
طسرضئ تطإ: عض تتصص أطرغضا 
بالاعثغث طا لط تتصصه بالاثطري؟

إن افشضار شغ أغئ أطئ طظ افطط عغ أسزط بروة تظالعا 
افطئ شغ تغاتعا... أطا البروة المادغئ، واقضاحاشات السطمغئ، 
دون  طضاظعا  شإن  ذلك،  حاضض  وطا  الخظاسغئ،  والمثارسات 
افشضار،  سطى  إلغعا  العخعل  غاعصش  إظه  بض  بضبغر،  افشضار 
افّطئ  بروة  دطرت  شإذا  افشضار.  سطى  بعا  اقتافاظ  وغاعصش 
المادغئ شسرسان طا غساد تةثغثعا، طا داطئ افّطئ طتافزًئ 
ببروتعا الفضرغئ... وطظ عظا ضان ق بث طظ الترص سطى افشضار 
أوقً. وسطى أجاس عثه افشضار، وتسإ ذرغصئ الافضغر المظاةئ 
المضاحفات  إلى  لطعخعل  وغسسى  المادغئ،  البروة  تضسإ 

السطمغئ واقخاراسات الخظاسغئ وطا حاضطعا.
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  ُْن مَجِيٌع ُمْنَترِصٌ ْم َفُقولُوَن حنَ
َ
﴿أ

بَُر﴾ ُّ ُّوَن ا َْمُع َويَُول َسُيْهزَُم اجلْ
بصطط:  سئث الرتمظ العابص - السراق

: بثسعة طظ تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ اتاحث اآلقف شغ جاتات المسةث افصخى 
 ،٢٠١٦/١٠/٢١ الةمسئ  غعم  خقة  بسث  المئارك 
غرتضئعا  الاغ  لطمةازر  واجاظضارا  لتطإ  اجاظخارا 
تطإ  شغ  السعري  الظزام  وذغران  الروجغ  الطغران 
وصث  وغربغئ.  أطرغضغئ  وبمئارضئ  جعرغا  أظتاء  وضاشئ 
ردد المتاحثون العااشات المسادغئ لروجغا وأطرغضا 
خقل  طظ  تطإ  بظخرة  والمطالئئ  افجث  وظزام 
شغ  المحارضعن  عطض  وصث  اإلجقطغئ،  افطئ  جغعش 
السعداء  الرجعل  راغات  ورشسعا  وضئروا  اقتاحاد 
التحعد  شغ  ضطمئ  ألصغئ  وصث  الئغداء.  وألعغاه 
"طظ  بصعله  الحام  أعض  شغعا  الماتثث  خاذإ 
اهللا  رجعل  طسراج  طظ  ظثاذئضط...  المصثس  بغئ 
ظساخرخضط...  افصخى  المسةث  وطظ  ظظادغضط... 
وظصعل لضط... لغج لضط إق أن تسدعا سطى دغظ اهللا 

إق  ظاخر  وق  اهللا...  إق  لطئقء  ضاحش  شق  بالظعاجث... 
اهللا... ق تطافاعا إلى الشرب وطحارغسه... اظئثوا أولغاء 
بضض  السمقء  اظئثوا  جعظط...  أبعاب  ودساة  الحغطان 
طحاربعا...  بضض  الضفار  طحارغع  اظئثوا  أذغاشعط... 
سئرة  افصخى  والمسةث  بفطسطغظ  تض  شغما  ولضط 
وسزئ، شاساخمعا بتئض اهللا الماغظ وتثه، وتمسضعا 
ببعابئ بعرتضط، بإجصاط الظزام وصطع رأس افشسى 
الثقشئ  وإصاطئ  تئسغئ  ضض  طظ  واقظسااق  دطحص  شغ 
سطى طظعاج الظئعة". وأضاف الماتثث "افصخى غظفث 
والمةاعثغظ  افبرار  الخّثغصغظ  سجطات  روسضط  شغ 
طع  طعسث  سطى  طسضط...  طعسث  سطى  فظه  افخغار، 
ضاائئضط... سطى طعسث طع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
شق تثطفعا المغساد، شأجمسعا أطرضط سطى ظخرة دغظ 
لعا  والساسغظ  الثقشئ  طحروع  تعل  واقلافاف  اهللا 
ظخرة  أن  الماتثث  وبغظ  غظخرضط".  اهللا  واظخروا 
أعض الحام ق تضعن طظ خقل افطط الماتثة وأطرغضا 
والشرب وق طظ خقل المال المسغج المسمعم وإظما 
باصاسج  وظثد  اإلجقطغئ،  افطئ  جغعش  خقل  طظ 
سطى  بالاآطر  اتعمعط  بض  تطإ  ظخرة  سظ  التضام 
اقصااال  شاظئ  "اتثروا  لطبعار:  وصال  وتطإ،  الحام 
الثاخطغ شفغعا طصاطضط وضغاع ضطماضط واجمسعا طظ 
إخعاظضط شغ تجب الاترغر شعع لضط ظاخح أطغظ وعع 

رائث لظ غضثبضط".

تساصر  ق  الاغ  الئحر  أععاء  سطى  صاطئ  تدارة  إن 
سطى تال، وسصغثٍة باذطٍئ ضفخض الثغظ سظ التغاة، 
طتثوٍد اشارض خطًأ أن الخراع سطى  وسصٍض إظساظغٍ 
المعارد عع افجاس، وأن الئصاء لفصعى... جثغرٌة بأق 
غظاب سظعا غغر الحرور وافزطات، وخراب المةامسات 
وطا غةره سطى الئحرغئ طظ وغقٍت وآعات. وضض ذلك 
السالمغ  اإلرعاب  زسغمئ  شغ   - حك  وق   - طاةسٌث 
ظتسظ  أن  عثه -  والتال  إذًا -  غظئشغ  شق  أطرغضا... 
الزظ بعا طعما ادسئ أو وسثت بأن طا تصعم به طظ 
فعض  خقٌح  أو  خغٌر  به  غراد  وتربغٍئ  جغاجغٍئ  جععد 
المعخض خاخًئ والسراق ساطئ، وضثا فعض جعرغا أو 
طصغاجعا شغ  جعاعا طظ بقد المسطمغظ... ذلك أن 
التغاة إظما عع طخطتاعا شتسإ، ولع أدى ذلك إلى 
إتراق السراق وأعطه..!، وصث شسطئ ضض طا شغ وجسعا 
باتاقٍل  طمجق،  حر  وتمجغصه  آطظاً  ضان  بطٍث  لاثطغر 
شضاظئ  المفرذئ  السسضرغئ  بالصعة  شرض  بشغٍخ 
ِمْنُهْم  َطائَِفًة  يَْسَتْضِعُف  ِشَيًعا  ْهلََها 

َ
أ ﴿َجَعَل  أن  طتخطاه 

ْنَناَءُهْم َويَْسَتْحيِي نَِساَءُهْم﴾.
َ
يَُذبُِّح أ

شق ظحّك أن طا صاطئ به أطرغضا لتث اآلن غمضظ أن 
الثي  طحروسعا  ظةاح  غغر  أتٍث  طخطتئ  شغ  غخإ 
لاصسغط  افوباش  سطعجعا  أجراب  طع  اخطتئاه 
بط   - وجض  سج  اهللا  طضظعا  ق   - أوقً  السراق  وتفاغئ 
بطثان المظطصئ قتصًا، شاجاساظئ بضض طا أطضظعا طظ 
الثولغ  الاتالش  بصعات  سرشئ  ضالاغ  دولغٍئ  أدواٍت 
السمغطئ  ضافظزمئ  طتطغٍئ  أو  (اإلرعاب)،  لمضاشتئ 
الاغ  وافردن...  وصطر  والسسعدغئ  وترضغا  إغران  شغ 
أجظثة  وراء  جسغاً  افظثال  افذظاب  تضاطعا  غاسابص 
أطرغضا طعما سرضعا خجائظ أطعال المسطمغظ لثغعط 
لطظفاد، وأبظاءعط لطفظاء. شطصث رأغظا ضط دشسئ إغران 
أضرت  أطعاٍل  طظ   - التخر  ق  المبال  جئغض  سطى   -
وجظعدعا  ضئاذعا  طظ  المؤات  وصاض  باصاخادعا، 
لطسراق  به  دشسئ  طا  أو  المةرم،  بحار  ظزام  إلجظاد 
طظ ططغحغاتعا الطائفغئ الاغ أزعصئ أرواح ألعف طظ 
وتعةغرعط  دغارعط  تثطغر  طع  السظئ  أعض  إخعاظعط 
سالًئ شغ الثاخض والثارج وخعقً فغراٍض دظغؤئ. وعا 
ظتظ ظرى تضام ترضغا غامسضعن طبطعط بفرغئ تترغر 
المعضض  لطثور  إخفاًء  ذلك  ضطفعط  طعما  المعخض 
تثود  تأطغظ  بتةئ  تصغٍر  إصطغٍط  إظحاء  شغ  إلغعط 

ُ َفْعلَُم إِغَُّهْم لاََكِذبُوَن﴾. ْغُفَسُهْم َوابَّ
َ
بقدعط ﴿ُفْهلُِكوَن أ

والفعط ذاته غظستإ سطى طا غاةمض به أجغر أطرغضا 
عع  جظعده  أولعغات  رأس  سطى  أن  طظ  (السئادي) 
تترغر أعض المعخض طظ ظطط تظزغط "الثولئ" وتصظ 
العصائع  وضض  طماطضاتعط،  سطى  والتفاظ  دطائعط 
طثاشع  أن  تآضث   - ختفغغظ  أو  شاّرغظ  بتسإ   -
المطغحغات الطائفغئ وخعارغثعط، إضاشئ لما تطصغه 
غفرق  ق  الةماسغ  المعت  أجئاب  طظ  الضفار  ذائرات 
المطرصئ  بغظ  باتعا  شطصث  وذفض،  واطرأٍة  حغتٍ  بغظ 
المظزمات  عغ  وعا  الظجاع...  فذراف  والسظثان 
تئطس  ربما  عائطٍئ  أسثاد  إلغعاء  جععدًا  تئثل  الثولغئ 
شخض  صثوم  طع  صاجغٍئ  ظروف  شغ  قجأ  المطغعن 
الحااء، وصث خرح وزغر العةرة والمعةرغظ السراصغ 
ألش   (٧٥٠) إلغعاء  خططئ  العزارة  أن  طتمث،  جاجط 
حثص طظ طثغظئ المعخض. وبغظ العزغر شغ طآتمر 
ختفغ، أن (٥٠٠) ألش طظ السثد الماعصع لطظازتغظ، 
جاظحؤعا  الاغ  المثغمات  شغ  اجاصئالعط  جغاط 
آخرون إلى  العزارة إلغعائعط، بغظما جغطةأ (٢٥٠) ألفاً 

