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كلمة العدد

بأضثوبئ  الئرغطاظغئ  الااغمج  ختغفئ  سطغظا  ذطسئ 
صعات  إلى  غظدط  الاترغر  «تجب  شغعا:  جاء  جثغثة 
تجب  وأضاشئ: «جماسئ  جعرغا».  شغ  الصاسثة  تظزغط 
لاظزغط  المعالغئ  الظخرة  جئعئ  طع  عاجمئ  الاترغر 
السعرغئ  تطإ  شغ  طثظغغظ  ظحطاء  اإلرعابغ  الصاسثة 
أبظاء طزاعرة ضث ظزام الرئغج بحار افجث». وأضثت 
الثولئ  تظزغط  طصاتطغ  طظ  السثغث  أن  الختغفئ، 
الئرغطاظغغظ،... ضاظعا سطى اتخال بةماسئ تجب الاترغر 
أبظاء الثراجئ بالةاطسات الئرغطاظغئ. ووخطئ الختغفئ 
شغ اشاراءاتعا إلى تث الصعل أن ١٠٠ طظ حئاب التجب، 
ضان أتثعط غتمض جغفا، عاجمعا بسخ المازاعرغظ 
اقجاسمار  خظسه  (الثي  البعرة  سطط  رشسعا  الثغظ 

الفرظسغ).
لصث بثا واضتا طظ اشاراءات الختغفئ أظعا تسسى إلى 
شراتئ  برغطاظغا،  شغ  الاترغر  تجب  بتزر  المطالئئ 
تثارع أوعاطاً بأن التجب رغط ظئثه لطسظش، إق أن حئابه 
فشضاره،  لطاروغب  الئرغطاظغئ  الةاطسات  شغ  غظحطعن 
ولط تةث حاعثا تثضره إق صعقً طظسعباً فتث الطقب 
طظ جعرغا شغ جاطسئ طاظحسار غصعل إن حئاب التجب 
ظاصحعه شغ أن الثقشئ اإلجقطغئ عغ التض الختغح 
شخار الظصاش الفضري السغاجغ  لمحاضض المسطمغظ، 
جرغمئ إرعابغئ شغ سرف عثه الختغفئ الطظثظغئ الاغ 

تثسغ أظعا خاتئئ الماغظا ضارتا (المغباق افسزط) وأول 
برلمان دغمصراذغ شغ السالط.

شثضرت  الثاطشئ  افدلئ  طظ  طجغث  تحث  تاولئ  بط 
أن حئاب التجب شغ طثغظئ تطإ ضائعا حسارات سطى 
الضاابئ  شخارت  الثقشئ.  دولئ  إلصاطئ  تثسع  الةثران 
سطى الةثران طترطئ شغ دغمصراذغاعط الفاجرة، الاغ 
تفاثر بأظعا جطثئ جماجط العظعد التمر شغ أطرغضا 
وأبادت حسعب أجارالغا وتغبما تض اقجاسمار افوروبغ 
الئشغخ. شخارت الثسعة الفضرغئ السغاجغئ لطمسطمغظ 
السالمغظ  رب  بعا  غأطر  الاغ  الثقشئ  دولئ  لغصغمعا 
جرغمئ إرعابغئ، بغظما عط خاطاعن خمئ الصئعر سظ 
عثاغا تدارتعط بالئراطغض المافةرة الاغ تمطر أعطظا 
شغ طثن وصرى جعرغا سطى غث جفاح دطحص افطرغضغ!
إظظا ظسطط أن الثئث السغاجغ الشربغ ق تثود له، شئسث 
بتجب  باذطئ  تعط  إلخاَق  الفاحطئ  برغطاظغا  طتاوقت 
لسمقئعط  اإلظةطغج  تسطغمات  وبسث  وبحئابه،  الاترغر 
تجب  حئاب  بمقتصئ  اإلجقطغ  السالط  تضام  طظ 
اإلجقطغ  ظحاذعط  طظ  وطظسعط  واساصالعط  الاترغر 
السطمغ، وبسث أن تئساعط شغ ذلك روجغا بمتاوقت 
ودس  المسطح  السمض  تعط  بإلخاق  طضحعشئ  غائسئ 
لحئابظا،  روجغا  وذخائر طظ صئض طتصصغ بقد  أجطتئ 
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أوباما لدول الخليج: السخط 
داخل بالدكم أخطر عليكم من 

إيران 
ختغفئ  شغ  الضاتإ  شرغثطان  تعطاس  طع  طصابطئ  شغ 
«ظغعغعرك تاغمج» صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا: 
«إن أضئر خطر غاعثد سرب الثطغب لغج الاسرض لعةعم 
طظ إغران إظما السثط داخض بقدعط، جثط الحئان 
طثرج  وجعد  بسثم  واإلتساس  الساذطغظ  الشاضئغظ 

جغاجغ لمزالمعط».
وصال أغدا: «إظه جغةري تعارا خسئا طع تطفاء العقغات 
الماتثة شغ الثطغب، جغسث خقله باصثغط دسط أطرغضغ 
صعي ضث افسثاء الثارجغغظ لضظه جغصعل لعط إن سطغعط 

طسالةئ الاتثغات السغاجغئ الثاخطغئ».
وصال أوباطا: «إظه غرغث أن غظاصح طع التطفاء شغ الثطغب 
ضغفغئ بظاء صثرات دشاسغئ أضبر ضفاءة، وغرغث ذمأظاعط 
سطى دسط العقغات الماتثة لعط شغ طعاجعئ أي عةعم 

طظ الثارج».
وأضاف «عثا ربما غثفش بسدا طظ طثاوشعط وغسمح 

لعط بإجراء تعار طبمر أضبر طع اإلغراظغغظ».
المخثر: روغارز

خحغئ  طثى  غثرك  افطرغضغ  الرئغج  إن   :
دول الثطغب طظ جغاجئ إدارته الاغ اجاثثطئ إغران 
لاضعن حرذغعا شغ المظطصئ، وإلخداع دول الثطغب 
لطسغاجئ افطرغضغئ. وعع غسطط بأن طسزط صادة تطك 
الثول، وعط سمقء لقظضطغج، ق غبصعن بضض الاطمغظات 
المصابطئ  شغ  ضقطه  إن  بض  إدارته،  سظ  تخثر  الاغ 
طع تعطاس شرغثطان غبغر حضعضا أضبر لثغعط بحأن 
اجامرار أطرغضا شغ جغاجاعا سظثطا صّطض طظ خطر إغران 
سطغعط... وأطا ظخته لصادة تطك الثول بإجراء «تعار 
طبمر أضبر طع اإلغراظغغظ»، شعغ رجالئ واضتئ لعط 
بأن اساماد أطرغضا إلغران ضحرذغ لعا شغ المظطصئ عع 
أطر طفروغ طظه وطا سطى صادة دول الثطغب جعى الصئعل 
بثلك، وعثا غسظغ تخاسث وتغرة الخراع شغ المظطصئ 

بغظ أطرغضا وبرغطاظغا. 

بغظا شغ التطصئ السابصئ إظضار الثضاعر أتمث الرغسعظغ 
لعجعب الثقشئ، بمصال ظحره سطى طعصع الةجغرة ظئ تتئ 
سظعان «الثقشئ سطى طظعاج الظئعة والثقشئ سطى طظعاج 
داسح» ورددظا طجاسمه الاالفئ بأدلئ طحاعرة بغظ أعض 
السطط، وظاابع شغ عثه التطصئ الباظغئ وافخغرة بغان بسخ 

حطتاته والرد سطغعا.
بتال  واإلحادة  بالمثح  طصاله  الرغسعظغ  الثضاعر  اباثأ 
الظاس شغ السصعد البقبئ الاغ جئصئ اظثقع البعرات شغ 
بسخ الئقد السربغئ، فظعط - بجسمه - ضاظعا صث اباسثوا 
سظ طططإ الثقشئ، عضثا! بط غئثأ عةعطه سطى شضرة 
الثقشئ بالظسغ سطى تال افطئ بسئإ تعجععا الثي ظعر 
جطّغاً إبان البعرات إلى طططإ التضط بما أظجل اهللا وإصاطئ 
دولئ الثقشئ، شضأن الثقشئ ظضسئ بالظسئئ له! غصعل: 
«سطى طثى السصعد البقبئ افخغرة خاخئ، ظةث رؤغئ عثا 
صثغمعا  اإلجقطغئ  الترضات  خفعف  شغ  تارجت  الةغض 
الثقشئ  حسار  طشغِّئئ  أو  ظاجثئ  وتمدغ  وجثغثعا، 
اإلجقطغئ والثولئ اإلجقطغئ، وطرضجة سطى المتاعغات ق 
سطى المخططتات، وسطى المساظغ ق سطى المئاظغ. وشةأة 
شغ افغام افخغرة، ساد عثا الحسار إلى الساتاغظ اإلسقطغئ 
«طسألئ  تعل  أحثه  سطى  السةال  واظفةر  السطمغئ،  بط 
الثقشئ»، وساد أطض الثقشئ وتطمعا غثغمان سطى اآلقف 
باغع،  طظ  شمظعط  السالط،  سئر  المسطمغظ  الحئاب  طظ 

وطظعط طظ أغث طظ بسغث، وطظعط طظ غعفع وغظازر.»
وُغئثي الرغسعظغ دعحاه بسئإ جمطئ وردت شغ بغان 
«اقتتاد السالمغ لسطماء المسطمغظ» عغ: «إظظا ضطظا ظتطط 
بالثقشئ اإلجقطغئ سطى طظعاج الظئعة، وظامظى طظ أسماق 

صطعبظا أن تصعم الغعم صئض الشث».
عع  طبطما  الثقشئ،  سطى  الاتاطض  عثا  وطساظضر  غرغإ 
غرغإ وطساظضر تةاعض افدلئ المآضثة لعجعبعا، وأحث 
غرابًئ وظضارة اقجاعجاء بعجعبعا وإظضاره بغظما عع صطسغ، 
شإصاطاعا شرض صطسغ بض عغ تاج الفروض الثي به تاط 
جائر الفروض وُغصام الثغظ، شما جر عثا المعصش طظ 

الثضاعر الرغسعظغ ضث الثقشئ؟ افطر غبغر تساؤقت!
لفطئ، وعثشًا   ظصعل ردًا سطغه: أن تسعد الثقشئ طططئاً 
تسسى إلغه وتاحعق عع أطر طتمعد ودلغض ختعة وسعدة 
وبحرى  وسمقئعط،  الضفار  سطى  اظاخاٌر  وعع  اهللا،  إلى 
باظاخار أسزط سظث صغاطعا شسقً. وعثا طما غفرح به وله 
المآطظعن المتئعن هللا ورجعله ودغظه، وق غسع طآطظًا 
أن  بض  افطر  لعثا  غأجش  أن  ودغظه  ورجعله  اهللا  غتإ 

غثطه، وغسثر طظه.
لظ غضعن طفاجؤاً بسث الثي بغظاه طظ أطر الثضاعر الرغسعظغ 
غاةرأ  تةسطه  الاغ  الحرغسئ  بثعغات  سظ  الشفطئ  تةُط 
شغصعل: «والحرع ... لط غفرض سطغظا أبثا أن ظصغط حغؤا 
ظسمغه الثقشئ، أو الثقشئ اإلجقطغئ، أو دولئ الثقشئ، وق 
شرض سطغظا أن ظصغط حضق طسغظا وق ظمطا طتثدا لعثه 
الثقشئ أو لعثه الثولئ، وق أطرظا - ولع بةمطئ واتثة - أن 

