعم  ضطمات  غثص  وشغما  آخر. 
بالفسض  شإظه  الاترغر  لتجب  طعجسئ  ضربات  تعجغه 
تثبئ ولضظعا لط تضظ ردا سطى أي أسمال سظش صام 
بعا أسداء التجب، بض إن افجعجة افطظغئ وجغاجات 

روجغا المظاعدئ لقجقم تصعم بعا باجامرار.
غصارب  طا  اساصال  تط  الاترغر  لتجب  اقظاماء  باعمئ 
تاارجاان  شغ  التجب  أسداء  طظ  وخمسغظ  المؤئ 
وأطاضظ  بطرجئعرغ  وجاظئ  وطعجضع  وبحضغرغا 
أخرى شغ روجغا، باإلضاشئ إلى تشطغر السصعبات شغ 
دجاعر روجغا، والاغ بمعجئعا غساصض طظ غبئئ سطغه 
بالسةظ  سطغه  وغتضط  الاترغر  تجب  أسداء  طظ  أظه 

بما ق غصض سظ سحرة أسعام.
المظاعدئ  روجغا  جغاجات  شإن  لطصرم،  ضمعا  بسث 
طقتصئ  غاط  تغث  باقظاحار  بثأت  لقجقم 
المسطمغظ باعط اقظدمام لتجب الاترغر. شغ ٠١/٢٥ 
تاط  باخاحاجراي  (شغ  اإلسقم:  وجائض  خرتئ 
سمطغات ضث الماحثدغظ طظ تجب الاترغر). وظاغةئ 
المسطمغظ  طظ  ابظغظ  اساصال  تط  (السمطغات)  لعثه 
شإن  عثا  وغغر  الفغسئعك.  سطى  طظحعرات  بسئإ 
بالثشاع  غصعم  طتاطغًا  المسطمغظ  المساصطغظ  طظ 
سظ المساصطغظ بما غسمى (صدغئ تجب الاترغر). تط 
اتعام المتاطغ بأظه تمئ إضاشئ شغطط سطى خفتاه 
سطى الفغسئعك سظ اساخام لتجب الاترغر شغ الصرم 
شغ سام ٢٠١٣، وبظاًء سطغه وفن راغئ اإلجقم طعجعدة 
أغام   ١٠ لمثة  اساصاله  تط  شصث  المظحعرات  عثه  شغ 

بسئإ ظحر رطعز طاسطصئ بالاحثد.
شغ الصرم افجعجة افطظغئ ضما شغ تاارجاان تسسى 
لمظع المسطمغظ طظ الظععض، طتاولغظ أن غثطةعه 
شإظعط  أخرى  جعئ  وطظ  الروجغئ،  التدارة  شغ 
غثحعن شصثان السغطرة سطى المعصش تغث إن الشرب 
طا زال ق غسارف بالصرم ضةجء طظ روجغا، لثلك شإن 
وجائض  خقل  وطظ  الاثعغش  ذابع  تتاض  اقساصاقت 
اإلسقم، وبمسغئ تجب الاترغر شإن المقتصات ذالئ 
الضبغر طظ الةماسات اإلجقطغئ افخرى والاغ غمضظ 

أن تضعن ظزرغا طخثرا لجسجسئ اقجاصرار.
اإلجقطغ)  (الساطض  غسمى  طا  سطى  الترب  إذار  شغ 
تتاول افجعجة افطظغئ تصسغط اإلجقم بةثب طمبطغ 
اإلشااء إلى جاظئعا، والثغظ تصعم وجائض اإلسقم بظحر 
ضسإ  غطاء  تتئ  السظش  تئرر  والاغ  تخرغتاتعط، 
الرأي السام. شغ ٠٢/٠٣ شغ الصرم تط اجاماع الطاولئ 
سطغ  أطغر  الصرم  طفاغ  به  صام  والثي  المساثغرة 
الاصطغثغغظ)  (لطمسطمغظ  اقجاماع  عثا  شغ  أبقغغش. 
المسطمعن)  (اإلخعان  الاترغر)  (تجب  سارض 
و(السطفغئ) وأغدا (افتئاش). أي الةماسات الاغ عغ 
طظ  اجاثثاطعا  الممضظ  طظ  افطظغئ  افجعجة  برأي 

الثارج لجسجسئ افوضاع شغ الصرم.
سظعان  تتئ  اقجاماع  عثا  أبرزت  اإلسقم  وجائض 
(طفاغ الصرم خرح سظ تفسغض اإلجقطغغظ شغ الصرم) 
(طفاغ  اإلجقطغئ)  الةماسات  تفسغض  تط  الصرم  (شغ 
اإلحارة  طع  الاترغر")  "تجب  تفسغض  طظ  صطص  الصرم 
إلى اجاماع الثائرة المساثغرة والمعصش الماثث طظ 
بأن:  خرح  الثي  الصرم  شغ  اإلشااء  إدارة  طرضج  صئض 
خفعشه  إلى  غةثب  أن  غتاول  زال  طا  الاترغر  تجب 
الحئاب، طتعق إغاعط إلى (طثشع بحري) لطسغاجغغظ 
سظ  الثروج  سطى  وتترغدعط  (بثشسعط  الثارج،  طظ 

الصاظعن، تظطعي اقساصاقت والمقتصئ بالصاظعن).
الاترغر  تجب  أسداء  ضث  السظش  شإن  الحضض،  بعثا 
سطغعا  المسغطر  اقسقم  أجعجة  شصط  لغج  غساظثه 
طتجن)  عع  (طا  أغدا  ولضظ  السططات  صئض  طظ 