الصرى المةاورة لمثغظئ المعخض.
والتص أن طا غثطَّط فعض السظئ - الثغظ عط رأس 
عع   - المتاطغظ  وضراعغئ  الزطط  طصارسئ  شغ  التربئ 
إتالاعط لقجؤغظ بآجاء بسث تثطغر دغارعط وجسطعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لط غضظ وصش روجغا الصخش الةعي طآصاا سطى تطإ 
صئغض الطصاء البقبغ بغظ بعتغظ وطغرضض وأوقظث جعى 
وأوروبا،  روجغا  بغظ  الاعتر  تثة  لاثفغش  طتاولئ 
وتسعغق قظسصاد الطصاء، وضما ورد شغ جعاب السآال 
الخادر سظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ 
خطغض أبع الرحائ شغ ٢٠١٦/١٠/٢٠م، إق أن طعصش روجغا 
ودورعا الثي تطسئه خثطئ فطرغضا لط غاأبر بالدشعط 
بسث  بعتغظ  طعصش  غاأبر  لط  ضما  صئض  طظ  افوروبغئ 
طتاولاعما  طظ  الرغط  سطى  وأوقظث  بمغرضض  لصائه 
دار  طا  سطى  اذطسئ  أوروبغئ  طخادر  (صالئ  شصث  ذلك 
شغ  تازطا  "بصغ  بعتغظ  إن  البقبغئ،  برلغظ  صمئ  شغ 
طعاصفه ولط غصثم أي تظازل". وبسث طظاصحات وخفاعا 
الرئغج  صئض  "تادة"،  ضاظئ  بأظعا  المخادر  عثه 
الروجغ (ولط غصثم وسثا) بالظزر شغ إطضاظغئ تمثغث 

السمض بالعثظئ، وذلك طظ أجض عثف إظساظغ بتئ. 
ئه  والخادم شغ ضقم بعتغظ لععقظث وطغرضض، أظه حَّ
وضع تطإ بما ضان سطغه شغ طثغظئ غروزظغ، ساخمئ 
جمععرغئ الحغحان، سظثطا ضاظئ، وشص بعتغظ، تتئ 
جغطرة "اإلرعابغغظ". وصال الرئغج الروجغ: "جظطئص 
شغ تطإ طا ذئصظاه شغ غروزظغ"، أي اجاثثام الصعة 
المططصئ لتسط العضع، افطر الثي شعمه المسآوقن 
طسرضئ  لتسط  جسغه  شغ  "تازم"  أظه  سطى  افوروبغان 
تطإ سسضرغا.) (ختغفئ الحرق افوجط ٢٠١٦/١٠/٢١).

وطعصش روجغا طظ تطإ عع طرآة لطمعصش افطرغضغ، 
سطى  المةرم  افجث  ظزام  ظفعذ  بسط  ترغث  شأطرغضا 
بسث  لسعرغا  ساخمئ  تسائر  فظعا  بالثات  تطإ  طثغظئ 
دطحص، تغث غططص سطغعا ساخمئ جعرغا اقصاخادغئ، 
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

الصعات  وجظعد  ضئاط  الاترغر  تجب  ذالإ   :
الةثي  الاترك  بدرورة  المسطمغظ  بقد  شغ  المسطتئ 
لطاثطص طظ صغث التضام السمقء، وظخرة افصخى وغجة 
وصفئ  خقل  ٢٠١٦/١٠/١٨م  البقباء  غعم  وذلك  وتطإ، 
جماعغرغئ ظزمعا تجب الاترغر وجط صطاع غجة تتئ 
سظعان: (افصخى غساظخرضط، وغجة تساخرخضط وتطإ 
تظادغضط، شطئعا الظثاء غا جغعش المسطمغظ)، وصث ُرشسئ 
شغعا حسارات طبض "غا طظ تظادون بتصعق اإلظسان: أغظ 

تصعق اإلظسان طما غتخض شغ تطإ وشطسطغظ؟"، "أطرغضا جمسئ أوباحعا، وروجغا ألصئ تممعا، وجغعحظا غضئطعا 
تضام الثغاظئ"، "بعرة الحام لظ غظخرعا أظخاف تطعل، وق أظخاف رجال"، "أطا آن لةغعش المسطمغظ أن غاترضعا 
ظخرة لفصخى وتطإ"، "غا أعض تطإ: اخئروا وخابروا ورابطعا شاهللا طسضط" و"الثقشئ عغ الصادرة سطى  إصاطئ 
الثغظ ودتر المساثغظ الشاخئغظ". وصث ألصى سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ افجااذ خالث 
جسغث ضطمئ َتَمض شغعا سطى التضام، وسطى الةاطسئ السربغئ، وطظزمئ الاساون اإلجقطغ واخفاً تثاذلعط سظ ظخرة 
المسطمغظ شغ جعرغا بأظه ججٌء طظ طآاطرات إجعاض وتخفغئ بعرة الحام. ووجه افجااذ جسغث جض رجائطه إلى 
جغعش المسطمغظ الرابدئ شغ بضظاتعا الاغ ترى تطك الةرائط وتسمع تطك الخرخات دون أن تترك جاضظاً، بغظما 
غساثثطعا التضام لتماغئ أظفسعط وتظفغث المحارغع وافجظثات اقجاسمارغئ ضالمحارضئ شغ الاتالفات الثولغئ، 
طتمقً إغاعا طسآولغئ ظخرة أعالغ جعرغا وافصخى وغجة، طسائرًا أظعا الصادرة سطى تثطغص افطئ طظ طساظاتعا، 
ورشع الزطط سظعا، وإغصاف تطك المةازر، داسغاً إغاعا لطاترك الساجض والسرغع شافطر جث ق عجل، واخااط طساتئاً ضئاط 
وجظعد الصعات المسطتئ صائقً: "أغُاعا الةغعُش غا أختاَب الصعِة والمظسئ: إن تطَإ وغجَة وبغَئ المصثس جائصى 
واصفًئ لظ تظتظَغ إق هللا وإن لط تظُخروعا شسُاظخر سطى أغثي صعٍم غغِرضط بإذن اهللا". وخقل لصاء طع المعظثس 
إبراعغط الحرغش سدع المضاإ اإلسقطغ، صال الحرغش بأن اجاظخار واجاظفار الصعات المسطتئ شغ الئقد اإلجقطغئ 
ولغج أسثاء افطئ، لثطع التضام واقجاصقل بإرادة الئقد سظ افجظئغ عع الثغار الحرسغ والسصطغ الفّسال الثي طظ 
حأظه أن غظصث افطئ طظ الضئعات الاغ تسغحعا. وسظ طعصش التجب طظ لصاء لعزان افخغر صال الحرغش بأن: "لصاء 
لعزان عع تطصئ شغ جطسطئ المآاطرات الاغ تتعضعا أطرغضا بالاساون طع روجغا والئقد المتغطئ بسعرغا، لفخض 
البعار سظ بسدعط، وإجعاض البعرة بتض جغاجغ بالاحارك طع ظزام بحار، طع ضمان بصاء تئسغئ جعرغا لطشرب 

وبصاء الظزام السطماظغ"، ووخش الطصاء بأظه شاحض ضسابصغه.

اتاحاد ضثط ظخرة لتطإ بثسعة طظ تجب 
الاترغر شغ المسةث افصخى المئارك
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تجب الاترغر: أطرغضا جمسئ أوباحعا، وروجغا ألصئ تممعا، وجغعحظا غضئطعا التضام
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أسطظئ تضعطئ جظعب السعدان أن رغاك طحار؛ الظائإ 
جظعب  دولــئ  رئغج  طغاردغئ؛  لسطفاضغر  السابص 
السعدان، لط غسث لثغه أغئ شرخئ لطسإ دور جغاجغ 
شغ الةظعب، وصال الماتثث الرئاجغ (أتغظغ وغك) لـ 
بغ بغ جغ، (إن طحار لغج له طضان عظا، وق غةإ 
أن غسعد صئض اقظاثابات المصررة شغ السام ٢٠١٨م)، 
وأضاف: (ق أساصث أن رغاك طحار غمضظه طةرد الافضغر 
أن  سطى  طآضثًا  اقظاثابات)،  صئض  لطئطث  السعدة  شغ 
(طظ افشدض أن غئصى رغاك طحار بسغثًا سظ المحعث 
سربغ.  جغ  بغ  بغ  السعدان)  جظعب  شغ  السغاجغ 
اجاائئ  صث  افطعر  أن  تسظغ  الاخرغتات  عثه  شعض 
صئداعا  أتضمئ  وأظعا  السعدان،  جظعب  شغ  فطرغضا 
جئغض؟  طظ  شغه  لئرغطاظغا  غسث  لط  بتغث  تماطًا، 
ولقجابئ سظ عثا السآال، ق بث طظ طسرشئ طا غةري 
سطى أرض جظعب السعدان، وطسرشئ ردود الفسض طظ 
جاظإ المسارضئ، تاى ظتضط بأن افطر صث خار خالخًا 