ظسمغ التاضط خطغفئ، وأن ظسمغ ظزام تضمظا خقشئ.»
عضثا، غظضر أدلئ الحرع الختغتئ والضبغرة والماساضثة 
سطى تضط الثقشئ وأظعا صطسغئ العجعب، شغثالش إجماع 
الختابئ، والسطماء وافطئ، سئر السخعر - إضاشًئ إلى طا 
جئص ذضره - وغضرر أصعال السطماظغغظ أسثاء اإلجقم شغصعل 
بأن الثقشئ لغسئ واجئئ، وغثسغ أن الحرغسئ لط تئغظ 
ظزام تضط وبأظه ق ضرورة لعجعد الثقشئ، بض وغاتثى 

طظ غصعل بعجعبعا!
ولغئ حسري، طاذا ضان غفسض الظئغ  شغ المثغظئ بسث 
العةرة، ألط غضظ رئغج الثولئ! ألط غعجه المةاعثغظ 
وغسصث المساعثات وغصِخ بغظ الظاس، ألط غطئص السصعبات 
الثخعطات،  شغ  وغفخض  ضطعا،  الساطئ  الحآون  وغرَع 
  وَغْةِإ الجضاة وُغْسِط الفصراء؟ عثا ظمعذج طظ شسض الظئغ
وتضمه، شأغظ ذعإ الرغسعظغ بصعله تسالى: ﴿َلَصْث َضاَن 
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صرارًا  السغسغ  الفااح  سئث  المخري  الرئغج  أخثر 
باسثغض بسخ أتضام صاظعن السصعبات. وغظص الاسثغض 
الثي ظحر بالةرغثة الرجمغئ: «ُغساصإ بالسةظ المآبث 
ضض طظ تفر أو أسث أو جعج أو اجاسمض ذرغصاً أو طمرًا 
لطئقد،  التثودغئ  المظاذص  شغ  افرض  تتئ  ظفصاً  أو 
بصخث اقتخال بةعئ أو دولئ أجظئغئ أو أتث رساغاعا 
أو المصغمغظ بعا، أو إدخال أو إخراج أحثاص أو بدائع 
أو جطع أو طسثات أو آقت أو أي حغء آخر، طصّعطاً بمال 

السيسي يمنع أهل غزة من الحركة فوق األرض وتحت األرض!!

أو غغر طصّعم».
«الظغض»،  تطفجغعن  أورد  طا  بتسإ  الاسثغض،  وأضاف 
ظصقً سظ وضالئ أظئاء الحرق افوجط، أظه «ُغساصإ بثات 
السصعبئ، ضض طظ بئئ سطمه بعجعد أو اجاسمال ذرغص 
التثودغئ  المظاذص  شغ  افرض  تتئ  ظفص  أو  طمر  أو 
لطئقد، أو بئئ سطمه بعجعد طحروع قرتضاب أي طظ 
تطك افشسال، ولط غئطس السططات المثاخئ بثلك صئض 
اضاحاشه، وتصدغ المتضمئ، شدقً سظ سصعبئ السةظ، 
بمخادرة المئاظغ والمظحآت طتض الةرغمئ وافدوات 

وافحغاء المساثثطئ شغ ارتضابعا».
المخثر: جغ أن أن السربغئ

خئر وتسطغص

/c/1954جرغثةالراغئ

بغان ختفغ

َسَطْغِه  اهللاَُّ  َخطَّى  الظَِّئغِّ  َسِظ  ُعَرْغَرَة  َأِبغ  َسْظ 
َوَجطََّط َأظَُّه َصاَل :

«َطْظ َخَرَج ِطْظ الطَّاَسِئ، َوَشاَرَق اْلَةَماَسَئ، َشَماَت، 
غٍَّئ  َطاَت ِطغَاًئ َجاِعِطغًَّئ، َوَطْظ َصاَتَض َتْتَئ َراَغٍئ ِسمِّ
َغْشَدُإ ِلَسَخَئٍئ، َأْو َغْثُسع ِإَلى َسَخَئٍئ، َأْو َغْظُخُر 
َسَخَئًئ، َشُصِاَض، َشِصْاَطٌئ َجاِعِطغٌَّئ، َوَطْظ َخَرَج َسَطى 
َعا َوَشاِجَرَعا، َوق َغَاَتاَحى ِطْظ  ُأطَِّاغ َغْدِرُب َبرَّ
َشَطْغَج  َسْعَثُه،  َسْعٍث  ِلِثي  َغِفغ  َوق  ُطْآِطِظَعا، 

ِطظِّغ َوَلْسُئ ِطْظُه» أخرجه طسطط.
وُتعِرَبئ  هللا»  «عغ  بحسار  بثأت  بعرة  إن 
لحسار «غا اهللا طا لظا غغرك غا اهللا» لتريٌّ بعا 
أن تضعن بعرة خالخئ لاضعن ضطمئ اهللا عغ 
السطغا... وضغش غةامع أن تضعن ضطمئ اهللا عغ 

السطغا وُتتارب راغئ رجعله ؟؟!! 
ضغش تضعن ضطمئ اهللا عغ السطغا وراغئ البعرة 
طظ تخمغط المساسمر الفرظسغ لاضعن بثغق 

سظ راغئ الرجعل ؟؟!! 
َأَشَئْسَث ضض الادتغات ُظضرِّس راغئ اقجاسمار، 
شاضعن راغئ البعرة سمغئ تثسع لسخئغئ جعرغئ، 
أم تضعن تطك الادتغات طظ أجض أن تسطع راغئ 

رجعل اهللا ؟؟!!

السيسي يجري تعديالً قانونياً بتشديد عقوبة 
 ممرات أو أنفاق ب جرائم التسلل» ع»

مصر وجانها 
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غعم  إغران  بجغارة  أردوغان  الارضغ  الرئغج  صام 
٢٠١٥/٤/٧ شغ ظقل احاثاد افزطئ شغ الغمظ وصغام 
تتالش طظ سحر دول بحظ غارات جعغئ ضمظ طا أذطص 
ترضغا،  وباأغغث  السسعدغئ  بصغادة  التجم  ساخفئ  سطغه 
السسعدي  السعث  ولغ  ولغ  زغارة  بطغطئ  جئصعا  وصث 
لارضغا ولصائه أردوغان طما غثل سطى أن الجغارة تسطصئ 
بالغمظ أضبر. وتخرغتات روتاظغ شغ المآتمر الختفغ 
المحارك تآضث ذلك تغث صال: «ظتظ طاعاشصان سطى 
افطظ  واظسثام  اقجاصرار  سثم  سطى  السغطرة  ضرورة 
والترب شغ المظطصئ، تطرصظا إلى افوضاع شغ السراق 
وجعرغا وشطسطغظ وضان لظا ظصاش أذعل تعل الغمظ. 
ظساصث بدرورة إظعاء الترب شغ أجرع وصئ والاعخض 
إلى وصش حاطض لطظار ووصش العةمات، الئطثان غسمقن 
السقم  إلصرار  المظطصئ  شغ  أخرى  دول  بمساسثة 
واقجاصرار وتحضغض تضعطئ طعجسئ شغ الغمظ». وصث 
صالغظ:  إبراعغط  الارضغئ  الرئاجئ  باجط  الماتثث  أضث 
المظطصئ  شغ  الاطعرات  أعط  (أردوغان)  «جغئتث 

وخاخئ جعرغا والسراق والغمظ».
لصث تطعرت السقصات بغظ الظزاطغظ شغ ترضغا وإغران 
الماضغ،  السام  إغران  زار  الثي  أردوغان  سعث  سطى 
وأسطظا سظ سصث اتفاصاغ الاساون اقجاراتغةغ والاةارة 
بماظغ  افخغرة  الجغارة  شغ  وصسا  ولثلك  الافدغطغئ. 
اتفاصغات لاسجغج السقصات بغظعما لغامضظ أردوغان طظ 
الاشطغئ سطى طا غصعم به طع إغران شغ المظطصئ، شق 
غساطغع أتث اقساراض سطى عثه السقصئ فظعا تةطإ 
افرباح. ولعثا صال وزغر خارجغئ ترضغا طعلعد جاوغح 
أوغطع غعم ٢٠١٥/٤/٦: «إن إغران دولئ حصغصئ وطعمئ 
بالظسئئ لارضغا رغط اقخاقف الفضري بغظعما شغ بسخ 
المسائض. وإن سقصات بظائغئ صعغئ تربط بغظ الئطثغظ، 
السقصات  سطى  اقساراض  أتث  تص  طظ  لغج  وإظه 
غسارض  طظ  عظاك  وضأن  تربطعما».  الاغ  والروابط 

سطى عثه السقصئ الماغظئ شغسظفعط بعثا الصعل.
ضض  وغصعم  وطاساوظان،  طاعاشصان  الظزاطان  شعثان 
طظعما بثوره المرجعم له شغ تظفغث طحارغع أطرغضا، 
أردوغان  زغارة  وشغ  خطعا.  شغ  جغرعما  بئئ  وصث 
سطى  تام  «تعاشص  سظ  الةاظئان  أسطظ  إلغران  السابصئ 
الاجام الاساون بغظعما لتض افزطئ شغ جعرغا». ولعثا 
لط غصط أردوغان بالاخثي إلغران الصادطئ طظ طساشات 
طتاذغئ  وبقده  الحام  ذاغغئ  بةاظإ  لاتارب  بسغثة 
طبض  الضقم  بمسسعل  الظاس  غثادع  وإظما  لسعرغا، 
«لظ ظسمح بتماة باظغئ» وصث ارتضإ الطاغغئ وتسظثه 
إغران وأتئاسعا شغ ضض طثغظئ وبطثة وصرغئ تماة باظغئ 
وبالبئ ورابسئ... وصث أغثت ترضغا تمطئ الظزام السراصغ 
المعالغ فطرغضا شغ سمطغئ تضرغئ وأرجطئ ذائرتغظ 
طتمطاغظ بافجطتئ لعا. طع السطط أن إغران عغ الاغ 
طظ  الحسئغ  التحث  شصادت  أطرغضغئ  بمئارضئ  ظفثتعا 

المثشعسغظ بالتصث الطائفغ.
وشرضئ صدغئ الغمظ ظفسعا سطى المئاتبات بغظعما، 
تغث  عظاك  أطرغضا  لسمقء  طثرج  سظ  لطئتث  وذلك 

دخطئ جماسئ التعبغ شغ طأزق بسثطا لط تساطع أن 
تحضض  أن  تساطع  ولط  عادي  سطى  ترغثه  طا  تفرض 
طةطسا رئاجغا، وصث تمثدت، شطط تسث تصثر سطى ضئط 
افطعر، وعثا العضع أخئح غظصطإ سطغعا، شسظثئث أرادت 
الطرف  لاةئر  المأزق  عثا  طظ  التعبغ  إظصاذ  أطرغضا 
اآلخر سطى صئعلعا طرة أخرى والافاوض طسعا. شأوسجت 
لسمغطعا جطمان ططك آل جسعد ودسماه بسمقئعا شغ 
عظاك  سسضرغئ  سمطغئ  لغصعد  ترضغا  وباأغغث  المظطصئ 
لعثا الشرض. ولضظ السسعدغئ أخئتئ طاعرذئ وتئتث 
سظ ضغفغئ لطثروج طظ عثا الاعرط الثي ربما غطعل 
شاظصطإ افطعر سطغعا، ولثلك جاء ولغ ولغ سعثعا إلى 
خارجغئ  وزغر  صال  ولثلك  أردوغان.  طع  لغةامع  ترضغا 
ترضغا إن «ترضغا جاعجة لطسإ دور طعط طظ أجض تض 
افزطئ الغمظغئ وإظعا سطى اجاسثاد لطسإ دور العجاذئ 
بغظ افذراف الماظازسئ والمساعمئ شغ تصرغإ وجعات 