 أحثاص طبض طفاغ الصرم أبقغغش

خةض  دون  طضحعف  بحضض  طسالمه  أطرغضا  وضسئ 
دغمصراذغئ  دولئ  المفاوضات  جصش  شةسطئ  تغاء،  أو 
شغ  وتتخره  الثولئ،  سظ  اإلجقم  تفخض  تسثدغئ 
وظزاطه  "الثقشئ"  تضمه  ظزام  ظاجفًئ  المساجث، 
اقصاخادي واقجاماسغ وجغاجاه الاسطغمغئ والثارجغئ 
غسسى  الاغ  الثولئ  عغ  عثه  الةعاد،  شغعا  بما 
تساطغع  طا  أصخى  وعثا  إلغعا؛  لطعخعل  المآتمرون 
"المسارضئ" تصثغمه فعض الحام المسطمغظ، ولط غصش 
افطر سظث عثا التث بض تابسئ روجغا وضغطئ أطرغضا السغر 
شغ ذرغص الصداء سطى بعرة أعض الحام وترطاظعط طظ 
ووضسئ  الثولئ  عثه  دجاعر  شخاغئ  بمارعا؛  صطش 
طقطتعا الاغ تظاصخ حرع اهللا شغ افخعل والفروع 
طساثفئ بادتغات أعض الحام ودطاء أبظائعط. عثا عع 
به،  وغمظعظظا  غسثوظظا  الثي  افطرغضغ  السغاجغ  التض 
صال تسالى سطى لسان حغطان الةظ الثي غعتغ إلى 
ِضلَّنَُّهْم 

ُ
حغاذغظ اإلظج أطرغضا وأتقشعا وأتئاسعا ﴿َوَأل

َوَآلَُمَرغَُّهْم  ْغَعاِم 
َ ْ
األ آََذاَن  َفلَُيبَتُِّكنَّ  َوَآلَُمَرغَُّهْم  َمنِّيَنَُّهْم 

ُ
َوَأل

ِ َفَقْد  ًّا ِمْن ُدوِن ابَّ ِ ْيَطاَن َو ِ َوَمْن َفتَِّخِذ الشَّ ُنَّ َخلَْق ابَّ َفلَُيَغريِّ
ْيَطاُن  َخرِسَ ُخرْسَانًا ُمبِيًنا * يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّ

إِالَّ ُغُرورًا﴾.
ظعاغاه؛  طسروشئ  المفاوضات  ذرغص  شغ  السغر  إن 
ق  شالحمج  والثسران،  الاعطضئ  إلى  بأعطه  وجغعدي 
غتةئعا غربال والتصائص تظطص بثلك شعض طظ طثضر؟ 
َّ تَتَّبَِع  َُهوُد َوَال اجََّصاَرى َح ْ َ َقْنَك ا صال تسالى: ﴿َولَْن تَْر
ْهوَاَءُهْم َنْعَد 

َ
ِ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى ابَّ

ٍّ َوَال نَِصرٍي﴾، عثه  ِ ِ ِمْن َو ِي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابَّ َّ ا
 َّ تصغصئ. وصال سج طظ صائض: ﴿َوَال يَزَالُوَن ُفَقاتِلُونَُكْم َح
يَرُدُّوُكْم َقْن دِينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َقْن دِينِِه 

تامئ: طآتمر جظغش ... اشرتاء وجائض اإلسقم الروجغئ
 سطى تجب الاترغر

بصطط: جطغمان إبراعغمعف

 تامئ ضطمئ السثد: َطْظ لطسراق وبقد المسطمغظ غغر تاضط رباظغ  ...

لاصثغط  الدرورغئ  الثولئ  أجعجة  لشغاب  تظاعغ،  وق 
المحارغع  وإصاطئ  افطظ،  وتفر  لطظاس،  الثثطات 
التغعغئ، والصداء سطى الئطالئ، واجابمار طعارد الئقد 
الاغ  السخابات  وطضاشتئ  المسغحئ،  طساعغات  لرشع 
و"افسداء  ضالمثثرات  طمظعع  بضض  اقتةار  اطاعظئ 
الترائص،  وإحسال  والسطإ،  والثطش  الئحرغئ" 
له  غاسع  ق  طما  وغغرعا  الاةارغئ  المراضج  وطثاعمئ 
طزاعرات  طآخرا  صاطئ  ذلك:  سطى  وطباق  المصام... 
شغعا  المازاعرون  ذالإ  الثغظ،  خقح  طتاشزئ  شغ 
بضحش طخغر ٣ آقف طشغإ اخافعا بسث دخعل التحث 
تتئ  ضاظئ  الاغ  المتاشزئ  وصرى  طثن  إلى  الحغسغ 
أن  والمخغئئ  (الةجغرة).  الثولئ.  تظزغط  جغطرة 
ضئاذا طمظ أوضض إلغعط تفر افطظ بئئ تعرذعط 
شصث  السخابات،  طع  بالاساون  الثطش  سمطغات  شغ 
تعرط  سظ  السراصغئ  الثاخطغئ  بعزارة  ضابط  ضحش 
ضئاط شغ سمطغات الثطش الةارغئ شغ بشثاد وطظاذص 
والاتصغص  اساصاله  تط  بسدعط  وأن  طثاطفئ،  سراصغئ 
بدشعط  وجغجة  شارة  بسث  جراتعط  أذطص  بط  طسه، 

صعى جغاجغئ. (السربغ الةثغث).
وطظ المدتك المئضغ، أن تسمث التضعطئ إلى إظحاء 
ذرغصئ  سطى  سمغصئ  خظادق  تفر  أو  إجمظاغئ  أجعار 
السراق  طظ  طاسثدة  طعاذظ  شغ  وذلك  افصثطغظ، 
المظضعب لتفر أطظ الظاس - بجسمعط - والتغطعلئ 
دون وصعع تعادث تفةغر لمرضئات طفثثئ، وطا دروا 
أن شغ ذلك إسقظا لفحض أجعجتعط افطظغئ وخططعط 
"جعر  طحروع  سعدة  ذلك:  سطى  وضمبال  الئطغثة... 
السام  طظ  جابص  وصئ  شغ  تةمغثه  تط  الثي  بشثاد" 
جثار  إلى  تتعله  طظ  وطثاوف  لشط  بسث  الماضغ، 
وتمغغج  دغمعغراشغ  تشغغر  طظه  غراد  ذائفغ  سجل 
ذائفغ لسضان تجام بشثاد طظ أرضاظعا افربسئ وعغ 