فطرغضا أم ق.
أن  غرى  السعدان،  جظعب  شغ  غةري  لما  الماابع  إن 
المسارك ق تجال تحاسض بغظ الصعات التضعطغئ، وبغظ 
صعات المامردغظ، تحاث تغظا، وتعثأ تغظا آخر، دون 
أن تضعن الشطئئ في طظ الفرغصغظ، إذن، سطى افرض 
ترغث،  ضما  فطرغضا  خالخا  السعدان  جظعب  غخئح  لط 
أطا  (جطفاضغر).  صعات  تخارع  (طحار)  صعات  زالئ  شما 
شصث  المسارضئ،  صئض  طظ  افشسال  بردود  غاسطص  شغما 
إصاطاه  طضان  طظ  جغ  بغ  الئغ  إلى  (طحار)  تتثث 
شغ جععاظسئغرج، بةظعب أشرغصغا صائًق: "إن الفخغض 
المامرد الاابع له ق غجال بإطضاظه الافاوض طع الرئغج 
(ضغر) لطاعخض إلى اتفاق جقم" ضما صال رئغج سمطغات 
"إن  قدجع):  (إرظغه  الماتثة،  بافطط  السقم  تفر 
زسغط المسارضئ ظائإ رئغج تضعطئ الةظعب السابص 
رغاك طحار لط غمئ جغاجغاً وإظه غمبض سظخرا طعما 
أن  العاضح  شمظ  السعدان".  جظعب  طةامع  شغ  جثَا 
أطرغضا تتاول الدشط سطى طحار تاى غصئض بما تسطغه 
له، وضاظئ أطرغضا صث ضشطئ سطى (طحار) سئر اإلغساز 
لسطفاضغر باسغغظ تسئان دغظص ظائئاً له بثغًق لـ (طحار)، 
خطعات  شغ  أطرغضا  جــارت  افطــر،  غةث  لط  وسظثطا 
ظائئا  دغظص  باسئان  غسارف  الثولغ  المةامع  لةسض 
لسطفاضغر، شاجاصئطاه شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ 
بض  السعدان،  جظعب  تضعطئ  لرئغج  ظائئاً  باسائاره 
جمتئ له بمثاذئئ الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، 
باسائاره طمبًق لرئغج دولئ جظعب السعدان (جطفاضغر 
طغاردغئ). وصث اظاصث الماتثث باجط المسارضئ (طظاوا 
بغار جاتضعث) العقغات الماتثة افطرغضغئ، قجاصئالعا 
تمازج  لرادغع  تخرغح  شغ  صال  تغث  دغظص)،  (تسئان 
غآضث  دغظص  لاسئان  الماتثة  العقغات  اجاصئال  "إن 
جظعب  شغ  الظجاع  لتض  واضتئ  رؤغئ  لعا  لغسئ  أظعا 
لسماتعا  أغداً،  الماتثة  افطط  اظاصث  ضما  السعدان" 
الساطئ  الةمسغئ  اجاماع  شغ  دغظص  تسئان  بمحارضئ 

لفطط الماتثة بظغعغعرك.
جظعب  شغ  التضعطئ  بعا  تصعم  طا  أن  غآضث  وطــا 
إق  عع  طا  أطرغضا،  وأطاطعا  ورائعا  وطظ  السعدان، 
أطرغضا،  ترغثه  بما  تصئض  تاى  لطمسارضئ،  ضشعط 

طا  طحار،  سعدة  تظازر  زالئ  طا  أطرغضا  أن  غآضث  وطا 
طفعضغئ  رئغج  طعصاي)،  (شساعس  لسان  سطى  جاء 
"إن  صال:  تغث  (جمغك)  المحارضئ  والاصغغط  المراصئئ 
اتفاق السقم العح الثي وصع شغ آب/أغسطج طظ 
عظاك  ذالما  التغاة،  صغث  سطى  غجال  ق  الماضغ  السام 
العتثة  تضعطئ  شغ  تسمض  تجال  ق  طسارضئ  شخائض 
بسث  لطختفغغظ  (طعصاي)  وأوضح  جعبا"  شغ  العذظغئ 
اقجاماع الةاطع لطمفعضغئ غعم افربساء الماضغ أن 
اتفاق السقم ق غجال سطى صغث التغاة، فظه عع الثغار 
العتغث لةظعب السعدان صائًق: "إن طفعضغئ المراصئئ 
سمطغئ  إلى  المسارضئ  طةمعسئ  بصغئ  اظدمام  تظازر 
السقم". وشغ السغاق ذاته صال (رغاك طحار) شغ تعار 
تمسضه  غةثد  إظه  جععاظسئغرج  شغ  تمازج  لرادغع 
صائًق:  اجاثرك  لضظه  الظجاع،  تسعغئ  اتفاق  باظفغث 
"إن التض غضمظ شغ صغام طئادرة جغاجغئ تآدي إلى 
إسادة اتفاق السقم إلى طةراه وضثلك إسادة تحضغض 
طا  غآضث  وطا  جثغث".  طظ  العذظغئ  العتثة  تضعطئ 
ذعئظا إلغه طظ أن التثغث سظ (طحار) لغج له طضان 
ضجسغط جغاجغ شغ جظعب السعدان طظ صئض تضعطئ 
الةظعب، وأظه تثغث لطدشط، ولغج تصغصئ، عع طا 
الخادر   (٧٧١) سثدعا  شغ  الخغتئ  ختغفئ  أوردته 
باارغت افتث ٢٣ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦م تتئ 
سظعان (جعبا تاراجع) تغث جاء شغه: "شغ طئادرة غغر 
باجط  الرجمغ  والظاذص  اإلسقم  وزغر  أسطظ  طاعصسئ 
تضعطئ جعبا (طاغضض طضعي) اجاسثاد جعبا قجاصئال 
(ظاغطع  لمعصع  ووشصا  السظش".  سظ  تثطى  تال  طحار 
طغثغا) شإن (طضعي) أضث بأن تضعطاه ق ترشخ سعدة 
(طحار) ضما أحغع سظعا صائًق: "ظتظ ق ظرشخ سعدة أي 
حثص وظتظ ظثسع ضض الظاس لارك الترب والاصثم 
صثطا شغ ذرغص السقم تاى غاسظى لظا الةطعس طسًا 
جظعبغغظ،  ضسعداظغغظ  السقم  أجض  طظ  والافاوض 
جعبا  إلى  السعدة  تصه  وطظ  جظعبغ  طعاذظ  وطحار 

واقظثراط شغ السقم".
السزمى؛  الصعى  شغعا  تاتضط  الاغ  الئقد  تال  عضثا 
الاغ ق عط لعا أن غمعت الظاس، وغضفغ أن الاصارغر 
الخراع  شغ  تافعط  لصعا  الثغظ  بأن  تصعل  الرجمغئ 
الثائر بغظ طحار وجطفاضغر، بطس أضبر طظ خمسغظ ألفاً، 
أطا الثغظ حردوا شعط بالمقغغظ! شماى غسعد جاجئ 
الةظعب  أعض  دطاء  شغتفزعا  رحثعط؟  إلى  الةظعب 
الثغظ ق ظاصئ لعط شغ عثا الخراع وق جمض، وطاى 
لمحارغع  الاخفغص  سظ  وغضفعن  أغثغعط،  غظفدعن 
وطآاطرات أطرغضا وبرغطاظغا. إن العاصع غصعل إن ذلك 
سمقء  غضعظعا  أن  ارتدعا  جاجئ  ظض  شغ  غتثث  لظ 
لرجال  غتااج  السمض  شعثا  المساسمر،  الضاشر  لطشرب 
غتمطعن شضرة جغاجغئ، تترر الئقد والسئاد طظ عغمظئ 
الشرب المساسمر سطى الصرار افطظغ والسغاجغ لعثه 
الئقد، ولغج غغر رجال الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، طظ غصثر سطى ذلك إن حاء اهللا، بأن غسغثوا 
وضط  جرسئ،  بأصخى  حماله  إلى  السعدان  جظعب 
السعدان، طع بصغئ بقد المسطمغظ تتئ راغئ الثقشئ 
 الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الصادطئ صرغئا بإذن اهللا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

أوبك تةسض فطرغضا جئغقً سطى 
املسطمني وسطى السالط أجمع

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

بسث   ١٩٧١ سام  الثعإ  سظ  الثوقر  شخض  تط  أن  طظث 
واتث،  ذرف  طظ  وودز  برغاعن  اتفاصغئ  أطرغضا  إلشاء 
لطثوقر  ضشطاء  الئارول  اجاسمال  إلى  أطرغضا  سمثت 
لئغع  الرئغسغئ  السمطئ  الثوقر  جسض  طظ  تمضظئ  تغث 
 ١٩٧٣ سام  ظةتئ  وصث  السالمغئ،  افجعاق  شغ  الئارول 
إلى  أدى  طا  الئارول  إظااج  خفخ  السسعدغئ  بإصظاع 
ارتفاع جسر الئارول لغخض تعالغ ٢٠ دوقرا لطئرطغض. 
وطظث ذلك العصئ وجث اخطقح الئارودوقر الثال سطى 
الربط المتضط بغظ صغمئ الثوقر وجسر الئارول. وصث 
اجاسمطئ أطرغضا عثه السقصئ العذغثة ضأتث افدوات 
المعمئ شغ العغمظئ سطى السقصات المالغئ واقصاخادغئ 
خقل  طظ  أطرغضا  سمطئ  وصث  السالط.  طساعى  سطى 
سقصاعا المعغمظئ سطى السسعدغئ وإغران والسراق سطى 
لاظفغث  أداة  لغضعن  وتسسغره  الظفط  بإظااج  الاتضط 
جغاجاتعا خاخئ شغما غاسطص بروجغا والخغظ وإغران. 
وق غثفى سطى أتث أن روجغا صث تدررت ضبغرا بسئإ 
اظثفاض جسر الظفط تغث إن ٧٠٪ طظ اصاخاد روجغا 