الظزر بغظعط». 
بغظ ترضغا وإغران طظ تقجظ  أطا بالظسئئ لما تخض 
شصث ضان لطاشطغئ سطى تصغصئ الثور الارضغ لثثاع الرأي 
السام، تغث صال أردوغان غعم ٣/٢٦/ ٢٠١٥: «إغران 
عغمظاعا  تتئ  المظطصئ  تةسض  أن  ترغث  وضأظعا  تئثو 
وجغطرتعا شعض غسمح لعا بثلك. إن السطعك اإلغراظغ 
إغران  شغ  أخعات  خرجئ  وضثلك  تتمطه»،  غمضظ  ق 
تعاجط أردوغان تاى ذالإ ٦٥ سدعًا شغ الئرلماظغ 
إلغران.  زغارته  بإلشاء  جمععرغاعط  رئغج  اإلغراظغ 
ورغط ذلك أخر الرئغج اإلغراظغ سطى صئعلعا والارتغإ 
أردوغان  برئاجئ  الارضغ  الثور  تصغصئ  غسطط  فظه  بعا 
شغ  وغسغران  تعجعاته  طع  تاطابص  الاغ  وتعجعاته 
الثط افطرغضغ ظفسه شئسط له «السةادة التمراء» 
وجار وإغاه طمسضا بغثه قشاا افظزار إلى عثا الاخرف 
غغر المسععد بغظ الرؤجاء. طما غثل سطى طثى رغئئ 
إغران شغ لصاء أردوغان لغصعم بثور لطثروج طظ طأزق 
شغ  لعةاه  أردوغان  خفش  وصث  أتئاسعا.  لاظصث  الغمظ 
المآتمر الختفغ المحارك شصال: «ظاصحظا وضع السراق 
الثي غةسطظا ظئضغ دطا إذ صاض ١٠٠ ألش حثص عظاك 
ودطر ترابه الاارغثغ والبصاشغ، وشغ جعرغا صاض أضبر 
طظ ٣٠٠ ألش طسطط وق ظسطط َطظ غصاض َطظ. ق أتتثث 
سظ الصداغا المثعئغئ، إذ ق غعمظغ عض عط حغسئ أو 
جظئ، فن المعط بالظسئئ إلغ عط المسطمعن واإلجقم. 
وغمضظظا  الماصاتطغظ  وجمع  الثطاء  جفك  إظعاء  سطغظا 

تتصغص ظاغةئ».
أبساد  لعا  الزروف  عثه  شغ  إلغران  أردوغان  شجغارة 
تاسطص بما غةري شغ المظطصئ لطاظسغص بغظ الطرشغظ 
طحارغع  وغظفثان  افطرغضغ  الثط  شغ  غسغران  وعما 
أطرغضا. وصث ظعر ذلك الاظسغص جطغا شغ السراق وعع 
تاخض شغ جعرغا تغث أسطظا سظ تعاشصعما الاام، واآلن 
أتى طعضعع الغمظ تغث أسطظئ ترضغا أظعا جاعجة لطسإ 
دور العجاذئ تاى تظصث التعبغ طظ طأزصه والسسعدغئ 
شغ  طحارغسعا  تطئغص  فطرغضا  شاسعض  ورذاعا  طظ 

الغمظ.

طتعر «المماظسئ» عع اجط أذطصاه سطى ظفسعا الثول 
المظطصئ  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  طسارضئ  تجسط  الاغ 
وتجسط تأغغث ترضات «الاترر العذظغ» السربغئ. وعثا 
المتعر طآلش طظ دول عغ جعرغا وإغران وترضات طبض 
تجب إغران شغ لئظان. وغططص عثا المتعر شغ طصابض 
ق  الاغ  الثول  وغدط  «اقساثال»  بمتعر  غسمى  طا 
تسارض سقظغئ طثططات وطخالح أطرغضا شغ المظطصئ 

وترى تض صدغئ شطسطغظ سئر الثغارات السطمغئ.
والمثصص شغ عثغظ المتعرغظ غةث أظعما غاصاجمان 
الثول  شغ  الثغمصراذغئ  السمطغئ  غرار  سطى  افدوار 
الشربغئ الاغ تعزع افدوار والمعام بغظ أتجاب تاضمئ 
وأخرى طسارضئ، وضق المتعرغظ غخإ شغ المتخطئ 
شغ تظفغث طثططات أطرغضا الاغ تصش خطش السثغث طظ 
افظزمئ جعاء تطك الاغ ُخّظفئ باقساثال أو المماظسئ.
لسغاجاته  المماظسئ  بمتعر  غسمى  طا  غرّوج  وتاى 
المثططات  تظفغث  شغ  جغره  سطى  وغشطغ  المثادسئ، 
إسقطغًا  شطسطغظ  صدغئ  شغ «تئظغ»  وجث  افطرغضغئ، 
الظاس  صطعب  شغ  طضاظئ  طظ  لفطسطغظ  لما  ضالاه، 
بثسط  غاشظى  شأخث  سصثغاً،  بعجثاظعط  وارتئاذعا 
المصاوطئ وترضاتعا «جسةسئ دون أي ذتظ»، واتثث 
طظعا «حّماسئ» غسطص سطغعا تثاذله وجرائمه بتص افطئ 
وصداغاعا، وغاعط ضض طظ غسارض جغاجاته السمغطئ 
بأظه غساعثف «المماظسئ» وغساعثف صدغئ شطسطغظ 
وغخإ شغ طخطتئ أطرغضا وضغان غععد، والسضج عع 

الختغح.
والظاظر شغ تال الثول الاغ زسمئ المماظسئ غةث أظعا 
ق تثاطش حغؤا سظ الثول الاغ تعخش بالمساثلئ شغ 
تفرغطعا بفطسطغظ وتصاسسعا سظ ظخرة أعطعا وشغ 
تماغاعا فطظ ضغان غععد المتاض، شالظزام السعري 
ضان طظثرذاً بمفاوضات طئاحرة طع ضغان غععد ولعق 
تسظئ افخغر وتراجسه سّما جمغ بعدغسئ رابغظ لضان عثا 
الظزام صث وصع اتفاصغئ «جقم» طسه سطى غرار افردن 
وطخر والسططئ الفطسطغظغئ، ضما ق تثاطش طعاصش ضض 
طظ إغران وجعرغا سظ طعاصش السسعدغئ وطخر تةاه 
سثوان غععد المسامر سطى افرض المئارضئ وتروبعط 
الماضررة سطى غجة وتثظغسعط لفصخى بخعرة غعطغئ، 
الدتاغا  بسّث  تضافغ  طاصاسسئ  طاثاذلئ  دول  شضطعا 
أن  دون  سطغعط  الاماجغح  دطعع  وذرف  والحعثاء 
تترك جغعحعا أو تططص خعارغثعا أو ترجض ذائراتعا 
شطسطغظ  فعض  وظخرة  غععد  طظ  اظاصاطاً  وبعارجعا 
تسثى  صث  «المماظسئ»  طتعر  إن  بض  المسادسفغظ، 
شطسطغظ  أعض  بتص  اإلجرام  إلى  والاثاذل  الاصاسج 
وقجؤغعط، وطا غصارشه طظ جرائط شغ طثغط الغرطعك 
وصخش أعطه بالئراطغض المافةرة لعع حاعث سطى ذلك.

المصاوطئ  لترضات  «المماظسئ»  دول  دسط  دسعى  إن 
إظما عع خثاع وتدطغض، واتاداظعا لاطك الترضات ضان 
بأطعالعا  الثطط  وحراء  سطغعا  والاأبغر  قتاعائعا  أداة 
المطعبئ، وضض ذلك غاط تتئ حسار «المماظسئ» ودسط 

المصاوطئ.
لضظ تئض الثثاع صخغر، والتعادث وبعرة افطئ ضاظئ 
دورعا  تصغصئ  وبغان  المتعر  عثا  دول  بفدح  ضفغطئ 
الثئغث، تغث اتدح لفطئ جطغاً أظعا دول ق تصض تآطرًا 
سظ تطك المسماة بالمساثلئ، وأظعا حرغضئ طئاحرة شغ 

الاآطر سطى شطسطغظ وأعطعا، وأن عثه افظزمئ وتطك 
طا  اخاطش  وإن  وصداغاعا،  افطئ  ضث  واتث  خش  عغ 

تطئج طظ أصظسئ.
لطمف  وباظئ  أظغابه،  سظ  اإلغراظغ  الظزام  ضحر  شطصث 
سقصاه التمغمئ طع أطرغضا «الحغطان افضئر»، واتدح 
أظه عع الثي بّئئ اجاسمارعا شغ المظطصئ، شصث دّلعا 
طظ  وطّضظعا  أششاظساان،  شغ  المسطمغظ  سعرات  سطى 
السراق، وعع غسامغئ شغ الثشاع سظ الظزام السعري 
عثا  زسط  الثي  الصثس  شغطص  أن  واتدح  لعا،  السمغض 
رخاخئ  غططص  ولط  شطسطغظ  لاترغر  إظحاءه  الظزام 
وأن  المسطمغظ،  لصاض  أداة  عع  غععد،  تةاه  واتثة 
جعى  تضظ  ولط  تئثرت  غععد  ضغان  تثطغر  حسارات 
لقجاعقك اإلسقطغ، وأن السغاجات الفسطغئ لطظزام 
اإلغراظغ ق تدع طةابعئ غععد سطى أجظثاتعا، بض إظعا 
ق تمبض تعثغثًا لضغاظعط، تاى إن الرئغج افطرغضغ 
خطعة  إغران  طع  الظعوي  اقتفاق  تعصغع  اسائر  أوباطا 
أطرغضا  تطفاء  تعثغث  وسثم  المظطصئ  أطظ  لدمان 

«ضغان غععد».
وأطا الظزام السعري، شطصث شدتاه بعرة الحام افبغئ 
ولط ُتئص له ورصئ تعت غسار بعا سعرته الصئغتئ، شعع 
الثي غصاض المسطمغظ وغثطر الحام بغظما تمى أطظ 
ولط  غجال،  وق  سصعد  أربسئ  ذعال  الةعقن  شغ  غععد 
ذائرات  صخش  رغط  عظاك  أطظغ  اخاراق  بأي  غسمح 
غععد لسصر دار الظزام، بض إن أربابه أضثوا أضبر طظ 
طرة بأن اظعغار الظزام جغآدي إلى تعثغث أطظ ضغان 
الغععد  المسآولغظ  طظ  السثغث  دسا  طا  وعع  غععد. 
لضغاظعط  افشدض  عع  افجث  بصاء  بأن  الاخرغح  إلى 
ولطمظطصئ، بض إن ختغفئ عآرتج السئرغئ ضائئ شغ 
اظثقع  طظ  شصط  أجئعسغظ  بسث  أي   (٢٠١١/٤/١)
البعرة السعرغئ طصاقً بسظعان: «افجث ططك إجرائغض»، 
تغث ورد شغ المصال: «إن ضبغرغظ شغ تض أبغإ غخّطعن 
طظ صطعبعط لطرب بأن غتفر جقطئ الظزام السعري، 
الثي لط غتارب إجرائغض طظث سام ١٩٧٣ رغط حساراته 
الختغفئ  وأوضتئ  لعا».  الزاعر  وسثائه  المسامرة 
خثام  ظزام  طع  غاحابه  افجث  «ظزام  أن  السئرغئ 
تسغظ، وعما ضاظا غتمقن حسارات المساداة لاض أبغإ 
ضعجغطئ إللعاء الحسإ وطظسه طظ المطالئئ بتصعصه» 
غظزرون  «اإلجرائغطغغظ  أن  إلى  الظعاغئ  شغ  قشائ 
لطظزام التاضط شغ دطحص طظ وجعئ ظزر طخالتعط، 
طاتثغظ سطى أن افجث اقبظ، طبطه طبض افب، طتئعب 