طظاذص غالئغئ جضاظعا طظ السحائر السربغئ السظغئ...! 
"أن  بشثاد:  سمطغات  بصغادة  طسآولعن  خرح  وصث 
السعدة لئظاء ذلك "السعر" المبغر لطةثل جاءت وشصا 
افطر  حثخغا،  السئادي  العزراء  رئغج  طظ  فواطر 
الثي غحغ بظغئ اجائاق افتثاث صئض إظعاء (تترغر) 
طحروع  إلى  الطةعء  قتاماقت  اجاسثادا  المعخض، 
إلى  السراق  باصسغط  الماسطص  باغثن"  "جع  اهللا  سثو 
غجغثوا  تاى  وطظاذصغئ،  وذائفغئ  سرصغئ  شثرالغات 
أراضغ  طظ  وغصطخعا  بشثاد،  الساخمئ  طساتئ  شغ 
سدع  الضربعلغ  طتمث  الظائإ  وضان  المتاشزات. 
السئادي:  إلى  بالصعل  تعجه  صث  الظغابغئ  افطظ  لةظئ 
شسطغظا  لطسراق،  تصسغط  عظاك  غضعن  أن  أردت  "إذا 
طتاشزاغ  طةطسا  رشخ  ضما  لطاصسغط".  ظةطج  أن 
بظاء  (حرصعا)  ودغالى  بشثاد)  حرق  (جظعب  واجط 
المتاشزاغظ..!  طظ  طساتات  غصاطع  فظه  "السعر"؛ 
اساثاءات  جطسطئ  بتثوث  ذلك  بررت  التضعطئ  لضظ 
الماضغغظ،  افجئعسغظ  خقل  بشثاد  ضربئ  إرعابغئ 
طثطفئ  جضظغئ،  وطظاذص  حسئغئ  أجعاصا  واجاعثشئ 

ظتع ٥٠٠ صاغض وجرغح. (السربغ الةثغث).
وعضثا تسغر افطعر طظ جغأ إلى أجعأ طا دام السراق 
تتضمه ذشمئ ربطئ طساصئطعا بأسثاء افطئ، ولط غضظ 
تساب  سطى  المترطئ  المضاجإ  جظغ  جعى  عطٌّ  لعا 
والمطغحغات  الطعائش  بأطراء  المسادسش  حسئعا 
المسطتئ الاغ أظغطئ بعا طسآولغئ (تراجئ) الفساد 
الثظغا،  طااع  طظ  حغء  غخطعا  دام  طا  والمفسثغظ 
إلسراضعط سظ طظعب اهللا جئتاظه وتسالى. شسسى اهللا 
أن غمظ سطغظا بظخر سزغط ظرى شغه راغئ (ق إله إق اهللا 
طتمث رجعل اهللا) شغ ظض دولئ خالتئ سطى طظعاج 
الظئعة لادع تثا لاطك الضعارث، شغسط الثغر وافطان، 

 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

طاذا صال قشروف سظ دور إغران وتجب اهللا شغ جعرغا؟

قشروف غآضث سطى الثور الصثر إلغران وتجبعا الطئظاظغ، يف جعرغا

أوضح قشروف، شغ طصابطئ طع صظاة "إن تغ شغ" الروجغئ، ببئ غعم افتث ١٢ حئاط/شئراغر، أن "اجابظاء إغران 
طظ المحارضئ شغ الاتالش الثولغ ضث (اإلرعاب)، ق أجاس له"، طدغفا أظه إذا ضاظئ عظاك حضعك بثخعص 
الرئغج  أولعغئ  ضاظئ  إذا  أظه  وأوضح  شغعا".  ظظزر  "دسعظا  (لقرعاب)،  دسمعا  شغ  أخرى  دولئ  أي  أو  إغران 
افطرغضغ دوظالث تراطإ عغ طتاربئ (اإلرعاب)، شإن "طظ الدروري اقساراف بأن الةغح السعري عع طظ غتارب 
(اإلرعاب) بالثرجئ افولى بمساظثة الصعات الةعغئ الروجغئ، وضثلك شخائض أخرى تثسمعا إغران، بما شغعا 

تجب اهللا". (الثئر ظغعز، ١٢ حئاط/شئراغر ٢٠١٧).

اساصض طسآولع العةرة الفثرالغعن بالعقغات الماتثة 
أربع  شغ  لعبائص  التاططغظ  غغر  المعاجرغظ  طظ  طؤات 
وخفه  شغما  الماضغ  افجئعع  افصض  سطى  وقغات 
طسآولعن الةمسئ بأظعا سمطغات روتغظغئ لفرض تطئغص 
الصاظعن. وأبارت تصارغر سظ حظ تمقت سطى العةرة 
العةرة  سظ  المثاشسغظ  بغظ  صطصا  الماضغ  افجئعع 
وسائقت المعاجرغظ وجاءت شغ أسصاب افطر الاظفغثي 
القجؤغظ  بتزر  تراطإ  دوظالث  الرئغج  أخثره  الثي 
والمعاجرغظ طظ جئع دول. وُسطص عثا افطر شغ العصئ 
التالغ. وصال سطغ ظعر الثغظ المثغر الاظفغثي لطمظاثى 
المطاردة  طظ  "الثعف  إن  بغان  شغ  لطعةرة  العذظغ 