غسامث سطى تخثغر الظفط.
روجغا  له  دسئ  الثي  أوبك  اجاماع  شإن  عظا  وطظ 
تثفغخ  إطضاظغئ  لئتث  جاء  أوبك  خارج  أخرى  ودول 
إظااج الظفط طظ صئض الثول افضبر إظااجا. والمصخعد 
افخرى  الثطغب  ودول  السسعدغئ  افولى  بالثرجئ  عظا 
خاخئ اإلطارات. إق أن السسعدغئ صث اجائصئ اقجاماع 
المصرر شغ شغظا باإلسقن سظ بغع جظثات دغظ بصغمئ 
طسابمرغظ  طع  تاحاور  إظعا  وصالئ  دوقر،  ططغار   ١٥
طظ أطرغضا تعل عثه الثطعة. طا غسظغ أن السسعدغئ 
أجسار  رشع  أجض  طظ  إظااجعا  خفخ  تصغصئ  تظعي  ق 
قصاخادغات  اقجاصرار  إلسادة  ضاف  بحضض  الظفط 
لسان  سطى  جاء  وصث  روجغا.  خاخئ  المادررة  الثول 
لقجاراتغةغئ  السالمغئ  العغؤئ  رئغج  ضروشئ  عطغما 
المالغئ أن "السسعدغئ تسسى لةسض اقصاراض أولعغئ 
خفخ  سظ  الظاتب  الظصص  سظ  لطاسعغخ  لثغعا 
لغسئ  السسعدغئ  أن  إلى  غحغر  طا  الئارول".  أجسار 
عغ  إذ  الظفط،  أجسار  رشع  سطى  السمض  أولعغاتعا  طظ 
ورد  وصث  الئارول.  طال  سظ  بثائض  إغةاد  سطى  تسمض 
سطى  جاسمض  أظعا  جسعدغغظ  طسآولغظ  لسان  سطى 
الاثطص طظ السةج شغ طغجاظغاعا طع تطعل سام ٢٠٢٠ 
شإظه  وبالاالغ  الظفط.  أجسار  زغادة  إلى  الطةعء  دون 
طظ غغر الماعصع أن تسعد أجسار الظفط لقرتفاع إلى 
طا ضاظئ سطغه صئض جظاغظ تغث زاد جسر الئرطغض سظ 
١٠٠ دوقر. ولضظ طظ الماعصع أن غساصر السسر طا بغظ 
افصض.  سطى  الصادطاغظ  السظاغظ  خقل  دوقرًا   ٥٠-٦٠
أوبك  دول  تثفخ  أن  المتامض  غغر  طظ  أظه  وذلك 
برطغض  ططغعظغ  بتعالغ  الظفط  طظ  إظااجعا  طةامسئ 
غعطغا، وعع الاثفغخ القزم إلتثاث ارتفاع ططتعظ 
تصعم  أن  الماعصع  طظ  لغج  أظه  ضما  الظفط.  بأجسار 
جعف  فظعا  أتادي  بحضض  إظااجعا  باثفغخ  روجغا 
تادرر أضبر، إذ إن أجسار الظفط لظ ترتفع بحضض ضاف 
وبالاالغ شسعف تثسر روجغا تةط طئغساتعا التالغ. 
المساعى  إلى  إظااجعا  غخض  لط  الاغ  إغران  وضثلك 
المططعب أخق. وبالاالغ شإن خفخ إظااج الظفط غغر 
طاعصع بحضض ضاف خقل اجاماع أوبك+٢ شغ شغّظا، وق 

تاى ظعاغئ ٢٠١٦ وبثاغئ ٢٠١٧.
وطظ المعط أن ظسطط أن السسعدغئ خاخئ بط إغران 
والسراق ق تخثر صراراتعا الظفطغئ سظ طخطتئ خاخئ 
لعثه  المسالط  واضتئ  اجاراتغةغات  سطى  وبظاء  بعا 
بض  الثول.  عثه  طخطتئ  سطى  بظاء  تئظغعا  تط  الثول 

أطرغضا  سطغعا  تمطغه  طا  وتظفث  تسمض  الثول  عثه  إن 
وطا غتصص طخطتئ أطرغضا بالثرجئ افولى. شالسسعدغئ 
دغظ  جظثات  وتئغع  طثغظئ  دولئ  تخئح  أن  طساسثة 
بثق طظ بارول تاى ق غرتفع جسر الظفط إلى درجئ 
إتضام  إلى  ترطغ  الاغ  جغاجاتعا  أطرغضا  سطى  تسطض 
السغطرة والعغمظئ سطى السالط. وضثلك افطر بالظسئئ 

إلغران والسراق.
أطا دسعة روجغا قجاماع أوبك ووسثعا بالسمض سطى 
أجسار  خفخ  سظ  الظاتةئ  روجغا  أزطئ  طظ  الاثفغش 
الئارول شعغ لغسئ إق ججءًا طظ جغاجئ الةجرة الاغ 
بالترب  غاسطص  شغما  خاخئ  روجغا  طع  أطرغضا  تائسعا 
الثائرة شغ جعرغا. شأطرغضا تمظغ روجغا بأظعا جاسمض 
أجسار  رشع  ذرغص  سظ  المالغئ  أسئائعا  تثفغش  سطى 
سمقئعا  طظ  ذطئئ  شصث  طخثاصغاعا  وإلبئات  الظفط. 
اإلظااج  خفخ  تعل  قجاماع  روجغا  دسعة  أوبك  شغ 
لطئارول. وق غثفى أن طبض عثا اقجاماع جغخض إلى 
ذرغص طسثود تغظ تئتث افذراف ظسئئ خفخ اإلظااج 
لضض دولئ، والاغ جاخطثم طظث الئثاغئ بسثم رغئئ 
روجغا بالاثفغخ، وسثم طصثرة إغران سطى الاثفغخ، 
وبالاالغ غفحض اقتفاق سطى الظسإ. وغاعصع المراصئعن 
أن ق غاسثى خفخ اإلظااج ظخش ططغعن برطغض سطى 

أتسظ تسثغض، وعع أصض بضبغر طما عع طططعب.
والتاخض أن طآتمر أوبك المجطع سصثه والثي دسغئ 
الثطغب  دول  إسقن  طظ  أضبر  غضعن  لظ  روجغا  له 
أجسار  طع  لطاضغش  الصادطئ  خططعا  سظ  والسسعدغئ 
السسعدغئ  إسقن  طظ  ظعر  طا  وعع  لطظفط،  طاثظغئ 
سظ ذرتعا لسظثات دغظ بصغمئ ١٥ ططغار دوقر وصث 
دوقر  ططغار   ١٠ تعالغ  بطرح  واإلطارات  صطر  جئصاعا 

لضض طظعا.
وإن طا غبغر افجى أن تضعن أعط بروة تئا اهللا بعا 
بقد المسطمغظ أداة ذغسئ بغث أسثاء افطئ تساسمطعا 
ولترق  المسطمغظ  بقد  سطى  لطسغطرة  شزغع  بحضض 
المسطمغظ أتغاء شغ تطإ، وقجاؤةار آلئ ترب روجغا 
بقد  ظفط  شطعق  جعرغا.  شغ  والصاض  الثطار  لاحغع 
التئر  جعى  صغمئ  أغئ  لطثوقر  ضان  لما  المسطمغظ 
المسطمغظ  بقد  ظفط  ولعق  لطئاساه.  غساسمض  الثي 
اجاطاسئ  لما  افطرغضغئ  لطعغمظئ  خاضسا  بات  الثي 
أطرغضا وأوروبا أن تئسط عغمظاعا واجاسمارعا سطى 
طثاطش أخصاع افرض. شفغ العصئ الثي ترم اهللا أن 
تضام  ُعرع  جئغق،  المآطظغظ  سطى  لطضاشرغظ  غضعن 
والثطغب  والسسعدغئ  والسراق  إغران  شغ  المسطمغظ 
لغةسطعا لطضاشرغظ جئغق لغج سطى المسطمغظ شتسإ 
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بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

سثن – العضاقت: صال طسآولعن سسضرغعن غمظغعن السئئ إن طسارك ضارغئ اظثلسئ الطغطئ صئض الماضغئ بغظ 
المامردغظ الغمظغغظ والصعات المعالغئ لطتضعطئ سطى التثود طع السسعدغئ رغط عثظئ طثتعا بقبئ أغام طظ 
المصرر أن تظاعغ طساء أطج السئئ. وأضاف طخثر سسضري أن ذائرات صعات الاتالش السربغ صخفئ طظخات 
إلذقق الخعارغت تابسئ لطمامردغظ حرق خظساء شغ وصئ طاأخر الةمسئ. وتأتغ الشارات الةعغئ بسث اساراض 
خاروخغظ أذطصعما المامردون الثمغج شعق طأرب. وبثأ جرغان العثظئ صئض طظاخش لغض افربساء لطسماح 

بإغخال المساسثات اإلظساظغئ شغ الغمظ تغث صاطئ الترب اآلقف وخطفئ المقغغظ طظ المحردغظ والةعسى.
وأضاف الحغت أتمث شغ بغان أظه غةري اتخاقت طع الطرشغظ شغ طتاولئ لامثغث وصش إذقق الظار طظ أجض 
«إغةاد بغؤئ طعاتغئ لسقم دائط» شغ الغمظ. والعثظئ عغ السادجئ طظث تثخض صعات الاتالش شغ آذار/طارس 

طظ السام الماضغ لثسط التضعطئ الحرسغئ. (أخئار الثطغب)
: إن حظ التروب وسصث العثن، عغ طظ أتضام الةعاد الاغ غةرغعا المسطمعن بتسإ طا تصادغه 
المسطمغظ،  بقد  شغ  والعثن  التروب  تضعن  سظثطا  أطا  المسطمغظ،  وطخطتئ  اإلجقطغئ،  الثسعة  طخطتئ 
ولفجش بأدوات طظ المسطمغظ أظفسعط، إظما تةرغعا دول الشرب اقجاسمارغئ شغ خراسعا شغما بغظعا سطى 
الظفعذ شغ بقد المسطمغظ، شسغئصى الصاال والعثن وجغطئ بغث عثه الثول لطظغض طظ المسطمغظ، وجغئصى 
المسطمعن عط وصعد عثه الخراسات؛ إق أن غسعدوا لغمطضعا صرارعط بأغثغعط، شغ ظض دولاعط وخطغفاعط.