وغساتص بالفسض لصإ ططك إجرائغض».
طظ  جسق  و«اقساثال»  «المماظسئ»  طتعري  إن 
ولط  لطمااجرة،  جطسئ   - المئارضئ  افرض   - شطسطغظ 
لاترغرعا، بض عط طظ بّئئ ضغان  غصثطا حغؤا تصغصغاً 
جمغسًا  شضاظعا  وتثوده،  أطظه  وتمى  المتاض  غععد 
تظازر  شطسطغظ  وإن  والمآاطرة،  الةرم  شغ  حرضاء 
صادة طثطخغظ غصعدون جغعش المسطمغظ الماعضؤئ 
واصاقع  غععد  رجج  طظ  افصخى  وتطعغر  لاترغرعا 
ضغاظعط، وإن ذلك لضائظ - صرغئاً بإذن اهللا - شغ ظض 

خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
﴿َوَغُصعُلعَن َطَاى ُعَع ُصْض َسَسى َأن َغُضعَن َصِرغًئا﴾

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

اظضحاف جعءة طتعر «املماظسئ» وطااجرته 
بصدغئ شطسطني  

بصطط: سقء أبع خالح*

 ‡\ÖÁb;∞b;‡]≈ÂÄÑb;ÎÑ]ÁÜ;Ä]¬d^
بصطط: أجسث طظخعر

اقظدمام  سثم  لخالح  الئاضسااظغ  الئرلمان  خّعت 
لطاتالش السسضري الثي تصعده السسعدغئ شغ الغمظ طما 
بثد آطال الرغاض شغ التخعل سطى دسط صعي طظ خارج 
المصاتطغظ  تصثم  لعصش  الراطغئ  طسرضاعا  شغ  المظطصئ 
التعبغغظ الماتالفغظ طع اغران. وضاظئ السسعدغئ صث 
ذطئئ طظ باضساان إطثادعا بسفظ وذائرات وصعات شغ 

طسرضاعا ضث التعبغغظ.
 وأصر الئرلمان طحروع صاظعن غثسع جمغع افذراف الى 
افطظغ  العضع  «تثععر  وجط  جطمغا  خقشاتعط  تض 
السقم  سطى  ذلك  وتثاسغات  الغمظ  شغ  واإلظساظغ 

واقجاصرار شغ المظطصئ».
تطاجم  أن  «غعد  الئرلمان  إن  الصاظعن  طحروع  وصال   
باضساان بالتغادغئ شغ الخراع شغ الغمظ تاى تامضظ 

طظ لسإ دور دبطعطاجغ وصائغ إلظعاء افزطئ».
دسمه  سظ  «غسئر  الئرلمان  إن  الصاظعن  طحروع  وصال 

الضاطض لطممطضئ السربغئ السسعدغئ وغآضث أن شغ تالئ 
اظاعاك جقطئ أراضغعا أو وجعد أي تعثغث لطترطغظ 
الحرغفغظ شإن باضساان جاصش ضافا بضاش طع السسعدغئ 
سطى  بسث  الئاضسااظغئ  التضعطئ  تسطص  ولط  وحسئعا». 
طحروع الصاظعن لضظعا صالئ إظعا جاطاجم بصرار الئرلمان.

المخثر: روغارز
: إن وصعف باضساان طعصش التغاد طظ افزطئ 
سسضرغئ  طساسثات  تصثغط  ورشدعا  الغمظ  شغ 
لطسسعدغئ شغ سمطغئ ساخفئ التجم، بسث أن أّغثت 
سطى  غثل  السسضرغئ  السمطغئ  بثاغئ  شغ  السسعدغَئ 
الغمظغئ،  لطمحضطئ  سسضرغا  تق  ترغث  ق  أطرغضا  أن 
إحراك  طظ خقله  تساطغع  جغاجغا  وإظما ترغث تق 
التعبغغظ شغ التضط شغ الغمظ... شئاضساان، وعغ 
دولئ تابسئ فطرغضا، لط تضظ لاأخث عثا المعصش إق 

باعجغه أطرغضغ.  

ظزرات جغاجغئ

باضساان ترشخ ذطإ 
السسعدغئ تصثغط دسط سسضري لطاتالش يف الغمظ

خئر وتسطغص

أوباطا طافائض 
بحأن اقتفاق الظعوي اإلغراظغ رغط تخرغتات خاطظؤغ 

خئر وتسطغص

أبثى الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا تفاؤله طظ إطضان 
طظ  لطتث  قتفاق  وإغران  الضئرى  السالمغئ  الصعى  إتمام 
الاخرغتات  طظ  الرغط  سطى  اإلغراظغ  الظعوي  الئرظاطب 
الماحثدة الاغ أدلى بعا الجسغط افسطى اإلغراظغ سطغ 

خاطظؤغ افجئعع الماضغ.
افطرغضغاغظ  صمئ  اجاماع  شغ  لطختفغغظ  أوباطا  صال   
شغ بظما إظه لط غفاجأ بالطرغصئ الاغ وخش بعا خاطظؤغ 
اتفاصغئ اإلذار طعضتا أن إغران لثغعا جغاجاعا الثاخئ 
الثغظ  «الماحثدغظ»  وبحأن  الصدغئ  عثه  بحأن 

غتااجعن لقصاظاع .
 وصال أوباطا شغ طآتمر ختفغ إظه ربما تضعن عظاك 
ذرق لئظاء اتفاق ظعوي ظعائغ غتصص افعثاف افجاجغئ 

شغ العصئ الثي غرضغ شغه «ضئرغاء» إغران
المخثر: روغارز

: إن طظ غاابع تخرغتات الساجئ افطرغضان 
ترص  طثى  غثرك  الظعوي  إغران  ططش  بثخعص 
طظ  إغران  تترغر  بشغئ  اقتفاق  إظةاز  سطى  أطرغضا 
الصغعد المفروضئ سطغعا لاضعن أضبر صثرة سطى تظفغث 
السغاجئ افطرغضغئ شغ المظطصئ. شئاراك أوباطا الثي 
وخش اتفاق اإلذار الظعوي بغظ إغران والثول السئ 

بأظه اتفاق تارغثغ، غصعل شغ الثئر أسقه بما طسظاه 
الظعائغ  اقتفاق  غضعن  أن  سطى  جاسمض  أطرغضا  إن 
طرضغا لضئرغاء إغران، شق غزعر صادة إغران بمزعر 
الماظازلغظ الثغظ شّرذعا بتصعق بقدعط ضما تخض 
افجطتئ  سظ  باظازله  غاسطص  شغما  افجث  بحار  طع 
سطى  أطرغضا  ترص  طثى  ُغزعر  وعثا  الضغماوغئ... 
أن تزعر إغران بمزعر الصعي الثي لط غصّثم تظازق 

لطثول الضئرى. 
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طظ ضااب أجعجة دولئ الثقشئ شغ التضط واإلدارة

عغ  لثجاعرعا  طثالفئ  بأسمال  ألماظغا  صاطئ  وبسثطا 
ظفسعا وذلك باقلافاف سطى صعاظغظعا وطظع ظحاذات 
الادغغص  وبسث  أراضغعا،  سطى  الفضرغئ  الاترغر  تجب 
شغ  التجب  حئاب  طظ  المساعى  رشغسغ  أسداء  سطى 
المةامسات افوروبغئ طظ أذئاء وطعظثجغظ وأجاتثة 
بطردعط طظ أسمالعط وترك إسقطعط غظسب افضاذغإ 
وغطفصعا سطى التجب وسطى حئابه، سطى طرأى وطسمع 
ضاربغظ  جاضظ  أي  غترضعا  أن  دون  جغاجغغعط  طظ 
بترغاتعط سرض التائط، عا عغ برغطاظغا تفاري عثه 

افضاذغإ!
وتغظ غسعز الختغفئ تصثغط أي دلغض ذي طخثاصغئ 
بأظه  الجسط  إلى  تظاصض  المسطح،  بالسمض  التجب  لربط 
رغط سثم وجعد ابئاتات داطشئ سطى صغام التجب بأسمال 
غحضض  التجب  أن  غسائرون  المراصئغظ  أن  إق  طادغئ، 
«واجطئ تمعث لزععر اإلرعابغغظ» (غسظغ طظ خقل 
الاروغب فشضار طاطرشئ). وعآقء الصعم غسعن جغثا أن 
التجب حاطت شغ تارغثه ذي السةض الظاخع شغ طصارسئ 
لطشرب،  السمغطئ  لفظزمئ  المثابرات  وأجعجة  التضام 
وطع خقبئ حئاب التجب شغ دسعتعط، وتتمطعط أذى 
أجعجة الصمع الماثرجئ طظ رتط التدارة اقجاسمارغئ 
بظعب  طساخمغظ  بصعا  وحئابه  التجب  أن  إق  الشربغئ، 
والصاخغ  أظمطئ.  صغث  سظه  غتغثون  ق   ، اهللا  رجعل 
والثاظغ، وأولعط أجعجة المثابرات الشربغئ، غسطط تص 
السطط أن التجب بظى ظعةه سطى اظدئاط خارم، غعجإ 

غثالش  طظ  بمسظى  الفضري،  ظعةه  غثالش  طظ  شخض 
برظاطب التجب المائظى شإظه غفخض طظ التجب.

تطصئ  جعى  لغسئ  عثه  أن  غآضث  الاترغر  تجب  إن 
جثغثة طظ الثعاء والثئث الئرغطاظغغظ ضث اإلجقم 
والمسطمغظ ساطًئ وضث بعرة الحام خاخئ، شعا عغ 
لتجب  لفصئ  الاغ  الضاذبئ  وافلسظ  اآلبمئ  افغادي 
الاترغر أضاذغإ باذطئ شغ تطإ، عا عغ تاعاخض طع 
أجغادعا شغ برغطاظغا وتعخض ظفج أضاذغئعط المطفصئ 
لختغفئ الااغمج؛ ضرعاً لقجقم وخعشاً طظ دولئ الثقشئ 
الصادطئ إلبصاء الاةجئئ ولمظع سعدتظا دولئ واتثة صعغئ 

. غتضمعا خطغفئ واتث غرشع راغئ رجعل اهللا
إن تجب الاترغر ق غدغره طا غفسض أسثاء اهللا طظ طضر 
ودجائج؛ فن اهللا تسالى غثاشع سظ الثغظ آطظعا ﴿ِإنَّ 
اهللاََّ ُغَثاِشُع َسِظ الَِّثغَظ آَطُظعا ِإنَّ اهللاََّ َق ُغِتإُّ ُضضَّ َخعَّاٍن 
َضُفعٍر﴾، أطا طآاطراتعط طع الثاخض والثارج شغ جعرغا 
وغغرعا شظئحرعط عط وأذظابعط بصعل اهللا جض وسق:  
وا َسْظ َجِئغِض  ﴿ِإنَّ الَِّثغَظ َضَفُروا ُغْظِفُصعَن َأْطَعاَلُعْط ِلَغُخثُّ
اهللاَِّ َشَسُغْظِفُصعَظَعا ُبطَّ َتُضعُن َسَطْغِعْط َتْسَرًة ُبطَّ ُغْشَطُئعَن 

َوالَِّثغَظ َضَفُروا ِإَلى َجَعظََّط ُغْتَحُروَن﴾.
سبمان بثاش 

طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي
 لتجب الاترغر

اقبظغظ، ٢٤ جمادى اآلخرة ١٤٣٦عـ
٢٠١٥/٠٤/١٣م

تامئ : تجب الاترغر لط ولظ غظدعي تتئ أغئ جماسئ ... 