سئر طظازل المعاجرغظ وافطرغضغغظ المعلعدغظ شغ العقغات الماتثة والثغظ غتئعن المعاجرغظ ضأخثصاء 
افطرغضغئ  والةمارك  العةرة  إدارة  طضاإ  شغ  الصاظعن  تطئغص  إجراءات  طثغر  طارغظ  دغفغث  وأوضح  واضح". 
بطعس أظةطعس إن سمطغات تطئغص الصاظعن جرت شغ أتقظاا وظغعغعرك وحغضاغع ولعس أظةطعس والمظاذص 
المتغطئ بعا. ولط تظحر اإلدارة إجمالغ سثد المساصطغظ. وصال برغان ضعضج الماتثث باجط طضاإ أتقظاا 
الثي غشطغ بقث وقغات إن ٢٠٠ حثص اسُاصطعا. ووخش طارغظ السمطغئ الاغ اجامرت خمسئ أغام بأظعا 
إجراء لفرض تطئغص الصاظعن. وصال شغ طآتمر سئر العاتش طع الختاشغغظ إن طبض عثه الاترضات روتغظغئ، 
طحغرا إلى أن تمطئ جرت شغ الخغش الماضغ شغ لعس أظةطعس خقل إدارة الرئغج السابص باراك أوباطا. 

(الترة، ١١حئاط/شئراغر ٢٠١٧)
: إن أطرغضا الاغ تثسغ أظعا بطث الترغات، وأظعا ظخغرة المزطعطغظ والمصععرغظ، عا عغ تثوس 
صغمعا بأرجطعا، وتاظضر لمئادئعا، شامظع عآقء المصععرغظ والمزطعطغظ الفارغظ طظ المعت وطظ ظطط 
تضاطعط، تمظسعط طظ دخعلعا، إن عثا غتاط سطى المسطمغظ أن غسمطعا إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، الاغ تتادظعط بسثلعا وتتمغعط بصسطعا وصعتعا، وتثرأ سظعط ذل العصعف سطى أبعاب 
أطرغضا دولئ السعر والفةعر عثه، بض وتضعن ططةًأ لفطرغضان الثغظ جغفرون طظ جعر تضط الرأجمالغئ 

إلى سثل دولئ اإلجقم.

اساصال طؤات المعاجرغظ طظ دون وبائص بأطرغضا

سمق بسغاجئ تراطإ املسادغئ، أطرغضا تخسث طظ تربعا سطى املعاجرغظ

جط
طار

تضعطئ اقتاقل تخادق سطى طحروع صاظعن "طظع افذان"

ضغان غععد غحرسظ تربه سطى افذان

"تصغغث  صاظعن  لمحروع  طسثلئ  خغشئ  سطى  افتث،  غععد،  ضغان  شغ  الاحرغع  لحآون  العزارغئ  الطةظئ  خادصئ 
افذان"، تمعغثًا لطرته لطاخعغئ سطغه شغ الضظغسئ. وغظص الصاظعن سطى طظع اجاثثام طضئرات الخعت شغ بث 
الحسائر الثغظغئ، طظ الساسئ التادغئ سحرة لغقً، وتاى السابسئ خئاتاً. ضما غظص الصاظعن سطى شرض غراطات 
تخض إلى ١٢٠٠ دوقر سطى المساجث الاغ جاماظع سظ تطئغص الصاظعن، شغ تال تط إصراره بحضض ظعائغ. (الثطغب 

أون قغظ، ١٢ حئاط/شئراغر ٢٠١٧م) "باخرف"



افربساء ١٨ طظ جمادى افولى ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٥ حئاط / شئراغر ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١١٧

وشغ  أوروبا  شغ  شسادًا  تسغث  جعف  صعغئ  أطرغضغئ 
بطثان السالط البالث، تغث جافغخ رؤوس افطعال 
وشغ  الظعب  عثا  تماطا  تراطإ  وغائظى  أطرغضا.  ظتع 
العاصع شصث اظاصث رئغسئ اقتاغاط الفغثرالغ جاظغئ 

غطغظ لسثم رشع أجسار الفائثة بسرسئ ضاشغئ.
اإلظفاق  بجغادة  تراطإ  غاسعث  المالغئ:  السغاجئ   •
سطى  المبال  جئغض  سطى  ضئغر،  تث  إلى  التضعطغ 
تفضغر  طع  غاظاصخ  عثا  أن  وغئثو  الاتاغئ.  الئظغئ 
الضئغرة  الشربغئ  التضعطات  طغجاظغات  فن  المآجسئ 
دراجئ  ولضظ  الطعغض.  المثى  سطى  طساثاطئ  غغر 
تظطعي  أظعا  تزعر  الاتاغئ  لطئظغئ  تراطإ  طصارتات 
والمجغث  التضعطغ  المال  طظ  الصطغض  سطى  العاصع  شغ 
طظ أطعال الصطاع الثاص. لثلك، شإن تثغث تراطإ 
اقصاخادي،  الافاؤل  لجغادة  شصط  عع  اإلظفاق  سظ 
وعع أطر ضروري لطسماح لجغادة أجسار الفائثة. عثه 
اقجابمار  غحغر  تغث  بالفسض  ظةتئ  صث  السغاجئ 
الظمع  تعصع  إلى  افطرغضغئ  افجــعاق  شغ  الاةاري 

اقصاخادي ظتع افشدض.
• الاةارة: أخثر تراطإ باجامرار تخرغتات التمائغئ 
طسه  وغحارك  اقظاثابغئ.  تمطاه  شغ  اقصاخادغئ 
ساطئ الظاس السادغغظ الثغظ غرون وظائفعط تثعإ 
جغاجئ  طع  تاسارض  التمائغئ  أجظئغئ.  دول  إلى 
اتفاق  قجاضمال  بةث  أوباطا  سمض  لصث  المآجسئ. 
الحراضئ سئر المتغط العادئ (TPP). وطع ذلك، لط 
بغرظغ  حّظ  أن  بسث  الظاس  بغظ  بحسئغئ   TPP تتر