طسارك ضارغئ شغ الغمظ رغط العثظئ
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رئغج وزراء ترضغا غتثر افوروبغغظ طظ أن بقده لثغعا بثائض
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ترضغا  وزراء  رئغج  ذطإ  ب):  ف  (أ   - أظصرة 
بظ سطغ غطثرغط طظ اقتتاد افوروبغ أطج 
بثائض  لثغعا  بقده  أن  غظسى  أق  السئئ 
شغ  الاعتر  ازدغاد  ظض  شغ  الاضاض  عثا  سظ 
غطثرغط  غتثد  ولط  الةاظئغظ.  بغظ  السقصات 
طع  الارضغ  الاصارب  لضظ  الئثائض  عثه 
طعجضع أبار صطصا لثى الشرب. وصال غطثرغط 
خقل طآتمر لتجب السثالئ والاظمغئ التاضط 
إن «ترضغا لثغعا دائما بثائض. سطى أوروبا أق 
تظسى: ضبرة المطالإ تظفر». وتسسى ترضغا 
لقظدمام إلى اقتتاد افوروبغ طظث جاغظات 

الصرن الماضغ لضظ المفاوضات الرجمغئ لط تئثأ جعى سام ٢٠٠٥. ولط غاط شاح جعى ١٦ طظ أخض ٣٥ شخق. 
وتعترت السقصات بغظ أظصرة وبروضسض إبر المتاولئ اقظصقبغئ طظاخش تمعز/غعلغع، ورشدئ بروضسض إسفاء 
افتراك طظ الاأحغرات بتطعل تحرغظ افول/أضاعبر شغ إذار اقتفاق تعل أزطئ المعاجرغظ العاشثغظ إلى أوروبا. 
واظاصثت ترضغا اقتتاد افوروبغ فظه لط غصثم لعا الثسط الثي ضاظئ تاعصسه إبر طتاولئ اقظصقب وبسئإ اظاصاده 

تمطئ الصمع العاجسئ الاغ حظاعا ضث الماعمغظ بالمحارضئ شغ اقظصقب. (أخئار الثطغب)
افوروبغ  اقتتاد  وجه  شغ  غثشسه  أن  ترضغا  شغ  الظزام  سطى  غةإ  ضان  الثي  العتغث  الئثغض  إن   :
وأطرغضا وروجغا، وضض دول الشرب وطظزماتعا وعغؤاتعا اقجاسمارغئ، بض إن الثغار العتغث الثي غفارض 
سطى أردوغان اتثاذه عع خغار اإلجقم، خغار الاضاض طع افطئ اإلجقطغئ، شغ أرصى وأظئض طظزعطئ جغاجغئ 
سرشاعا وجاسرشعا الئحرغئ، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شئعا تثغظ له الئحرغئ جمساء، وتثغظ له 
بالعقء والطاسئ ذعسا أو ضرعا؛ ولضظه اتئع السئض ضطعا إق خراط اهللا المساصغط، شافرصئ به السئض سظ جئغض 

اُكم بِِه لََعلَُّكْم َيتَُّقوَن﴾ َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ ِ ُمْسَتِقيًما َفاتَّبُِعوهُ َوالَ تَتَّبُِعواْ السُّ ا نَّ َهـَذا رِصَ
َ
اهللا: ﴿وَأ



 السثد ١٠١  ٣افربساء ٢٥ طظ طترم ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٦ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ طـ        

تثطغر  بسث  جغما  ق  لطسغح،  تخطح  ق  طتروصئ  أرضاً 
وأظخارعا  إغران  أطام  المةال  لفسح  الاتاغئ،  بظاعا 
طظ بطعغ التثود الحمالغئ والشربغئ دون سصئئ تثضر 
بأجئاب الئصاء... وعضثا  لمث الظزام السعري المةرم 
غراد فعض جعرغا والغمظ وطخر وتعظج وغغرعا، فن 
أعطعا أختاب السصغثة اإلجقطغئ الختغتئ الاغ عغ 

أجاس ظعداعط وسجعط.
شإن  ذال الجطظ أم صخر،  أطا تسط طسرضئ المعخض 
تسصغثًا  أحث  عغ  ربما  جمٍئ  طحاضض  ظععر  الماعصع 
طظ ترضئ تظزغط "الثولئ" وطا اصارشاه أغثغعط بتص 
طفجسئ  وأجالغإ  وجعر  سسٍش  طظ  المتاشزئ  أعض 
لصاض المثالفغظ لعط بأصض الحئعات. أطا جئإ تعصع 
المحاضض شإظه آٍت طظ إخرار الفرصاء سطى أن غتزى 
ضض شرغٍص بتخئ عظاك، وغسعق طظ المئررات طا غسجز 

ططالئه... وشغما غأتغ إغداح ذلك:
طظ  افطرغظ  ساظعا  تظعسعط  سطى  المعخض  أعض  أوقً: 
بغث  المتاشزئ  جصعط  صئض  الةغح  أشراد  تخرشات 
رطعز  وجّإ  واإلعمال  باإلعاظات  تمبطئ  "الاظزغط" 
طةغء  شغ  رأوا  إظعط  تاى  لثغعط،  المعصرة  اإلجقم 
غعدون  شق  افطر،  بادئ  لعط  ظةاٍة  ذعق  "الاظزغط" 
الخئشئ  ذي  الةغح  تعاجث  طا  إذا  المآجغ  تضرار 
الطائفغئ شغ دغارعط طظ جثغث، جغما وصث خار لعط 
طظ الصعى المسطتئ باآلقف غصعدعط (أبغض الظةغفغ) 
ودشع  باثرغئعط  ترضغا  صاطئ  وصث  السابص،  المتاشر 
المجسعم،  ظغظعى  إلصطغط  تراجاً  لغضعظعا  لعط  رواتإ 
السابص،  الةغح  وضئاط  السحائر  رجال  سظ  شدًق 
أوجاع  سظ  بسغثًا  واإلدارة  الثشاع  طظ  غمضظعط  طا 
إلصاطئ  جعق  وصث  بشثاد.  شغ  الطائفغئ  التضعطئ 
وافضراد  افتراك  طع  بالاساون  الظةغفغ  آل  اإلصطغط 
الئسخ  واساراض  التضعطئ  أرضان  بسخ  خمئ  طع 
طتاشزاٍت   (٨  -٦) جغدط  اإلصطغط  أن  وتثغطعا  اآلخر، 
تاماع بإدارٍة ق طرضجغئ، وجاصعا الضبغر طظ المئررات 
اإلظساظغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ طاحئبغظ بثجاعر 

أطرغضا افسعج.
باظغا: افضراد الثغظ ضمعا ضبغرًا طظ أراضغ المتاشزئ 
سطغه  وضسعا  طا  أو  "الاظزغط"  طظ  اجارجاسعا  بسث 
"الاظزغط"  بثخعل  التاخطئ  الفعضى  أبظاء  أغثغعط 
شغ  تخض  ضما  سطغعا،  الماظازع  بالمظاذص  جمغ  طما 
ضرضعك بسث اظستاب الةغح طظعا... وضان زسغمعط 
شطظ  بالثم  تترغره  تط  طا  أن  طرارًا  خرح  (الئارزاظغ) 
شغ  تصعط  سظ  غاتثبعن  زالعا  وق  لشغرعط...!  غسعد 
إدارة ظغظعى بسث تترغرعا، وذالئعا التضعطئ اقتتادغئ 
اتفاٍق  إلى  غاعخض  أن  بالمسارك  الحروع  صئض  طظ 
دائمغظ  وخراع  ظجاع  شغ   - إذًا   - شافضراد  بحأظعا. 
لقجاتعاذ سطى أراضغ المعخض ولظ غاساعطعا شغعا 
لخالح أعطعا السرب.! وباتئ لعط صعة طحععٌد لعا شغ 

المتاشض الثولغئ.
عغ  إغراظغًا،  المثسعطئ  الطائفغئ  المطغحغات  بالباً: 
افخرى تخر أحث اإلخرار سطى أن غضعن لعط وجعٌد 
بارٌز شغ المعخض وشص خطٍئ طرجعطٍئ طسئصًا، خاخئ 
وتتئ ذرائع حاى، ضالتغطعلئ  اقجاراتغةغئ  المظاذص 
وتماغئ  أخرى،  طرة  "الثولئ"  تظزغط  سعدة  دون 
جمععرعط طظ الارضمان الحغسئ شغ صداء تطسفر، طع 
السسغ لاتعغطه لمتاشزئ ضاططئ تضعن جغئا غأوي إلغه 
طرتجصئ (خاطظؤغ) ولضظ بسث أسمال تطعغٍر سرصغٍ طاعصعٍ 
لمثالفغعط طظ السرب والارضمان السظئ، وأن افعمغئ 
الصخعى لعط تالغا عغ إغةاد طمراٍت آطظٍئ والسغطرة 
طعمئ  طظاشث  تضعن  افطر،  ضطش  طعما  سسضرغاً  سطغعا 
لثسط الظزام السعري، وطثه بالمساسثات السسضرغئ 

والئحرغئ شغ تربه الثطعغئ إلجعاض البعرة السعرغئ 
والمثطخغظ  المةاعثغظ  تسالى  اهللا  وشص  المئارضئ 

طظعط.
رابساً: ولغج عثا شتسإ، شق غجال شغ الةسئئ الضبغر 
طظ الاسصغثات، شمظ جضان المعخض أغداً الغجغثغعن، 
وصث دخطئ - سطى الثط - ألماظغا وسطى لسان (أظةغق 
الغجغثغغظ  لمظح  خطط  دراجئ  غظئشغ  بأظه  طغرضض) 
السراصغغظ طظاذص طتمغئ غساطغسعن السعدة إلغعا شغ 
والظخارى  (جظةار).  صداء  والمصخعد  الئقد...  حمال 
ضثلك خارت الضظغسئ تطالإ بإظحاء طتاشزئ ضاططٍئ 
تسمى  أخرى  صعطغئ  وعظاك  ظغظعى،  جعض  شغ  لعط 
(الحئك) وعط طةمعسئ جضاظغئ تصطظ شغ أضبر طظ 
حمال  شغ  طاظعسئ  طظاذص  شغ  طظاحرة  صرغئ   (٦٠)
السراق وبالاتثغث شغ طتاشزئ ظغظعى غاتثبعن بطشئ 
(بفدض)  ضطه  وعثا  والفارجغئ...  الضردغئ  طظ  خطغط 
البصاشئ افطرغضغئ المساجرسئ شغ السراق بسث اتاقله.