طما ضان  غضعن لطثولئ ألعغئ وراغات وذلك اجاظئاذاً 
  شغ الثولئ اإلجقطغئ افولى الاغ أصاطعا رجعل اهللا

شغ المثغظئ المظعرة. وذلك سطى الظتع الاالغ:
١ - الطعاء، والراغئ، طظ تغث الطشئ، شإظه غطَطص سطى 
شغ  المتغط  الصاطعس  شغ  جاء  (السطط).   طظعما  ضضٍّ 
طادة (َرِوَي): (... والراغئ السطط ج راغات...).  وشغ طادة 

(َلِعَي): (... والطعاء بالمث السطط ج ألعغئ...).
بط إن الحرع أسطى ضقًّ طظعما، طظ تغث اقجاسمال، 

طسظًى حرسغاً سطى الظتع الاالغ:
طتمث  اهللا   إق  إله  ق  سطغه  وطضاعب  أبغخ،  الطعاء   •
أو  الةغح  فطغر  ُغسصث  وعع  أجعد،  بثط  اهللا   رجعل 
صائث الةغح.  وغضعن سقطًئ سطى طتطه، وغثور طع عثا 
المتض تغث دار. ودلغض سصث الطعاء فطغر الةغح (أن 
الظئغ  دخض طضئ غعم الفاح ولعاؤه أبغخ) رواه ابظ 
  طاجئ طظ ذرغص جابر.  وسظ أظج سظث الظسائغ (أظه
تغظ أطَّر أجاطئ بظ زغث سطى الةغح لغشجو الروم سصث 

لعاءه بغثه).
• والراغئ جعداء، وطضاعب سطغعا ق إله إق اهللا  طتمث 
شرق  صعاد  طع  تضعن  وعغ  أبغخ،  بثط  اهللا   رجعل 
افخرى)  الةغح  وتثات  السراغا،  (الضاائإ،  الةغح 
شغ  الةغح  صائث  ضان  وصث   ، الرجعل  أن  والثلغض 
خغئر، صال: «فسطغظ الراغئ غثًا رجقً غتإ اهللا ورجعله، 
وغتئه اهللا ورجعله، شأسطاعا سطغًا» طافص سطغه. شسطغ، 
ضرم اهللا وجعه، غسائر تغظعا صائث شرصئ أو ضاغئئ شغ 
الةغح. وضثلك شغ تثغث التارث بظ تسان الئضري 
المظئر،  سطى    اهللا  رجعل  شإذا  المثغظئ  صال: «صثطظا 
وبقل صائط بغظ غثغه، طاصطث السغش بغظ غثي الرجعل 
، وإذا راغات جعد، شسألُئ: طا عثه الراغات؟ شصالعا: 
سمرو بظ الساص صثم طظ غجاة» شمسظى «شإذا راغات 
جعد» أي أظعا ضاظئ راغاٍت ضبغرًة طع الةغح، شغ تغظ 
أن أطغره ضان واتثًا وعع سمرو بظ الساص، شعثا غسظغ 

أظعا ضاظئ طع رؤجاء الضاائإ والعتثات...
ولثلك شالطعاء ُغسصث فطغر الةغح، والراغات طع باصغ 
الطعاء  شإن  وعضثا  ووتثاته.   وضاائئه  شرصه  الةغح، 
واتث شغ الةغح العاتث، وأطا الراغات شضبغرة شغ ضض 

جغح.
غغر.   ق  الةغح  أطغر  سطى  سطماً  الطعاء  بثلك،  وغضعن 

وتضعن الراغات أسقطاً طع الةظث.
ه،  ٢ - الطعاء غسصث فطغر الةغح، وعع سطط سطى طصرِّ
أي غقزم طصر أطغر الةغح. أطا شغ المسرضئ، شإن صائث 
المسرضئ، جعاء أضان أطغر الةغح أم صائثًا غغره غسغظه 
أطغر الةغح، شإظه ُغسطى الراغئ غتمطعا أبظاء الصاال شغ 
طع  تتمض  فظعا  الترب)  (أم  تسمى  ولثلك  المغثان، 

صائث المسرضئ شغ المغثان.
ولثلك شإظه شغ تالئ الترب الصائمئ تضعن راغئ واتثة 
طع ضض صائث طسرضئ، وعثا ضان أطرًا طاسارشاً سطغه شغ 
ذاك الجطظ، وضان بصاء الراغئ طرشعسًئ دلغقً سطى صعة 
بأس صائث المسرضئ.  وعع تظزغط إداري ُغطاجم تسإ 

أسراف صاال الةغعش.
صال رجعل اهللا  غظسى زغثًا وجسفرًا وابظ رواتئ لطظاس 
صئض أن غأتغ الةظث بالثئر: «أخث الراغئ زغث شأخغإ، بط 

أخث جسفر شأخغإ، بط أخث ابظ رواتئ شأخغإ».
صائث  ضان  إذا  الصائمئ،  الترب  تالئ  شغ  شإظه  وضثلك 

الةغح شغ المغثان عع الثطغفئ ظفسه، شإن الطعاء غةعز 
شغ المسرضئ، ولغج الراغئ شتسإ.  أن غضعن طرشعساً 
شصث ورد شغ جغرة ابظ عحام سظث التثغث سظ غجوة 
شغ  طعجعدتغظ  ضاظاا  والراغئ  الطعاء  أن  الضئرى  بثر 

المسرضئ.
الراغات  شإن  المسرضئ،  اظاعاء  بسث  أو  طط،  السِّ شغ  أطا 
تضعن طظاحرًة شغ الةغح ترشسعا شرق الةغح وضاائئه 
بظ  التارث  تثغث  شغ  جاء  ضما  ووتثاته...  وجراغاه 

تسان الئضري سظ جغح سمرو بظ الساص.
٣ - الثطغفئ عع صائث الةغح شغ اإلجقم؛ ولثلك غرشع 
غسصث  الطعاء  فن  حرساً  الثقشئ،  دار  طصره،  سطى  الطعاء 
فطغر الةغح، وغةعز رشع الراغئ ضثلك سطى دار الثـقشئ 
(إدارًة) سطى اسائار أن الثطغفئ رأس طآجسات الثولئ.

أطا باصغ أجعجة الثولئ وطآجساتعا وإداراتعا شارشع 
سطغعا الراغئ شصط دون الطعاء؛ فن الطعاء خاص بصائث 

الةغح سقطًئ سطى طتطه.
٤ - الطعاء غسصث شغ ذرف الرطح وغطعى سطغه، وغسطى 
لصائث الةغح تسإ سثد الةغعش، شغسصث لصائث الةغح 
افول والباظغ والبالث... أو لصائث جغح الحام والسراق 
وشطسطغظ... أو لصائث جغح تطإ وتمص وبغروت...  

وعضثا تسإ تسمغئ الةغعش.
وافخض أن غطعى سطى ذرف الرطح وق غظحر إق لتاجئ، 
وضثلك  الثار،  فعمغئ  غظحر  الثـقشئ  دار  شعق  شمبقً 
شعق طصرات صادة الةغعش شغ تالئ السطط لارى افطئ 
سزمئ ألعغئ جغعحعا. لضظ عثه التاجئ إذا تسارضئ 
طع الظاتغئ افطظغئ ضأن ُغثحى أن غاسرف السثو سطى 
طصرات صادة الةظث، شإن الطعاء غرجع إلى افخض وعع أن 

ق غظحر وغئصى ططعغاً.
شغ  ضافسقم  الرغح  لاخفصعا  تارك  شعغ  الراغئ  وأطا 

العصئ التالغ؛ ولثلك تعضع سطى دوائر الثولئ.

والثقخئ:

أوقً: بالظسئئ لطةغح
١ - شغ تالئ الترب الصائمئ، شإن الطعاء غقزم طصر أطغر 
الةغح، وافخض أن ق غظحر بض غئصى ططعغاً سطى الرطح، 

وغمضظ ظحره بسث دراجئ الظاتغئ افطظغئ.
وتضعن عظاك راغئ غتمطعا صائث المسرضئ شغ المغثان، 
وإذا ضان الثطغفئ شغ المغثان شغةعز تمض الطعاء ضثلك.

٢ - شغ تالئ السطط، شإن الطعاء، غسصث لصادة الةغعش، 
صادة  طصرات  سطى  ظحره  وغمضظ  الرطح،  سطى  وغطعى 

الةغعش.
وتضعن الراغات طظاحرًة شغ الةغح طع الفرق والضاائإ 
أن  وغمضظ  افخرى،  والاحضغقت  والعتثات  والسراغا 
تضعن لضض شرصئ أو ضاغئئ ... راغئ خاخئ تمغجعا (إدارًة) 

وترشع طع الراغئ.
ودوائرعا  وطآجساتعا  الثولئ  لثوائر  بالظسئئ  باظغاً:  
باجابظاء  شصط،  الراغئ  ضطعا  سطغعا  ترشع  شإظه  افطظغئ، 
دار الثـقشئ شغرشع سطغعا الطعاء سطى اسائار الثطغفئ صائث 
فن  (إدارًة)  الراغئ  الطعاء  طع  ترشع  أن  وغةعز  الةغح، 
دار الثـقشئ عغ رأس طآجسات الثولئ. والمآجسات 
غتمطعا  أن  غمضظ  ضثلك  السادغعن  والظاس  الثاخئ 
الراغئ وغرشسععا سطى طآجساتعط وبغعتعط، وبثاخئ 

شغ طظاجئات افسغاد والظخر وظتععا.

مخيم الموك، ثورة صادقة
ومأساة تخاذل الجيوش عن نصرته  

دبابات وذائرات الظزام دّطر الضبغر طظعا، خخعخاً أن 
عظالك بضظئ سسضرغئ تابسئ لصعات الظزام صرب المثغط 

طصابض جاطع جفغان البعري العاصع شغ تّغ الصاسئ.
وعضثا أخئح عثا المثغط ضابعجاً طسططاً سطى الظزام 
شئاءت ضض طتاوقته باصاتاطه بالفحض، لغج لدسفه 
شغ  اقجامرار  سطى  وإخرارعط  أعطه  وبأس  لصعة  بض 
البعرة طعما ضطش ذلك طظ بمظ. وضسادة ظزام الئسث 
ولةه،  إق  شثاً  أو  خثسئ  أو  تغطئ  غارك  لط  وافجث 
ولضظ سئباً. تاى أتضط التخار سطى المثغط وصاذظغه 
اجاطاع  ولع  والطسام،  والضعرباء  الماء  سظعط  وصطع 
صطع الععاء لفسض. وصث أغابعط رب السالمغظ بافططار 
الطسام  صطئ  لضظ  الظزام.  خطط  أشحض  طما  والبطعج 
وضبرة المآاطرات وزغادة الثغاظات جسطئ طظ المثغط 
سار  وخمئ  وعغ  والسحرغظ،  العاتث  الصرن  طأجاة 
دولعط  تآطرت  الاغ  اإلظسان  تصعق  دساة  جئغظ  سطى 
طع الظزام شارضئ الثئإ غظعح بالتمقن سطى طرأى 

وطسمع طظعط.