العصئ،  عثا  شغ  ضثعا.  سثواظغئ  تمقت  جاظثرز 
شإن التثغث سظ التمائغئ طفغث لاثعغش الخغظ. صث 
قتص  وصئ  شغ  بسععلئ  تظازقت  سطى  تراطإ  غصثم 
صال  شصث  بالفسض،  افطر.  لجم  إذا  الظصطئ  عثه  تعل 
بعل راغظ، رئغج طةطج الظعاب، إظه جعف غرشخ 
رشع الاسرغفات الةمرضغئ سطى العاردات ططاجطا بثلك 

بتماغئ الاةارة الثولغئ.
المآجسئ،  تفضغر  طع  السمغص  الاعاشص  عثا  طع  لثلك، 
المآجسات  طظ  صعغئ  عةمات  تراطإ  غساظغ  لماذا 
الثغمصراذغ  التجبغظ  أســدــاء  طبض  السغاجغئ، 
اإلدارغئ،  والمآجسات  الضعظشرس،  شغ  والةمععري 
طبض دوائر اقجاثئارات افطرغضغئ، الاغ وخفعا تراطإ 
جغاجغئ"  "ططاردة  بأظعا  الماضغ  افجئعع  ظفسه 
رئغج  بأي  تبص  ق  المآجسئ  أن  عع  والةعاب  ضثه؟ 
شغ  لطثولئ  افخــرى  السظاخر  تظاور  ودائما  أطرغضغ 
الرؤجاء  ساظى  لصث  سطغه.  ضمراصإ  الرئغج  طعاجعئ 
السابصعن الفدغتئ، واقتعام بالاصخغر وتاى اقغاغال 

سظثطا تاولعا اقباساد سظ طخالح المآجسئ.
لاراطإ  تئرز  أن  بخثد  افطرغضغئ  المآجسئ  إن 
صعتعا العائطئ سطغه. إن أسمال الضعظةرس أو وضاقت 
بض  طسه،  غثاطفعن  فظعط  لغسئ  عثه  اقجاثئارات 
الرئغج  أن  لاراطإ  غزعروا  أن  غرغثون  فظعط 
خثطئ  شغ  غسامر  أن  سطغه  ولضظ  السغث  عع  لغج 
المآجسئ شغ المضاإ تماطا ضما ضان سطغه أن غثثم 

المآجسئ خقل تمقته اقظاثابغئ.
لتضط  واجعئ  عغ  الثغمصراذغئ  إن  التصغصئ  شغ 
اإلظسان سطى اإلظسان. والطرغصئ العتغثة الاغ غمضظ 
اإلظسان  أخغه  سئعدغئ  طظ  ظفسه  غترر  أن  لقظسان 
طظ  وذلك  وجغثًا،  ربًا  وتثه  خالصه  غاثث  أن  عع 
خقل إسادة تئظغ تضط اإلجقم. لصث اجامرت الثولئ 
صرظا  سحر  بقبئ  لمثة  العجعد  شغ  جابصا  اإلجقطغئ 
طاعاخطئ، وضاظئ شغ طسزط ذلك العصئ صعة سزمى 
سالمغئ، صئض أن تطشى طظ سالمظا، وسصعلظا وتاى طظ 
غزعروا  أن  المسطمغظ  سطى  إن  لثغظا.  الاارغت  ضاإ 
خقل  طظ  الثغمصراذغئ،  لجغش  طثاطفا  طسارا  لطسالط 

 إصاطئ دولئ الثقشئ التصغصغئ سطى طظعاج الظئعة

املآجسئ افطرغضغئ
ق تبص بأتث، وخاخئ رئغسعط

اظاصاده  تراطإ  دوظالث  المظاثإ  الرئغج  جــثد 
أخرى  طرة  سطغعا  الطعم  ططصغًا  اقجاثئارات،  لعضاقت 
سطى  غتاعي  طظه  الاتصص  غاط  لط  تصرغر  باسرغإ 
وظصطعا  اإلسقم  لعجائض  سظه  وإباتغئ  طترجئ  طجاسط 
سظ التضعطئ الروجغئ ضثلغض سطى أن طجاسط المطش 

عغ ضاذبئ. (بعلغاغضع)
الاقسإ  غاط  أظعا  عع  الثغمصراذغئ  التضعطات  واصع 
بعا والسغطرة سطغعا طظ صئض المخالح الصعغئ داخض 
الئقد، أو تاى خارجه. شغ تالئ أطرغضا، شإن الظزام 
السغاجغ غسغطر سطغه بصعة الطئصئ الرأجمالغئ، الاغ 
لثغعا خقت طئاحرة صعغئ طع المآجسات السغاجغئ 
واإلدارغئ شغ أطرغضا. سطى طثى سصعد، أخئتئ عثه 
الرأجمالغئ،  المخالح  طع  تماطا  طظتازة  المآجسات 
إدارة  طظ  جثا  صطغق  إق  تاشغر  ق  افجاجغئ  وخططعا 
إلى أخرى. صث غثاطش رؤجاء أطرغضا شغ وجعات الظزر 
طغعله  له  رئغج  وضض  والسغاجغئ،  افغثغعلعجغئ 
وظعةه وأولعغاته الفرغثة، ولضظ عثه تسابمر جغثا 

شغ إذار تفضغر المآجسئ افطرغضغئ.
افغثغعلعجغئ  اآلراء  طظ  صطغض  لثغه  تراطإ  دوظالث 
الفتص  غزعر  لضظ  الافضغر  شــغ  حسئعي  وعــع 
الثصغص لاخرغتاته أن تراطإ غافص تماطا طع تفضغر 
المآجسئ الصائمئ والمساةثة، وغصعم باصثغط ذلك 