طما تصثم، غائغظ تةط الخراسات الاغ جازعر بسث 
تفاصط  شغ  غجغث  طا  "الاظزغط"،  طظ  المعخض  اظاجاع 
طا  وطصثار  ذرٍف،  لضض  العقءات  تظعع  بسئإ  افزطئ 
غتخض سطغه طظ دسط. شإذًا، طسرضئ المعخض جاجغث 
طظ اقظصساطات الطائفغئ والسرصغئ، افطر الثي غاثعف 
طظه الساجئ والمتططعن لفظئاء، طاعصسغظ ترباً أعطغئ 
سحائر  باظةرار  السراق  ضاطض  إلى  حررعا  اطاث  ربما 
المظاذص الشربغئ والحرصغئ طظه بفسض ظفج المساظاٍة 
بتصعط  المرتضئئ  اقظاعاضات  وأظعاع  والصعر  والزطط 
سطى أغثي المطغحغات الطائفغئ والئغحمرضئ الضردغئ 
شغ المظاذص الحمالغئ بخعرة خاخئ. وافطض طسصعٌد 
ضث  غظافدعا  بأن  افخقء  السحائر  تطك  رجال  سطى 
أزقطه  وطظ  طظه  الئقد  وغطعروا  الئشغخ،  اقتاقل 
وأذظابه الثغظ ضاظعا سعظاً له. وعضثا غائغظ أن ططالإ 
شؤٍئ ق بث أن تضعن سطى تساب افخرى... شعض تصثر 
ترضغا،  أطا  الظجاسات؟  تطك  إغصاع  ضئط  سطى  أطرغضا 
طسطٍح ضث المطغحغات  شالماعصع أن تظثرط شغ ظجاعٍ 
لظ  بأظعط  وسثوا  افتراك  المسآولغظ  فن  الحغسغئ، 
المعخض  لسضان  الثغمعغراشغ  بالاشغغر  غسمتعا 
المضعظات  بغظ  الاساغح  سعدة  ضرورة  إلى  ودسعا 
المثاطفئ إلى جابص سعثعا صئض أن تحغطظ طظ صئض 
تخص  ظصخان  غسظغ  الثي  افطر  المتاض...  الضاشر 

إغران وأزقم السططئ الطائفغئ شغ بشثاد وعضثا.
وبغظ  بغظعا  جاظحإ  الاغ  الضردغئ  الظجاسات  وعظاك 
التضعطئ المرضجغئ وأزقطعا وططغحغاتعا سطى طحاضض 
طسصثٍة لط تساطع ضض افذراف - بما شغعط المتاض 
طدئ  الاغ  السةاف  السظعات  ذعل  وسطى  تطعا،   -
طظث السام ٢٠٠٣م ضالفصرة (١٤٠) طظ الثجاعر الضفري 
بط  سطغعا،  الماظازع  بافراضغ  والماسطص  فطرغضا، 
طعضعع ضرضعك وطا شغه طظ بروات الظفط والشاز وطا 
غاسطص بعما طظ بغع وتخثغر، ورواتإ المعظفغظ شغ 

اإلصطغط الضردي الماعصفئ طظث حععر.
ططئثٌة  السراق  أجعاء  أن  تصثم  طما  غرى  وأخغرا، 
بالمحاضض، وجماءه تظثر بالرسث والخعاسص المترصئ، 
بالظخر  افطئ  سطى  غمظ  أن  الصثغر  السطغ  اهللا  ظسأل 
اآلقم  لضض  ظعاغٌئ  شغه  تعضع  الثي  المئغظ  الحاطض 
وافوجاع، طع ذرٍد طاتٍص لطضاشرغظ الثغظ أذاصعا افطئ 
راحثة  خقشئ  ظض  شغ  الظاس  لغتغا  السثاب،  أخظاف 
باظغئ وخادصئ سطى طظعاج الظئعة، شاصسث أطئ اإلجقم 
طضان الصغادة والرغادة شغ السالط، تطك المضاظئ الاغ 
أرادعا اهللا سج وجض لثغر أطٍئ أخرجئ لطظاس، وطا ذلك 
ًة وََسًطاً حِكَُكونُوا  مَّ

ُ
سطى اهللا بسجغج... ﴿َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

 ﴾ُشَهَداَء بَلَ اجَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا

ملاذا السثاء لطغربالغئ والسطماظغئ؟ تامئ ضطمئ السثد: ﴿َأْم َغُصعُلعَن َظْتُظ َجِمغٌع ُطْظَاِخٌر﴾...
(التطصئ الباظغئ)

تغظ ُتظّتغ السطماظغُئ الصغَط إبان التضط سطى صدغئ طا 
شإظعا تثخض اإلظسان شغ السئبغئ، شالمرء الساصض إذ غصعم 
بفسض طا، شق بث له طظ "صخث" طظ وراء صغاطه بعثا 
الفسض، وعثا الصخث عع "الصغمئ" الاغ غرغث تتصغصعا 
أن تضعن  تغظ صغاطه بعثا الفسض، ولثلك ضان تاماً 
لضض سمض صغمئ غراسغ اإلظسان تتصغصعا تغظ الصغام 
بالسمض، وإق ضان طةرد سئث. وق بث لقظسان الظاعخ 
صغما  له  تتثد  التغاة  شغ  ظزر  وجعئ  سظ  غخثر  أن 
تسعس تغاته، وإق جادت السحعائغئ المةامسات (عثه 
السحعائغئ الاغ تمبض أجاس الطغئرالغئ)، شاداربئ صغط 
الثخعطات  المةامع  شغ  وظحأت  سئغث،  صغط  طع  زغث 

واجاتال الصداء، وجادت الفعضى.
التداري  أو  البصاشغ  العجه  تحضض  السطماظغئ،  عثه 
التداري؛  تسئغرعا  أدق:  بمسظى  أو  الشربغئ،  لطتثابئ 
شالثغمصراذغئ وجععا أو تسئغرعا السغاجغ، واصاخاد 
والطغئرالغئ  اقصاخادي،  وجععا  والرأجمالغئ  السعق 

ظجساعا الفردغئ.
وأطا الطغئرالغئ، شإظعا وصسئ شغ تظاصخ آخر، شعغ ق 
تسارف بمرجسغئ لغئرالغئ طصثجئ؛ فظعا لع صثجئ أتث 
رطعزعا إلى درجئ أن غاتثث بطساظعا، أو صثجئ أتث 
ضائعا إلى درجئ أن تسائره المسئر العتغث أو افجاجغ 
طظ  طثعئا  وفخئتئ  لغئرالغئ،  تخئح  لط  سظعا، 
المثاعإ المظشطصئ سطى ظفسعا، طع اتفاق الطغئرالغغظ 

سطى أعمغئ ترغئ الفرد.
طظ  العاجع  الفداء  عثا  شغ  عغ  الطغئرالغئ  طرجسغئ 
اإلظسان،  وترغئ  اإلظسان،  تعل  تامتعر  الاغ  الصغط 
وضراطئ اإلظسان، وشردغئ اإلظسان. وتاسثد الطغئرالغئ 
باسثد الطغئرالغغظ، وضض لغئرالغ عع طرجع لغئرالغاه، 
الطغئرالغئ  بالاةارب  طحتعن  الطغئرالغئ  وتارغت 
الماظعسئ، وطظ تاول اإللجام جصط طظ جةض الاراث 

الطغئرالغ، شعغ شعضى شضرغئ ق أضبر!
أظعا  شغ  السطماظغئ،  طع  تاظاصخ  إذن  شالطغئرالغئ 
شغ  تصش  ق  السطماظغئ  أن  طع  إظساظغئ،  صغما  تضرس 
دغظغا  الصغط  عثه  طخثر  ضان  إن  إق  الطغئرالغئ،  وجه 
شعغ  ولفخقق،  لطثغظ  السطماظغئ  لسثاء  أخقصغا،  أو 
تشخ الطرف سظ الصغط الاغ تصثس ترغئ اإلظسان، 
والسطماظغئ إذ تأخث طظ الطغئرالغئ شإظعا تظاصخ ظفسعا 
وعغ  الطغئرالغئ،  لطصغط  السطماظغئ  المفاعغط  بإخداع 
الاغ آلئ سطى ظفسعا أن ق تاثث أغا طظ الصغط أجاجا 

لطتضط سطى افحغاء أو افشسال، أو افشضار!
والطغئرالغئ ق تمظع شغ شطسفاعا الثاتغئ أن غضعن طخثر 
الصغمئ الاغ تتصص الترغئ والضراطئ والتصعق الصاظعظغئ 
لقظسان، أن غضعن طخثرعا دغظغا، أو غغر ذلك، ذالما 
أظعا تتصص عثه الصغط، لثلك ق ترى بأجا شغ أن غضعن 
الطغئرالغ طسطما أو ظخراظغا، ذالما عع غتصص عثه الصغط.