غةثي  غسث  ولط  وطظسئ  صعة  المصاوطئ  ازدادت  ولما 
شافحعر  طأزق،  شغ  الماعاوي  الظزام  وأخئح  التخار 
ذلك  سظث  شائثة،  بق  ولضظ  صائط  والتخار  تظطعي 
طظ  الدسغفئ  الظفعس  ذوي  بسخ  الظزام  احارى 
المتسعبغظ سطى البعار شاسططعا بغظ خفعشعط وغثروا 
لطمثغط  الثولئ  تظزغط  طظ  سظاخر  تسطض  وجاء  بعط، 
لغجغث طظ طساظاة البعار وطظ طساظاة أعض المثغط، شعصع 
البعار بغظ ظارغظ، الظزام طظ أطاطعط وتظزغط الثولئ 
طظ ورائعط، وضان غزعر لطةمغع وضأن تظسغصاً وتظاغمًا 

غةري بغظعما لقغصاع بالبعار واصاتام المثغط.
اظاعى  المثغط  أن  غخّعر  أن  الضاذب  اإلسقم  وتاول 
ووصع شغ أغثي ذئاب الظزام، ولع تط ذلك لرأغظا طةازر 
تاى  اجامر  ولما  وذئابه،  بحار  طةازر  لسةض  ُتداف 
جاسئ ضاابئ عثه الضطمات بصخفه وتثطغره! لضظ طا 
تط لفجش عع صطع لطرؤوس طظ صئض تظزغط الثولئ 
ق طسعغ له جعى جفك الثطاء وإرعاب الظاس. وطع 
ذلك شإن المصاوطئ البائرة سطى الظزام وسطى ضض طظ 
غسسى طساسغه طا زالئ تتاول جاعثة تةظغإ المثغط 
اهللا  ظسأل  وزباظغاه.  بحار  اصاتمه  إن  طتامئ  طةجرة 

لعط ولطبعرة السقطئ.

غصع طثغط الغرطعك شغ خاخرة دطحص سطى طساتئ 
أي   ،١٩٥٧ سام  أظحأ  طربع،  ضط   ٢ طظ  بأضبر  تصثر 
صئض اجاقم تجب الئسث لطتضط شغ اظصقب سام ١٩٦٣ 
المحآوم. وضان العثف طظه تعشغر اإلصاطئ والمسضظ 
لقجؤغظ الفطسطغظغغظ الثغظ ضاصئ بعط السئض، وطع 
جعرغا،  شغ  الفطسطغظغغظ  لقجؤغظ  تةمع  أضئر  ضعظه 
إق أن الثولئ آظثاك لط تاصثم بططإ لفطط الماتثة 
المثغمات  سثاد  شغ  وتسائره  لعا  افوظروا  تدمه  أن 
ضغعٌف  صاذظغه  أن  ضاظئ  الظزرة  أن  ذلك  الرجمغئ. 
بسث  شطسطغظ  شغ  لئقدعط  صرغإ  سما  جغسعدون 
الاترغر. ولضظ طا أن اجاطط تجب الئسث التضط تاى 
ساث شسادًا شغ الئقد والسئاد شغ ضض طضان وطظ ذلك 
طثغط الغرطعك؛ تغث جسطه طرتساً لةماسات «شثائغئ» 
تثغظ بالعقء له، أي سطماظغئ شاجثة ططتثة حغعسغئ 
جعرغا  ضض  تتعلئ  ضما  المثغط  شاتعل  طارضسغئ،  أو 
فوضار سخابات تصعم باإلجرام وباقساصاقت والاظضغض 

بضض طظ ق غعالغ الئسث أو غصعل ربغ اهللا. 
شغ  المثغط  عثا  أعض  غظثرط  أن  الطئغسغ  طظ  ضان 
البعرة طظث اظطقصاعا فظعط طظ أضبر الظاس تأذغاً طظ 
الظزام التاضط، وضان طظ الماعصع طظ تطك السخابات 
المةرطئ الاغ تثسغ المصاوطئ أن تصش طع الظزام شغ 
جتصعا لطبعار وطظسعا لطظاس طظ الازاعر. ولضظ تةط 
تأخث  لط  اآلن  تاى  والاغ  دطحص،  شغ  البعرة  وصعة 
أشحض  والماابسئ،  والحرح  العخش  طظ  الضاطض  تصعا 
ضض خطط عثه السخابات وجّعد اهللا تسالى وجعععا 
ولطمصاوطئ  لفطئ  المسادغئ  طعاصفعط  اظفدتئ  بأن 

ولطاترغر.
ضان المثغط ظفسه ططةأ لضبغر طظ أعالغ رغش دطحص 
وأعالغ أتغاء الساخمئ دطحص الاغ تسّرضئ لطصخش، 
الاداطظ  وضأتغاء  الرغش  شغ  وغطثا  بئغق  ضمثن 
والتةر افجعد والصثم والسسالغ وغغرعا. بثأت تمطئ 
شغه،  البعرة  وتغرة  زغادة  بسث  المثغط  سطى  سسضرغئ 
التسغظغ  الصادر  سئث  جاطع  المةرم  الظزام  شصخش 
الظازتغظ  طظ  الضبغر  غآوي  ضان  والثي  المثغط  شغ 
افحثاص  طظ  السثغث  وجصط  المةاورة  افتغاء  طظ 
بغظ صاغض وجرغح، بط اظثلسئ احائاضات بغظ ذرشغ 
بسخ  طع  والبعار  السعري  الظزاطغ  الةغح  الظجاع، 
السظاخر الفطسطغظغئ الاغ اظحّصئ سظ الطةان الحسئغئ 
سظث  لطثبابات  تمرضج  ذلك  تق  جئرغض،  فتمث  الاابسئ 
طعجئ  بثأت  سظثعا  المثغط،  أول  شغ  الئطغثئ  جاتئ 
اقحائاضات  أخثت  عائطئ.  بأسثاد  لفعالغ  ظجوح 
سظث  المثغط  بثاغئ  شغ  خاّخئ  وترّضجت  تاخاسث، 
وجاتئ  راطا)،  (حارع  الظاخرة  وتغ  الئطغثئ  جاتئ 
وضسادة  شطسطغظ،  حارع  شغ  المثغط  وبطثّغئ  الرغةئ 
الظزام الصثرة الاغ سرشعا طظه الحسإ السعري أرجض 
سثة  شاظفةرت  أغداً،  المثغط  إلى  المفثثئ  السغارات 
جغارات، ضان أخطرعا اظفةار جاتئ الرغةئ الثي ألتص 
أضرارًا طاّدغئ بالشئ بالمئاظغ. بسث شارة أسطظئ صعات 
البعار جغطرتعا سطى حارع البقبغظ، الحارع العاخض 
بغظ المثغط وتغ التةر افجعد، بّط تسّرضئ افبظغئ 
صئض  طظ  سظغش  صخش  إلى  الحارع  عثا  سطى  المططئ 

بصطط: المعظثس عحام الئابا

تامئ ضطمئ السثد : ردٌّ سطى الثضاعر أتمث الرغسعظغ ... 
اهللاََّ  َغْرُجع  َضاَن  لَِّمظ  َتَسَظٌئ  ُأْجَعٌة  اهللاَِّ  َرُجعِل  ِشغ  َلُضْط 
٢١]؟  افتجاب:  [جعرة  َضِبغًرا﴾  اهللاََّ  َوَذَضَر  اآلِخَر  َواْلَغْعَم 
َشاتَِّئُسعِظغ  اهللاََّ  ُتِتئُّعَن  ُضظُاْط  ِإن  ﴿ُصْض  تسالى:  وبصعله 

ُغْتِئْئُضُط اهللاَُّ... ﴾ [جعرة آل سمران: ٣١]؟
وطاذا شسض الختابئ بسث الظئغ ؟ ألط غئاغسعا الثطغفئ 
وسمر  بضر  أبع  شسض  وطاذا  الثطغفئ...  بسث  الثطغفئ  بسث 
وسبمان وسطغ رضغ اهللا سظعط؟ ألط غضعظعا تضاطا وخطفاء 
وتمطعا  الئطثان  وشاتعا  باإلجقم  تضمعا  دولئ  وصادة 
إلغعا اإلجقم، وأخرجعا الظاس طظ الزطمات إلى الظعر، 
ألغج عآقء الثطفاء الراحثون عط الصثوة لطمسطمغظ شغ 

التضط؟
  سظ السرباض بظ جارغئ رضغ اهللا سظه أن رجعل اهللا
َضِبغًرا،  اْخِاَقًشا  َشَسَغَرى  ِطْظُضْط  َغِسْح  َطْظ  َشِإظَُّه  صال: «... 
اْلَمْعِثغغَظ،  اِحِثغَظ  الرَّ اْلُثَطَفاِء  َوُجظَِّئ  ِبُسظَِّاغ  َشَسَطْغُضْط 
عا َسَطْغَعا ِبالظََّعاِجِث، َوِإغَّاُضْط َوُطْتَثَباِت اْفُُطعِر؛ َشِإنَّ ُضضَّ  َسدُّ
تثغث  وصال  والارطثي  داود  أبع  رواه  َضَقَلٌئ»  ِبْثَسٍئ 
تسظ ختغح. وعثا طظ الظئغ  وطظ الثطفاء الراحثغظ 
زطَظ الختابئ رضعان اهللا سطغعط غردُّ جعض الةاعطغظ 
شغ  تضط  ظزام  عظاك  لغج  أظه  شغ  المفارغظ  واشاراء 

اإلجقم.
وأغظ ذعإ الرغسعظغ بمصاخث الحرغسئ الاغ غجسط السطط 
الثغظ  تتفر  الاغ  الثقشئ  وجعب  تآضث  وعغ  بعا 
والظفج والسصض والظسض والمال والضراطئ وافطظ ووتثة 
الثولئ وافطئ؟ ألط غططع الثضاعر الرغسعظغ سطى طا صرره 
حغت المصاخث الحاذئغ - رتمه اهللا - شغ المعاشصات 

طظ  طصخث  أسزط  شغ  الثقشئ  حأن  ِسزَط  صرر  سظثطا 
طصاخث الحرغسئ وعع تفر الثغظ، وطبض ذلك صال شغ 
الةعاد، وضقعما الثقشئ والةعاد طظ العجائض، (أي طظ 
الطرغصئ)، وطع ذلك شضقعما سظثه طظ الدرورغات. شماِل 
ر وجعب الثقشئ  عثا الرغسعظغ غةعض المصاخث سظثطا ُتصرِّ

وأظعا طظ الدرورغات؟
وسطغه، تسصط طجاسط الرغسعظغ، وغسصط تئساً لثلك طا 
اشاراه طظ تئثغض وتترغش بسئإ أععاء غسمغعا طصاخث 
الحرغسئ وطا عغ إق طصاخث التضام، وطظ ذلك صعله 
المظضر: «ولثلك أصعل: لع اخافى لفر «الثقشئ والثطغفئ» 
طظ تغاة المسطمغظ إلى افبث، طا ظصص ذلك طظ دغظعط 
السثل،  اخافى  إذا  ولضظ  طظعا.  أخشَر  وق  ذرة  طبصاَل 
واخافئ الحعرى، وحرسغئ التضط لغعم واتث، شاطك ذاطئ 

ضئرى.»
ولسمري، إن عثا الصعل لعَع طظ الشح لفطئ، وعع باذض 
ض لاترغش الحرغسئ وتئثغطعا، شماذا لع اخافى لفر  غآخِّ
الخقة والطعارة، ولفر الخغام والاصعى، ولفر اإلغمان 
والحعرى  السثل  وبصغ  المسطمغظ،  تغاة  طظ  والةعاد 
وترغئ اقظاثاب والاحرغع؟ أشطغج عثا طظ الاتاغض شغ 
الضقم والائثغض لحرع اهللا؟ بطى واهللا وإظه لمظ اقخاقف 
الضبغر الثي تثر طظه الظئغ  وطظ طتثبات افطعر الاغ 
ظعى سظعا. ﴿ِإنَّ َربََّك ُعَع َأْسَطُط ِبَمظ َضضَّ َسظ َجِئغِطِه َوُعَع 
َأْسَطُط ِباْلُمْعَاِثغَظ * َشق ُتِطعِ اْلُمَضثِِّبغَظ * َودُّوا َلْع ُتْثِعُظ 

َشُغْثِعُظعَن﴾ [جعرة الصطط: ٧-٩]. 
والتمث هللا رب السالمغظ.