بأجطعبه الحسئعي، شسطى جئغض المبال:
• الخغظ: إن جغاجئ المآجسئ عع المحارضئ، ولضظ 
شغ العصئ ظفسه طعاجعئ الخغظ. أوباطا ضان غآضث 

سطظا سطى المحارضئ ضما عغ التال شغ اقصاخاد، شغ 
غغر  بحضض  الخغظ  لاتثي  صعغئ  جععدا  بثل  تغظ 
طئاحر، ضما عغ التال شغ بتر الخغظ الةظعبغ. إق أّظه 
ظاغةئ ذلك أخئتئ الخغظ أصعى، لثلك شإن تراطإ 

غعاجط الخغظ سطظا طظ أجض طعاجعاعا طئاحرة.
• روجغا: اتثثت جغاجئ المآجسئ شغ سعث أوباطا 
بالفسض خطعات أولغئ شغ الاساون طع روجغا، وسطى 
جرًا،  ذلك  شسض  أوباطا  لضظ  جعرغا.  شغ  افخــص 
ترغث  واآلن،  السطظ.  شغ  روجغا  طعاجمئ  شغ  واجامر 
طظ  أبسث  عع  طا  السغاجئ  عثه  تاثث  أن  المآجسئ 
وبالاالغ  الخغظ.  ضث  روجغا  باجاثثام  بضبغر  ذلك 

شإن تراطإ غاتثث اآلن سطظا سظ إحراك روجغا.
• افطئ اإلجقطغئ: إن جغاجئ المآجسئ عع العةعم 
جمغع  باجاثثام  وذلك  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى 
تخرغتات  ضاظئ  سقظغئ،  لضظ  المااتئ.  العجائض 
لضسإ  طتاولئ  شغ  المسطمغظ  تةاه  تخالتغئ  أوباطا 
عثه  افطــئ.  داخض  لطشرب  المعالغظ  "المساثلغظ" 
سطى  وعغ  تظعخ  وافطئ  بالفحض،  باءت  السغاجئ 
طصربئ طظ الاترر طظ اإلطئراذعرغئ افطرغضغئ. لثلك 
ق غعجث أي جثوى شغ ضعظعا تخالتغئ اآلن، وسطى 
صعى  غسمى  طا  افطئ  شغ  غعجث  ق  أخئح  تال،  أي 
العجعه  بسخ  عظاك  شصط  طائصغئ،  ضئغرة  "طساثلئ" 
"المساثلئ" الثغظ لغج لثغعط أي دسط تصغصغ سطى 
أرض العاصع. لثلك، شإن تراطإ غعاجط اإلجقم سطظا.

"المعاجرغظ  طحضطئ  أن  المآجسئ  تسطط  العةرة:   •
ظفسه،  العصئ  وشغ  تطعا.  طظ  بث  ق  الحرسغغظ"  غغر 
شإن طتاولئ ترتغض ١١ ططغعن طعاجر غغر حرسغ طظ 
الئقد جغآدي إلى اظعغار اصاخادي، تغث المعاجرون 
شإن  لثلك،  لقصاخاد.  إظااجغئ  الظاس  أضبر  طظ  عط 
لطعةرة  المظاعدئ  تخرغتاته  باسثغض  غصعم  تراطإ 
طع  تماطا  غافص  طا  وعع  لطمسطمغظ،  طسادغئ  لةسطعا 

المآجسئ. جغاجئ 
الفغثرالغ  اقتاغاذغ  اتئع  الظصثغئ:  السغاجئ   •
افطرغضغ جغاجئ تسسى إلى تسجغج السمطئ افطرغضغئ 
بتةئ  الماضغئ،  السظئ  خقل  الفائثة  أجسار  برشع 
سمطئ  الادثط.  طظ  الثعف  بسئإ  ضروري  ذلك  أن 
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تض طحاضض الخعطال 
ق غضعن يف ظض التضعطات العجغطئ

حئاط/  ٨ غعم  الخعطالغئ  الرئاجئ  اظاثابات  سصثت 
شئراغر ٢٠١٧ شغ صاسئ داخض ططار آدم سثي الثولغ، 
اهللا  سئث  طتمث  الئرلماظغعن  واظاثإ  طصثغحع،  شغ 
السابص  الخعطال  وزراء  رئغج  "شرطاجع"،  طتمث 
السغاجغ/  الةظاح  وطآجج  و٢٠١٥   ٢٠١١ ساطغ  بغظ 
طظ  خعتا   ١٨٤ بـ  باقظاثابات  طتمث  شاز  تاغع.  تجب 
جطمغ  اظاصال  بأظه  وخش  وشغما  خعتا.   ٣٢٨ أخض 
بالعجغمئ  التالغ  الرئغج  اسارف  أن  بسث  لطسططئ 
وعظأ شرطاجع، غظزر إلى اقظاثابات سطى أظعا طتاولئ 
ظتع تتصغص تض دائط لمحاضض ضبغرة تعاجه الخعطال 
ذضره  الةثغر  والفساد.  والفصر  الترب  تحمض  والاغ 
عع أن عثه عغ اقظاثابات الااجسئ الاغ سصثت شغ 

بطث تةااته الترب.
طتمغئ  طظ   ١٩٦٠ سام  شغ  تأجسئ  الاغ  الخعطال 
شغ  دخطئ  إغطالغئ،  وطساسمرة  جابصئ  برغطاظغئ 
ترب أعطغئ بسث جصعط الظزام السسضري لطثضااتعر 
فضبر  الئقد  تضط  والثي   ١٩٩١ سام  بري  جغاد  الطعاء 