تتصغص  ضغفغئ  تئغظ  لفطسفئ  تآذر  ق  عثا  شغ  وعغ 
عثه الصغط، شمظ رأى تتصغصعا طظ خقل صغٍط أجاجعا 
دغظغ شطه ذلك، وعثا شغه تظاصخ بشغخ، وإحضالغئ 
وطأزق آخر لطسطماظغئ ق تساطغع أن تتطه! شالطغئرالغئ إذ 
طظسئ اظشقق ظفسعا سطى ظفسعا، وطظسئ ظفسعا طظ 
أن تضعن طثعئا طظشطصا طظدئطا، طظسئ ظفسعا طظ أن 
تحضض طظزعطئ شضرغئ طاةاظسئ تسسى إلى إغةاد ظمط 
طسغظ طظ السغح له طفاعغمه وآلغاته وسصغثته، ذلك 
الضض الصائط سطى أجج طارابطئ تتصص لقظسان ظمطا 

طسغظا طظ السغح، شما عع حضض اإلظسان الثي غسغح 
تظاصدات شغ صغمه، شمظ صغمئ أجاجعا السطماظغئ - 
وعغ الاغ تتارب الصغط أجاجا -، إلى صغمئ أجاجعا 
اإلظساظغئ - سطى أجاس الترغئ المططصئ وطا تراه الغعم 
طتصصا لطترغئ صث تضفر به غثا وسطغك أن ق تاصغث به 
وإق لط تضظ ترا! - إلى صغمئ أجاجعا اإلجقم، ضغش 
له أن غتصص جسادة وأجج عثه الصغط طاظاصدئ، شعع 
إذ ق غسرق فن السرصئ ترام، غجظغ فن الجظا غتصص له 
الترغئ، وغرى طظع تثخض اإلجقم شغ ظزام تغاته إق 
أظه ق غسرق فن السرصئ ترام! شغرى طظع اإلجقم طظ 
أن غخعغ صغمه إق أن بسخ صغمه صائمئ سطى أجاس 
اإلجقم، ضغش جغاةاظج تفضغر عثا اإلظسان وغفدغ 
به إلى السسادة والطمأظغظئ، بض ضغش جغضعن إظساظا 

غتارم سصطه؟!!
لعث  فظعا  بثغظ،  لغسئ  الطغئرالغئ  أن  إذن  ختغح 
وشساد  المةامسات،  شساد  إلى  تاما  وتفدغ  شضري، 
الظزط الصاظعظغئ، شضغش لصاض أن غتضط سطى لغئرالغ 
بةرغمئ وعثا الطغئرالغ صام باطك الةرغمئ فن طظططصاته 

الفضرغئ لط تر شغعا جرغمئ؟!
السطماظغئ  شإن  ذلك،  ولئغان  دغظ،  السطماظغئ  أن  إق 
غظئبص  سصطغئ  سصغثة  شالمئثأ  طئثأ،  أي  أغثغعلعجغا، 
حاططئ  طاماجضئ  رؤغئ  وافغثغعلعجغا  ظزام،  سظعا 
والسغاجغئ  واقصاخادغئ  اقجاماسغئ  لطصداغا  تظزر 
المساصثات  شغعا  وغثخض  خاص،  بحضض  طا  لمةامع 
وافخقق، وطظ عظا شالسطماظغئ أغثغعلعجغا، وتسرغش 
افغثغعلعجغا بعثا الحضض غاصاذع طع طفععم الثغظ 
الحاطض، إذ إن بسخ افدغان تخرت ظفسعا بةجئغات 
وتسرغش  حاطق،  ضان  وبسدعا  الاسرغش،  عثا  طظ 
غةسض  طما  إجماع  طتض  لغج  أغدا  افغثغعلعجغا 
تعخغش السطماظغئ بالثغظ أطرا طصئعق، وتفسغر الثغظ 

بافغثغعلعجغا أطرا طصئعق.
غَّاُن الساغج، والسغاجئ  شالثغظ لشئ عع السغاجئ، والثَّ
رساغئ الحؤعن - اقصاخادغئ واقجاماسغئ والصاظعظغئ... 
- وشصا لمظزعطئ شضرغئ طسغظئ، شتغظ تسعس السطماظغئ 
واقجاماع  السغاجئ  سظ  أشضارا  وتسطغ  المةامع، 
والثغظ  وغصدغ،  غتضط  دغظ  شإظعا  واقصاخاد، 
وسظ  والتغاة،  واإلظسان  الضعن  سظ  افشضار  طظزعطئ 
سقصاعا بثالصعا جعاء إغةابا أو جطئا لعثه السقصئ، وق 
غةعز صخر الثغظ سطى السئادة والشغئغات، شتغظ تصدغ 
السطماظغئ بأشضار طسغظئ تةسض لقظسان إخثار افتضام، 
وتمظع الثالص عثا التص، شإظعا دغظ، شعغ وجعئ ظزر 
سظ التغاة وظمط طسغظ شغ السغح، شعغ بصاشئ طسغظئ، 
أي أجاس لتدارة طسغظئ، وضثلك الثغظ ظمط طسغظ 
السطماظغئ  تصدغ  وتغظ  طسغظئ،  وبصاشئ  السغح  شغ 
بأتضام تاظاول حؤعن التغاة شإظعا تدع عثه افتضام 
طضان ظزائرعا طظ افتضام الخادرة سظ الثغظ، شعغ 
تطشغه وتخادر تصه شغ إخثار افتضام وتدع ظفسعا 
طضاظه طحرسا، شعغ دغظ! إق أظعا تخادر طا تسمغه 
الرأي اآلخر، وتمظع الثغظ طظ أن غعجث إق شغ زواغا 
الحارع  إلى  الثروج  طظ  وتمظسه  والاضاغا  المسابث 
باعمئ  الثغَظ  السطماظغُئ  ترطغ  بط  وافشضار،  والسصعل 
طظع الاسثدغئ، وطخادرة تص الشغر شغ الافضغر، وتظسض 
التروب  فجطه  وتاثث  ودغثظعا  دغظعا  وعع  عثا  طظ 
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وترغث ضثلك بسط ظفعذ افجث سطى المثن الرئغسئ 
بط  لاطعغصعا  وتسرعا،  البعرة  لتخر  جعرغا،  شغ 
الصداء سطغعا، وغزعر طظ طراصئئ جغر سمطغات روجغا 
شغ جعرغا أظعا اتفصئ طع أطرغضا سطى أن تصعم روجغا 
أظةجت  صث  بعا  تضعن  طتثدة  طسغظئ  أعثاف  باتصغص 
المعام  عثه  رأس  وسطى  أطرغضغا،  طظعا  المططعب 
تطإ، إق أن تطإ صعرت سظةعغئ بعتغظ وطظ ورائه 
أطرغضا، شخمثت أطام أساى أظعاع الصخش العتحغ، 
والتخار  الصاض  طظ  الرغط  سطى  تثدع  أو  ترضع  ولط 
شاح  تثًا  والاثطغر  الصخش  حثة  وبطشئ  والاةعغع، 
أبعاب اقظاصادات واقتعاطات لروجغا بارتضاب جرائط 
ترب وجرائط اإلبادة الةماسغئ، وصث أوصع ذلك روجغا 
واجعئ  شغ  وضساعا  أطرغضا  وأن  جغما  طأزق  شغ 

افتثاث!
طظ  أطرغضا  تائسه  الثي  افجطعب  جسض  المأزق  وعثا 
خقل روجغا طظ أجض السغطرة سطى تطإ عع تضبغش 
إطضاظغئ  قجاتالئ  الاتاغئ  الئظغئ  وتثطغر  الصخش 
السغح، بط إسقن عثظئ وشاح طمرات لطثروج طظ تطإ، 
شعغ ترغث تتطغط إرادة أعض تطإ بالصاض والاثطغر بط 
تماتظ عثه اإلرادة بفاح طمرات لطعروب، وتاى عثه 
الطتزئ لط غفطح عثا ق طع المسطتغظ وق طع افعالغ، 
طما زاد طظ غغزعط وتصثعط، لثلك ضطما شحطعا شغ 

جعلئ تتطغط اإلرادة سادت روجغا لاصخش أضبر!
الطصاء  سحغئ  روجغا  أسطظاعا  الاغ  العثظئ  تثرج  ولط 
أسطظئ  شصث  أغدا،  الثط  عثا  سظ  أوروبا  طع  البقبغ 
لرئغج  افول  الظائإ  لسان  سطى  خرغتا  عثا  روجغا 
شراظج  اقتتاد  طةطج  شغ  وافطظ  الثشاع  لةظئ 
اإلظساظغئ  العثظئ  عثف  (إن  بصعله  ضطغظاسغفغاح 
عع إشساح المةال لطمثظغغظ لمشادرة طظاذص الصاال، 
لمشادرة  المسطتغظ  أطام  افخغرة  الفرخئ  وعغ 
المثغظئ. وأضاف "ضطغظاسغفغاح"، أن سمطغات تطعغر 
طثة  اظاعاء  بسث  جائثأ  المسطتغظ  طظ  المثغظئ 
بأظعا  روجغا  اتعام  الخسإ  طظ  وجغضعن  العثظئ، 
(جئص  المثظغغظ!)  السضان  طسألئ  باقسائار  تأخث  لط 
الروجغئ)،  "إغجشغساغا"  ختغفئ  سظ  ظصق   ٢٠١٦/١٠/٢٣
تعجه  سظ  اإلسقن  أغدا  العثظئ  سظ  اإلسقن  وراشص 
إلى  ضعزظغاسعف  العتغثة  الروجغئ  الطائرات  تاططئ 
برغطاظغئ  إسقم  وجائض  أشادت  شصث  جعرغا،  حعاذأ 
الماعجعئ  الروجغئ  التربغئ  السفظ  طةمعسئ  بأن 
التاطض  البصغض  الطراد  بصغادة  الماعجط  الئتر  إلى 
لططائرات "افطغرال ضعزظغاسعف" اصاربئ بحضض طئضر 
طظ جعاتض أجضاطظثا. وذضر الاطفجغعن الظروغةغ أن 
أن  الماعصع  طظ  ضان  الاغ  الروجغئ،  التربغئ  السفظ 
تةري تثرغئات شغ المغاه الثولغئ بالمتغط افذطسغ 