.﴾
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ِلطظَّاِس  ُأْخِرَجْئ  ٍئ  ُأطَّ َخْغَر  ﴿ُضظُاْط  وتسالى:  جئتاظه  صال 
َتْأُطُروَن ِباْلَمْسُروِف َوَتْظَعْعَن َسِظ اْلُمظَضِر﴾

اْلَثْغِر  ِإَلى  َغْثُسعَن  ٌئ  ُأطَّ ظُضْط  طِّ ﴿َوْلَاُضظ  جئتاظه:  وصال 
َوَغْأُطُروَن ِباْلَمْسُروِف َوَغْظَعْعَن َسِظ اْلُمظَضِر﴾

شاهللا جئتاظه صث ذطإ شغ عثه اآلغات - وضبغر غغرعا 
- افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، وصرن الططإ بما 
غثل سطى الةجم، أق وعع البظاء سطى اآلطرغظ بالمسروف 
ُأْخِرَجْئ  ٍئ  ُأطَّ َخْغَر  ﴿ُضظُاْط  بصعله:  المظضر  سظ  والظاعغظ 

ِلطظَّاِس﴾، وصعله: ﴿وأولؤك عط المفطتعن﴾.
اهللا  رجعل  صال  صال:  تثغفئ  سظ  الارطثي  روى  وشغما 
: «والثي ظفسغ بغثه لاأُطُرنَّ بالمسروف ولاظعُعنَّ سظ 
المظضر، أو لغعحضظَّ اهللا أن غئسث سطغضط سصاباً طظه بط 

تثسعظه شق غساةاب لضط».
وروى الئغعصغ والطئراظغ، وابظ تئان سظ أبغ عرغرة 
صال: صال رجعل اهللا : «جغضعن بسثي خطفاء غسمطعن 
بما غسطمعن، وغفسطعن طا غآطرون؛ بط غضعن طظ بسث 
خطفاء غسمطعن بما ق غسطمعن، وغفسطعن طا ق غآطرون: 

شمظ أظضر سطغعط شصث برئ، ولضظ طظ رضغ وتابع!»
خطفاء  بسثي  «جغضعن  بطفر:  غسطى  أبغ  طسظث  وشغ 
غسمطعن بما غسطمعن، وغفسطعن طا غآطرون؛ وجغضعن 
بسثي (وشغ لفر الئغعصغ: بسثعط، وعع افخح) خطفاء 
غسمطعن بما ق غسطمعن، وغفسطعن بما ق غآطرون: شمظ 
طظ  ولضظ  جطط،  غثه  أطسك  وطظ  برئ،  سطغعط  أظضر 
رضغ وتابع»، وطبطه سظث الطئراظغ بطفر «أطراء» بثقً 

طظ «خطفاء»، والمسظى واتث.
ضسإ  سظ  ختغح  بإجظاد  الارطثي  اإلطام  أخرج  وطا 
تسسئ،  وظتظ    اهللا  رجعل  إلغظا  خرج  صال  سةرة  بظ 
شصال: «اجمسعا! عض جمساط؟! إظه جغضعن بسثي أطراء 
شمظ دخض سطغعط شخثصعط بضثبعط، وأساظعط سطى 
سطغَّ  بعارد  ولغج  طظه،  ولسئ  طظغ،  شطغج  ظطمعط، 
سطى  غسظعط  ولط  سطغعط،  غثخض  لط  وطظ  التعض، 
ظطمعط، ولط غخثصعط بضثبعط، شعع طظغ، وأظا طظه، 

وعع وارد سطغَّ التعض».
بعثه افدلئ وغغرعا طما اجافاض شغ طخادر الاحرغع 
وسطى  أسمالعط  سطى  التضام  طتاجئئ  شرضغئ  غائغظ 
إذا  سطغعط،  بالاشغغر  جازطا  جاء  وافطر  تخرشاتعط، 
أو  الرسغئ  ظتع  بالعاجئات  صخروا  أو  التصعق  عدمعا 
أعمطعا حأظا طظ حآوظعا، وسطى وجه الثخعص إن عط 
خالفعا أتضام اإلجقم، أو تضمعا بشغر طا أظجل اهللا، وعثا 
ضطه بّغظ جطّغ شغ اآلغات الضرغمئ وافتادغث الحرغفئ، 

وشغ واصع تغاة المسطمغظ سطى طر السخعر.
وافتادغث الحرغفئ الاغ تث شغعا رجعل اهللا  سطى 
أطراء  «جاضعن  صال:  شغما  خاخئ  التضام  سطى  اإلظضار 
شاسرشعن وتظضرون، شمظ سرف برئ، وطظ أظضر جطط، 
ولضظ طظ رضغ وتابع». شصث أطر رجعل اهللا خطى اهللا 
سطغه وآله وجطط اإلظضار سطى التضام، وأوجإ عثا اإلظضار 
بأي أجطعب طظ أجالغإ الاسظغش والائضغئ، والتثة شغ 

الصعل واإلغقظ شغه.
واسائار طظ لط غظضر سطى التضام حرغضا لعط شغ اإلبط، 
وجسُض المسطمغظ الثغظ ق غتاجئعن التضام حرضاء لعط 
شغ اإلبط صرغظئ سطى وجعب طتاجئئ التضام والاحثغث 

سطغعط وسثم الافرغط بعا.
طثاطش  شغ  المسطمغظ  تغاة  واصع  شغ  الحعاعث  أطا 

سخعرعط شضبغرة ق تضاد تتخى.
اهللا  رجعل  سطى  اسارضعا  صث  المسطمغظ  أن  بئئ  شصث 
ق  لطثولئ  رئغسا  بعخفه  وجطط  وآله  سطغه  اهللا  خطى 
بعخفه رجعق شغ طعاذظ ضبغرة: شفغ الثظثق رشخ 
جسث بظ طساذ وجسث بظ سئادة طعاشصئ الرجعل سطغه 
الخقة والسقم سطى إسطاء غطفان بطث بمار المثغظئ، 

وصال له جسث بظ طساذ، «واهللا ق ظسطغعط إق السغش» 
شصال سطغه الخقة والسقم «أظئ وذاك» وسمض برأغعما.
وشغ التثغئغئ اسارض سمر رضغ اهللا سظه وضبغر طظ 
المسطمغظ سطى رجعل اهللا  سطى طعاشصاه سطى الخطح، 

وصال «سقم ظسطغ الثظغئ شغ دغظظا؟»
ضما تاجإ سطماء المسطمغظ وساطاعط الثطفاء الراحثغظ 

وخطفاء بظغ أطغئ وخطفاء بظغ السئاس.
شعثا سمر غمظع أبا بضر طظ بغع البغاب تاى غافرغ لرساغئ 

حآون الظاس.
 وبقل غتاجإ سمر سطى أرض السعاد تاى غصعل سمر 

«الطعط اضفظغ بقق وختئه».
وتأتغ العشعد طظ افطخار لمتاجئئ سبمان رضغ اهللا 

سظه.
سطى  حثغثا  تسابا  طساوغئ  افربسئ  السئادلئ  وغتاجإ 

أخثه الئغسئ لغجغث شغ تغاته.
وغتاجإ جفغان البعري المظخعر بصعله «اتص اهللا شصث 

طفت افرض ظطما وجعرا شغطأذىء المظخعر رأجه.
بثطص  صعله  سطى  المأطعن  تظئض  بظ  أتمث  وغتاجإ 

الصرآن.
ا جمع بسده السالط  وغغره الضبغر طما جاء شغ السغر َوِطمَّ
الةطغض سئث السجغج الئثري رتمه اهللا شغ ضاابه اإلجقم 

بغظ السطماء والتضام.
لصث ضان لعثه المتاجئئ أبر ضئغر شغ تغاة المسطمغظ 
وتسطط  الثطفاء  بسخ  اجائثاد  رغط  السخعر  طر  سطى 
آخرغظ، وعظا ضاظئ تئرز المتاجئئ سطى أتسظ خعرعا 

سظث التاجئ لعا.
الثغظ  تضاطظا  طتاجئئ  إلى  بتاجئ  الغعم  ظتظ  وضط 
وجععط  شغ  والعصعف  اهللا  أظجل  طا  بشغر  غتضمعن 
لمظسعط طظ الاآطر سطى المسطمغظ، والاخثي لزطمعط 
وافخث سطى أغثغعط طعما ضطفظا ذلك طظ تدتغات شغ 

جئغض اهللا.
وشغما روي َسْظ سئادة بظ الخاطئ رضغ اهللا سظه أظه 
آله  وسطى  سطغه  اهللا  خطى  اهللا،  رجعل  باغسظا  (إظا  صال: 
والضسض،  الظحاط  شغ  والطاسئ  السمع  سطى  وجطط، 
والظفصئ شغ السسر والغسر، وسطى افطر بالمسروف والظعغ 
سظ المظضر، وسطى أن ظصعل شغ اهللا: ق تأخثظا شغه لعطئ 
قئط، ... » الت التثغث، ضما أخرجه الحغثان، وأتمث، 
وغغرعط، سظ سئادة، شغ بسدعا زغادات أعمعا زغادة 
«الضفر الئعاح»: «... وأن ق ظظازع افطر أعطه، إق أن تروا 

ضفرًا بعاتاً سظثضط شغه طظ اهللا برعان».
وسظ أبغ ذر رضغ اهللا سظه: أوخاظغ خطغطغ خطى اهللا 
سطغه وسطى آله وجطط بثخال طظ الثغر: «أوخاظغ أن ق 
أخاف شغ اهللا لعطئ قئط، وأوخاظغ أن أصعل التص، وإن 

ضان طرًا».
وسظ جرغر بظ سئث اهللا رضغ اهللا سظه صال: جمسئ رجعل 
اهللا خطى اهللا سطغه وسطى آله وجطط غصعل: «طا طظ رجض 
غضعن شغ صعم غسمض شغعط بالمساخغ غصثرون سطى أن 
غشغروا سطغه، وق غشغرون، إق أخابعط اهللا طظه بسصاب 

صئض أن غمعتعا».
وظثضر عظا تثغث رجعل اهللا : «جغث الحعثاء تمجة 
بظ سئث المططإ، ورجض صام إلى إطام جائر شأطره وظعاه 

شصاطه».
شفغعا دقلئ سطى أعمغئ طتاجئئ التاضط وشدطعا تاى 
إن لجم افطر ضتى المسطط بظفسه شغ جئغض اهللا لرشع 

الزطط وإتصاق التص.
إلى عثا الثغر غثسعضط تجب الاترغر لطسمض طسظا شغ 
ذاسئ اهللا ورضعاظه، ق ظثحى شغ اهللا لعطئ قئط، شإظا 
إن لط ظفسض سطَّ الحر وذشى الفساد شغ افرض وذعإ 

الثغر بغظ الظاس وبآظا بشدإ اهللا.