طظ ٢٠ ساطا.
تمئ شغ اقظصقب إزالئ التجب اقحاراضغ الخعطالغ 
جماسات  تتالش  صئض  طظ  السططئ  طظ  لئري  البعري 
المسارضئ المسطتئ، وضان طظ بغظ المطغحغات الةئعئ 
الثغمصراذغئ الخعطالغئ لقظصاذ ، والمآتمر الخعطالغ 
والترضئ  الخعطالغئ،  الصعطغئ  والترضئ  المعتث، 
العذظغئ الخعطالغئ. وصث حارضئ الةماسات السغاجغئ 

غغر السظغفئ أغدا شغ اقظصقب.
بسث اإلذاتئ بظزام بري واقجاغقء سطى السططئ طظ 
صئض سطغ طعثي طتمث الثي ضاظئ جططاه شصط شغ 
أطراء  بغظ  اقحائاضات  ظعرت  طصثغحع،  الساخمئ 
احائك  طصثغحع.  سطى  السغطرة  أجض  طظ  الترب 
سطى  سغثغث  شرح  طتمث  والةظرال  طتمث  طعثي  سطغ 
السططئ، وبالاالغ اضاسئئ الترب افعطغئ الجخط، تغث 
طجصئ الئقد إلى إصطاسغات سحائرغئ واظفخطئ شسطغا 
المظطصاان العادئاان ظسئغا شغ الحمال أرض الخعطال 
تغث  دولغا  اعاماطا  العضع  واضاسإ  الئظط.  وأرض 
أرجطئ العقغات الماتثة تتئ طا غسمى المساسثات 
اإلظساظغئ ظتع ٣٠٠٠٠ جظثي إلى الخعطال شغ "سمطغئ 
إسادة افطض". وضاظئ عثه السمطغئ المسطتئ لاتصغص 

"الظزام" شغ الئقد الاغ طجصاعا الترب.
وأججاء  طصثغحع  سطى  جغطرتعا  بسث   ،٢٠٠٦ سام  شغ 
المتاضط  اتتاد  سمض  الخعطال،  طظ  أخرى  جظعبغئ 
سطى  والظزام  الصاظعن  بسخ  إتقل  سطى  اإلجقطغئ 
طظ  وبثسط  سام ٢٠٠٧  وشغ  الحرغسئ.  تطئغص  أجاس 
أطرغضا، غجت صعات اقتتاد افشرغصغ والصعات اإلبغعبغئ 
وظاغةئ  اإلجقطغئ  المتاضط  اتتاد  وشضضئ  الخعطال 
اقظاصالغئ  اقتتادغئ  التضعطئ  تحضغض  تط  لثلك، 
المثسعطئ طظ صئض افطط الماتثة، واقتتاد افشرغصغ، 
وضثلك العقغات الماتثة. احائضئ عثه التضعطئ طع 
ترضئ الحئاب المظئبصئ سظ اتتاد المتاضط اإلجقطغئ 

الثي اظحص إلى سثة شخائض خشغرة.
غأتغ الرئغج المظاثإ تثغبا والخعطال، الئطث الثي 
المتغط  ذعل  سطى  لطشاغئ  اجاراتغةغا  طعصسا  غتاض 
ذعله  غئطس  أشرغصغا  شغ  جاتض  خط  بأذعل  العظثي، 
الةعع  غعثد  أزطات.  شغ  غسغح  زال  طا  ضط،   ٢٧٢٠
الصارس تالغا تغاة أضبر طظ ٥ ططغعن خعطالغ. وعظاك 
طحضطئ القجؤغظ الاغ وضسئ ٥ ططغعن قجأ شغ خطر 
الةعع والمرض تغث تساجم تضعطئ ضغظغا بالاظسغص 
طع افطط الماتثة إغقق طثغط داداب. عثه المحاضض 

جائصى دون تض شغ الظزام السمغض المظاثإ تثغبا.
جعف  شرطاجع  شإن  طتمعد،  حغت  تسظ  جطفه  طبض 
الاغ  ظفسعا  الحرغرة  الثطط  باظفغث  وغصعم  غرث 
وضساعا الصعى الشربغئ وق جغما العقغات الماتثة. شغ 
تخرغته "عثا اقظاخار غسضج طخطتئ الحسإ، عثا 
بثاغئ  وغمبض  الخعطال،  لحسإ  اظاخار  عع  اقظاخار 
وبثاغئ  الخعطال  شغ  والثغمصراذغئ  العتثة  لسعث 
افطئ  سطى  سطظا  شرطاجع  غضثب  الفساد"،  ضث  لطترب 
اإلجقطغئ سمعطا والمسطمغظ شغ الخعطال سطى وجه 
الاتثغث، فظه ترسرع وتط تةظغثه طظ صئض العقغات 
الماتثة لاسعغض ودشع افجظثات افطرغضغئ الحرغرة 
شغ الخعطال. والةثغر بالثضر، أظه تتئ جاار طتاربئ 

(اإلرعاب) تسامر أطرغضا وتطفاؤعا شغ ظعإ البروات.
الخعطال  جاعاخض  أخرى،  إجقطغئ  بقد  أي  طبض 
طعاجعئ طحاضض ذعغطئ افطث والاغ تأتغ ظاغةئ وقء 
طظ  السثغث  الشربغغظ.  فجغادعط  المسطمغظ  زسماء 
الخراسات شغ جمغع بقد المسطمغظ تظةط طئاحرة طظ 
الظفعذ والاثخض افجظئغ. طا دام السالط اإلجقطغ غصاد 
طظ صئض التضام الاابسغظ لطشرب، شإن افطئ جائصى شغ 
تالئ اضطراب. وطا داطئ دولئ المسطمغظ غغر صائمئ 
المسطمغظ  بقد  وبصغئ  الخعطال  شغ  افزطات  شإن 
سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  شصط  تسامر.  جعف 
جاتض  الرباظغئ  لطصعاظغظ  وتطئغصعا  الظئعة،  طظعاج 

 طحاضض افطئ جمغسعا طرة واتثة وإلى افبث
* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا
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أطام تخاسث التمقت اإلسقطغئ الاغ تساعثشضط وطا 
غختئعا طظ تدغغص سطغضط شغ ضض المةاقت، شإظه ق 
غساعثف  الثي  واقباجاز  لطدشط  الثدعع  لضط  غةعز 

دغظضط ووقءضط وععغاضط واظاماءضط فطاضط.
وطظ  حرغساضط  وطظ  دغظضط  طظ  الائرؤ  لضط  غرغثون 
أطاضط، شطط تسث أعثاشعط خفغئ بض عغ ظاعرة جطغئ، 
ولط تسث جعاطعط طعجعئ إلى ترضات أو جماسات أو 
إرعاب أو تطرف، بض باتئ طعجعئ طئاحرة دون تغاء إلى 

دغظضط السزغط شغخفعظه (باإلرعاب) والحر...
ضما أظه ق غةعز لضط الاصعصع والسجلئ، شالسجلئ تسئغر سظ 
السةج والةعض والثعف، وتطك السطئغات ق غسرشعا طظ 
بظعر  واجاظار  ربه  سطى  وتعضض  صطئه  اإلغمان  اجاعذظ 

سصغثته الصطسغئ.
أجض، ق غسرشعا طظ غتمض ذاضرة زاخرة وأطبطئ خارخئ 
شغ طعاصش افظئغاء والخالتغظ والسطماء الخادصغظ شغ 
طةامساتعط الةاعطغئ وبئاتعط سطى التص وخثسعط به. 
َْوَم  ْ ْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن اَكَن يَرُْجو اَبَّ وَا

ُ
﴿لََقْد اَكَن لَُكْم فِيِهْم أ

َِميد﴾. اْآلِخَر َوَمن َفَتَوَلّ َفإَِنّ اَبَّ ُهَو الَْغيِنُّ احلْ
الاغ  والبشرة  دغظضط  سطغضط  غتامه  الثي  العاجإ  إن 
تصفعن سطغعا والطتزئ الاارغثغئ الاغ تمرون بعا عع 
طعاجعئ تطك التمقت بالفضر والتةئ والئرعان المئغظ. 
ْن َدَخ إىَِل اَبِّ وََعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِنيَِّن  ْحَسُن َقْوال ِمَمّ

َ
﴿َوَمْن أ

ِمَن الُْمْسلِِمنَي﴾.
شالعاجإ أن ظافاسض بحضض إغةابغ طع طتغطظا طظ خقل 
تمض الثسعة اإلجقطغئ دون خعف أو خةض، غةإ أن ظأخث 
المئادرة وأن ظاترك بعسغ وطظعةغئ، بسغثا سظ السفعغئ 
واقرتةال، بض إتساس بعاصع غشطغ وباتثغات تسافج 
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سصعلظا، شاثشسظا إلى الافضغر السمغص المساظث إلى سصغثتظا 
ورجالاظا، شظتثد سطى أجاجه افعثاف وافسمال شظاترك 
ببصئ واذمؤظان، لظتعل افوضاع السطئغئ والاتثغات إلى 
إغةابغات تثثم صداغاظا ووجعدظا وطساصئض دغظظا شغ 
عثه الئقد، وعثا غصادغ تمض اإلجقم بحضض شضري 
وجغاجغ بعخفه بثغق سظ الظزام الرأجمالغ ضما غتمطه 

وغثسع له تجب الاترغر.
ق غةعز لظا أن ظفضر بمظطص افصطغات الاغ تترضعا ججءًا 
بعخفظا  بض  المعععطئ،  الااشعئ  والمخالح  الشرائج  طظ 
ججءًاطظ أطئ سرغصئ وسزغمئ وخاتئئ صدغئ ورجالئ، 
شظسمض ضمظ طحروسعا الراحث الثي غساعثف اجاسادة 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  اإلجقم  جططان 
بفثر  وجغاجغا  شضرغا  طسعا  وظافاسض  شظاترك  الظئعة 
لَُهُم  َقاَل  ِيَن  َّ ﴿ا قئط.  لعطئ  اهللا  شغ  ظثحى  ق  واساجاز 
إِيَمانًا  َفزَاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم  لَُكْم  مَجَُعوا  َقْد  اجَّاَس  إَِنّ  اجَّاُس 

َوَقالُوا َحْسبَُنا اَبُّ َونِْعَم الَْوكِيُل﴾.
شظتظ لسظا أول تالئ إغماظغئ تعاجه طةامسا وبغؤئ جاعطغئ، 
بض صث جئصظا إلى طبض ذلك طسزط افظئغاء سطغعط السقم 
وعثا طا واجعه جغث الثطص طتمث سطغه الخقة والسقم 
تغظ بسباه شغ طضئ طا سرضه لفذى واقضطعاد، شق 
تطافاعا إلى شصه افصطغات الثي غثور طع المخالح وافععاء 
تغث دارت وطا عغ إق تئال السترة ووجاوس الحغطان 
الجطعا  بض  غرورا﴾...  إال  الشيطان  يعدهم  ﴿وما  ووسعده 
افجعة  شعع  المطعرة  وجغرته  الضرغط  ظئغضط  خطى 

والصثوة شفغ اتئاسه الخقح والفعز المئغظ.
ْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن اَكَن يَرُْجو اَبَّ 

ُ
﴿لََّقْد اَكَن لَُكْم يِف َرُسوِل اَبِّ أ
 ﴾َْوَم اْآلِخَر وََذَكَر اَبَّ َكثرِيًا ْ وَا