@ Ïį̈Á ŽÖ…̨;‹]“¢\;Ïeà]•
افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  ظائئئ  صالئ 
أن  افربساء  غعم  ختاشغ  طآتمر  شغ  عارشغ،  طاري 
وافجطتئ  العطغضعبار  ذائرات  طظ  المصارتئ  الخفصئ 
داخض  السسضرغئ  صثرتعا  تثسط  جعف  باضساان  إلى 
تثودعا، وجعف تساسث شغ سمطغئ طضاشتئ اإلرعاب. 
وغةإ أن غضعن واضًتا أن باضساان ذالئئ بحراء ١٥ 
ذائرة عطغضعبار طظ ذراز ١Z-AH وألش خاروخ طظ 
ذراز عغطفاغر، وأجطتئ أطرغضغئ أخرى تصثر بظتع ططغار 
أبطشئ  صث  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  وضاظئ  دوقر. 
الططإ  صئعل  تعل  الماضغ  افجئعع  شغ  الضعظةرس 

وبغصئ  سقصات  «لثغظا  عارشغ  وأضاشئ  الئاضسااظغ. 
جًثا طع باضساان شغ طةال طضاشتئ اإلرعاب وعثا له 
العقغات  باجط  لطظاذصئ  ووشًصا  خاخئ».  أجئاب  سثة 
الماتثة شإن باضساان ق تجال تساظغ طظ الاعثغثات 
الثطغرة الاغ غحضطعا اإلرعاب، وبالاالغ، شإظعا تصعم 
افجطتئ  «طئغسات  عارشغ  طاري  تصعل  بمساسثتعا. 
ضثلك».  الصعطغ  أطظظا  طخطتئ  شغ  عغ  افطرغضغئ 
السسضري  اقجاغراد  إدارة  أوضتئ  أخرى،  ظاتغئ  طظ 

الواليات اِّـتحدة 
تدافع عن بيع األسلحة لباكستان 

افطرغضغئ،  الثشاسغ  افطظغ  الاساون  وضالئ  افطرغضغ، 
أن بغع ذائرات عطغضعبار وأجطتئ أخرى إلى باضساان 
عغ ججء طظ سمطغات طضاشتئ اإلرعاب. وعثه افجطتئ 
الئاضسااظغ»  «الةغح  صثرات  تتسغظ  إلى  جاآدي 
لثعض تطك الترب. عثا الاعضغح الضئغر طظ الةاظإ 
افطرغضغ عع ضثلك فظه وشًصا لختغفئ وول جارغئ 
جعرظال بحأن بغع افجطتئ إلى باضساان، شإن حرضات 
الثشاع افطرغضغئ تعاجه ضشعًذا طظ بقث جعات. شمظ 
جاظإ عظاك الخغظ وروجغا وسطى الةاظإ اآلخر تعاجه 

المثاوف العظثغئ..

: ألط تاسطط الصغادة الئاضسااظغئ أن المساسثات 
خرغتئ  تسطغمات  وطسعا  تأتغ  افطرغضغئ  السسضرغئ 
تعجإ سطى باضساان بأن تأخث زطام المئادرة شغ صاض 
المسطمغظ الئاضسااظغغظ وتماغئ المخالح افطرغضغئ 
باضساان  شغ  المسطمغظ  سطى  إن  المظطصئ؟  شغ 
وتطصغ  حراء  بسثم  صادتعط  ضث  تازم  طعصش  اتثاذ 
المساسثات السسضرغئ واقصاخادغئ افطرغضغئ. شمظ 
طثى  وسطى  أطرغضا  اجاسئثت  العجائض  عثه  خقل 

سصعد الحسإ الئاضسااظغ وسجزت طخالتعا الثاخئ.

خئر وتسطغص

أجرى رئغج تعظج الئاجغ صائث السئسغ زغارة رجمغئ 
إلى شرظسا غعطغ ٧ و ٨ ظغسان/أبرغض ٢٠١٥ بختئئ 
الطغإ  الثارجغئ  الحآون  وزغر  طظ  ضق  ضط  وشث 
طرزوق  طتسظ  السغاجغ  المساحار  والعزغر  الئضعش 
ووزغرة البصاشئ والمتاشزئ سطى الاراث لطغفئ افخدر 
طع  بالسقصئ  المضطش  التضعطئ  رئغج  لثى  والعزغر 
العغؤات الثجاعرغئ والمةامع المثظغ ضمال الةظثوبغ.

بغظ  ظعاغا  إسقن  سطى  الاعصغع  تّط  الجغارة،  عثا  خقل 
تعظج وشرظسا، جغاط بمعجئه تتعغض طئطس ٦٠ ططغعن 
غعرو إلى طحارغع تظمعغئ غسمح بالحروع الفعري شغ 
بسبعا قجاشقل المظاذص المعمحئ شغ تعظج. وعثا 
بطئغسئ التال، ق غسظغ الاضرم بإجصاط الثغعن بض غسظغ 
تتعغطعا إلى اجابمارات تسعد بالفائثة أضساشا طداسفئ 
سطى شرظسا، طع السطط ضثلك أظه ُغَصّثر المئطس اإلجمالغ 
وعثه  غعرو.  ططغار  بـ ١,٥  شرظسا  لثى  تعظج  لثغعن 
الصروض الاغ تمئ شغ زطظ المثطعع بظ سطغ ضاظئ 
طزعرا طظ طزاعر الفساد واقجاشقل الفرظسغ لاعظج 

الاغ أظعضئ الئقد وأبصطئ ضاعض الحسإ.
ضما وصع الطغإ الئضعش طع وزغر خارجغئ شرظسا لعران 
شابغعس، سطى اتفاصغئ تعل التعار السغاجغ سطى أسطى 
طساعى، جغاط بمصاداه إتثاث طةطج تعظسغ شرظسغ 
اتفاصغئ  سطى  الاعصغع  إلى  باإلضاشئ  السغاجغ،  لطتعار 
تعظج  شغ  اإلظسان  تصعق  طةال  شغ  طحروع  تمعغض 
دغظار.  ألش   ٩١,٢ غسادل  طا  أي  غعرو  ألش   ٤٠ بصغمئ 
وشغ  رجمغئ  أضبر  الفرظسغئ  العخاغئ  غةسض  طا  وعثا 

إذار طةالج طسطظئ وضأن الاثخض شغ حآون الئطث تص 
طضاسإ لطثولئ الاغ اجاسمرتظا وصاطئ أجثادظا.

طظ جعئ أخرى، أطدئ وزغرة البصاشئ والمتاشزئ سطى 
شطعر  الفرظسغئ  البصاشئ  ووزغرة  افخدر  لطغفئ  الاراث 
بغطغران، سطى إسقن ظعاغا لثسط الاساون المحارك شغ 
شرظسا  ترص  طزاعر  طظ  طزعر  وعثا  البصاشئ،  صطاع 
سطى ظحر بصاشاعا الاغ لط تةطإ لطسالط إق الئآس والفصر 
والاعمغح، بصاشئ جسطئ الطمأظغظئ والسسادة غاغئ ق 

تثرك لمظ تحئع بعا وأراد السغح بتسئعا.
اإلسقم  وجائض  بسخ  ضحفئ  الجغارة،  عثه  وخقل 
سظ خفصئ شرظسغئ - تعظسغئ بامعغض إطاراتغ لاجوغث 
الةغح الاعظسغ بمسثات سسضرغئ شرظسغئ. ولضظ رشخ 
السئسغ شغ الظثوة الختفغئ اإلجابئ سظ جآال تعل طا 

تردد وحثد سطى جرغئ عثه افطعر.
وضما أسطظ ععقظث أن بارغج وتعظج تاساوظان طظث 
أحعر، سطى خسغث افطظ وطضاشتئ اإلرعاب، طسائرًا أن 
ذلك جغسجز أطظ التثود الةظعبغئ لاعظج بفدض الاساون 
اقجاثئاراتغ طع بارغج. أشق غمضظ اسائار عثا الاخرغح 
تأضغثا لما ّغروج أن المثابرات الفرظسغئ ترتع شغ الئطث؟

شغ الثاام، زغارة رئغج الثولئ لفرظسا لط غظازر طظعا 
الظاس حغؤا وبالفسض لط تتصص لعط حغؤا، جعى اإلعاظئ 
شصث جسطئ شرظسا تتج وضأظظا طا زلظا طساسمرة شرظسغئ. 
ولضظ خفغ سظعط أن ذلك الجطظ صث وّلى تصغصئ وأن 
الجطظ عع زطظ افطئ وجاأخث زطام أطعرعا سما صرغإ 

بإذن اهللا.

أضواء على زيارة الرئيس التونسي إُّـ فرنسا 
بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

 بصطط: غعجش جقطئ

«طظزمئ  لثول  افطظغئ  افجعجة  سظ  طمبطعن  بتث 
ذحصظث،  افوزبضغئ  الساخمئ  شغ  لطاساون»  حظشعاي 
اإلجقطغئ»  الثولئ  «تظزغط  لثطر  الاخثي  طسائض 
الاظزغمات  طظ  وغغرعما  اإلجقطغ»  الاترغر  و«تجب 

اإلرعابغئ الماطرشئ.
وتدط المظزمئ ضق طظ روجغا والخغظ وضازاخساان 
عظاك  أن  ضما  وذاجضساان.  وصغرغغجغا  وأوزبضساان 
وعغ  شغعا  «طراصإ»  خفئ  سطى  تخطئ  دول  خمج 

إغران وأششاظساان وباضساان والعظث وطظشعلغا.
لعغؤئ  والسحرغظ  السادجئ  الةطسئ  شغ  روجغا  وطبض 
حظشعاي  لمظزمئ  الاابسئ  اإلصطغمغئ  اإلرعاب  طضاشتئ 
الروجغئ  الفغثرالغئ  افطظ  عغؤئ  لمثغر  افول  الظائإ 

الةظرال جغرغغ جمغرظعف.
وتمئ خقل عثه الةطسئ المعاشصئ سطى برظاطب الاساون 
طةال  شغ  حظشعاي،  طظزمئ  شغ  افسداء  الثول  بغظ 

أجهزة أمن دول «منظمة شنغهاي للتعاون» 
تنسق إجراءات مكافحة اإلرهاب 

طضاشتئ اإلرعاب والاطرف لطفارة طظ سام ٢٠١٦  إلى 
سام ٢٠١٨.

ضما تصرر تظفغث طحروع طحارك لطاثرغإ سطى الاخثي 
حئضئ  طظ  اقجافادة  اإلرعاب  سظاخر  لمتاوقت 

اإلظارظئ لاتصغص أعثاشعا. 
وطظ الفسالغات المافص سطغعا أغدا سصث بالث طآتمر 
بالاساون  الماسطصئ  المسائض  لمظاصحئ  تطئغصغ  سطمغ 
 — الثول  بغظ  بعا  والماخطئ  افطظغئ  المةاقت  شغ 
افسداء شغ طظزمئ حظشعاي طظ جعئ، والثول الاغ 

تخطئ سطى خفئ «طراصإ» طظ جعئ أخرى. 
وأسطظ شغ ذحصظث أغدا أن الةطسئ المصئطئ لطممبطغظ 
سظ  افجعجة افطظغئ لثول «طظزمئ حظشعاي لطاساون» 
شغ   ٢٠١٥ سام  أغطعل/جئامئر  حعر  شغ  جاسصث 

جمععرغئ أوزبضساان.
المخثر: طعصع جئعتظغك سربغ
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