تامئ: طسرضئ تطإ: عض تتصص أطرغضا بالاعثغث طا لط تتصصه بالاثطغر؟
افول/أضاعبر،  تحرغظ   ٢١ تاى  الظروغب  حرصغ  جظعب 
تعجعئ جظعبا بحضض طئضر... عثا، وأسطظ وزغر الثشاع 
الطراد  أن  الماضغ  الحعر  حعغشع  جغرغغ  الروجغ 
ضعزظغاسعف"  "افطغرال  لططائرات  التاطض  البصغض 
جغظدط إلى صعام المةمعسئ الئترغئ الروجغئ الساططئ 
الماعجط...)  افبغخ  الئتر  طظ  الحرصغ  الصسط  شغ 
لطاععغض  ضطه  وعثا  ٢٠١٦/١٠/٢٠م)،  الغعم  (روجغا 
والدشط سطى أعض تطإ ظظا طظ أطرغضا وروجغا أن 
وعط  تطإ،  طظ  لطثروج  جغاسارسعن  تطإ  أعالغ 
لظ  غثدع  ولط  بسغظه  المعت  ساغظ  طظ  أن  غشفطعن 

غعج طظ سجغماه الاعثغث به!
وعظا ق بث طظ اإلحارة إلى أن روجغا الاغ أرادت طظ 
خثطاعا فطرغضا شغ جعرغا التخعل سطى دور دولغ، 
والزععر بمزعر الثولئ الصعغئ، صث جظئ شغ تصغصئ 
افطر سطى ظفسعا، وذلك فطرغظ رئغسغظ؛ افول، أظعا 
صث ولةئ عثا الئاب طظ خقل تتصغص طخالح أطرغضا 
أطرغضا  تةطسعا  أن  رجاء  السالط،  شغ  افولى  الثولئ 
بةاظئعا ضحرغك شغ الصدغئ السعرغئ، وبثل أن تفسض 
أطرغضا ذلك، ساططاعا طساططئ افتئاع وافذظاب وحعاعث 
ذلك ضبغرة طظعا رشدعا الاظسغص السطظغ طسعا، وطظعا 
تتمغطعا وزر الصاض والةرائط وطحارضئ المظثدغظ بعا 
سطظا. والباظغ عع أن خمعد أعض الحام شغ وجه آلئ 

الصاض الروجغئ، وسةج روجغا سظ تتصغص اظاخار شارق 
لظزام افجث سطى الرغط طظ طرور سام ضاطض سطى بثء 
سمطغاتعا شغ روجغا، أظعر ضسش روجغا وسةجعا، ولسض 
طظ  لطثروج  إصطغمعا  شغ  عط  طظ  تشري  طصثطئ  عثا 
سئاءتعا وعغمظاعا، شغخطعا لعغإ الظار الاغ أحسطاعا 
جاظةج  أظعا  أسطظئ  ضاظئ  شصث  تطإ،  وغغر  تطإ  شغ 
سمطعا شغ بقبئ أحعر، وطر بسث افحعر البقبئ، بقبئ 
وبقبئ بط بقبئ، وعا عغ اآلن سطى لسان الماتثث 
طعمئ  (أن  تسطظ  بغسضعف  دغماري  الضرططغظ  باجط 
الاظزغمات  طظ  «تترغرعا»  عغ  جعرغا  شغ  روجغا 
شغ  وأضاف  الئقد.  تصسغط  دون  والتغطعلئ  اإلرعابغئ 
غاعصع  ق  أظه  إخئاري...  تطفجغعظغ  برظاطب  طع  طصابطئ 
ظعاغئ الخراع السعري شغ المساصئض المظزعر. وتابع 
"ولفجش شإن المسطعطات الاغ ظاطصاعا ق تسطغظا شرخئ 
أن ظضعن طافائطغظ، طظ العاضح أن المةامع الثولغ 
طا زال أطاطه سمض حاق وذعغض لطشاغئ") (سغعن الثطغب 

٢٠١٦/١٠/٢٢م)!
وبئات  الحام  أعض  بسجغمئ  المأطعل  طظ  شإن  لثلك 
تثور  أن  وتعشغصه  اهللا  بسعن  المثطخغظ  البعار 
وترضغا  روجغا  وافذظاب  وافتئاع  أطرغضا  سطى  الثائرة 
والسسعدغئ وإغران، شغةسض اهللا ضغثعط شغ ظتعرعط 

 !أجمسغظ وتضعن الساصئئ لطماصغظ
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غعاخض الشرب إظعار تصثه سطى اإلجقم بخعر وأحضال 
دولئ  أن  صظاساعط  ترجثئ  وضطما  حاى...  وأجالغإ 
اإلجقم صادطئ ق طتالئ، غجداد عطسعط وخعشعط طظه. 
وضما ضان عظاك غجو بصاشغ وشضري لطئقد اإلجقطغئ، 
المسطمغظ  سطى  وتدغغص  تــرب  أغدا  عظاك  ضاظئ 
الصاذظغظ شغ بقد الشرب طاثرسغظ بما غسمى طضاشتئ 
الاحعغه  تمقت  شضاظئ  الاطرف...  وطتاربئ  (اإلرعاب) 
وإبارة الضراعغئ والصعاظغظ المسّثة لطادغغص سطغعط شغ 
وجمسغاتعط  وطثارجعط  الثغظغئ  وحسائرعط  لئاجعط 
وأتغائعط، وازدادت تمقت طثاعمئ الئغعت والمساجث، 
المطاتغظ  سطى  وتدغغص  صداغا،  وتطفغص  واقساصال 
ولئاس المسطمات، وإخثار صعاظغظ سظخرغئ تساعثف 
المسطمغظ دون غغرعط طظ أختاب الثغاظات افخرى. 
وتط اخاراق خخعخغاتعط وتئج ترغاتعط وطخادرة 
أطعالعط بأصض الحئعات. وضثلك طظع بظاء طساجث ورشع 
افذان، والاثخض شغ بسخ الحسائر طبض الثبائح تسإ 
الطرغصئ اإلجقطغئ، أو دشظ طعتاعط وشصاً فتضام الحرع. 
وتدغغص شغ طمارجئ السئادات شغ السمض طبض الخقة 

والخغام والطئاس الحرسغ لطظساء.
وضما ضاظئ المرأة المسطمئ شغ الئقد اإلجقطغئ عثشا 
دغظعا  سظ  لاشرغئعا  الحرجئ  عةماعط  شغ  رئغسغا 
المرأة  لئاس  وفن  الشرب،  شغ  ضاظئ  ضثلك  وأتضاطه، 
المسطمئ سئارة سظ ععغاعا شصث أخئتئ ظاعرة الطئاس 
اإلجقطغ شغ الشرب ظاعرة طصطصئ لعط، شاضالئئ دول 
الشرب تئاسا لمظسعا طظ ارتثاء عثا الجي الحرسغ الثي 
شرضه رب السجة سطغعا خعظاً واتاراطاً لعا وتماغئ لسفاعا 
وحرشعا، طثسغظ أن عثا المظع غسسى إلى تسجغج افطظ، 
بسثطا ظفث "طاحثدون" عةمات شغ دول أوروبغئ سثة.

أبرزعا  سثة  بمزاعر  الشرب  شغ  غاتّرك  اإلجــقم  إن 
اإلجقطغئ،  والةمسغات  والمساجث  والمثارس  الطئاس 
الصطص  طثى  إلى  الثولغئ  الثراجات  طظ  السثغث  وتحغر 
الشربغ طظ اظاحار اإلجقم تاى إن أتث الضااب ألش ضااًبا 
أخثر شغه خغتات تتثغر طظ أن أوروبا بسث خمسغظ 
ساًطا جاخئح صارة طسطمئ وأن المسطمغظ جغخئتعن 
أغطئغئ. وإن اظاحار الجي الحرسغ شغ أوروبا له دققت 
تقزم  عظاك  وضثلك  الشرب،  شغ  اإلجقطغ  الظمع  سظ 
بغظ اإلجقم والطئاس الحرسغ طما غةسض اإلجقم دائما 
الطعاتغ  الظساء  خقل  طظ  افوروبغ  الحارع  شغ  تاضرا 
سظ  غاساءل  افوروبــغ  اإلظسان  غةسض  طما  غرتثغظه، 
اإلجقم المابض أطاطه وصث غضعن ذلك طثخق إلجقطه 
ضما تثث طع ضبغرغظ. وضثلك غحغر اظاحاره إلى شحض 
إلى  الشرب  خقلعا  طظ  جسى  الاغ  اقظثطاج  جغاجئ 
تثوغإ اإلظسان المسطط شغ العاصع الشربغ طسطضا ولشئ 
وبصاشئ وطساصثا. شإن أوروبا ضاظئ تأطض - بسث شاح باب 
غظثطب  أن   - واإلجقطغئ  السربغئ  الئقد  أطام  العةرة 
خاخئ  الةثغثة،  طةامساتعط  شغ  المعاجرون  عآقء 
اظثطاًجا  أضبر  جغضعن  أظه  تأططئ  الثي  افبظاء  جغض 
وتصّئقً لطصغط الشربغئ وجغضعن أضبر بسًثا سظ اإلجقم 
شإن  أرادت.  ضما  غتخض  لط  عثا  ولضظ  وطفاعغمه، 
ضبغرا طظ الفاغات غرتثغظ الطئاس الحرسغ شغ الثول 
افوروبغئ عظ شاغات خشغرات ُولثن شغ الشرب وُغِةثن 
الازاعرات  شغ  غحارضظ  وأخئتظ  السربغئ،  الطشئ 
والظصاحات السغاجغئ والبصاشغئ الاغ تثور شغ وجائض 
اإلسقم الشربغئ، طما حضض خثطئ لطثول افوروبغئ الاغ 
لط تضظ تاثغض أن غاسرب اإلجقم إلى بظغئ طةامسعا.

وصث بثأت شرظسا تطك العةمئ بتزرعا الظصاب بط تضمئ 
بشراطئ لمظ ترتضإ "تعمئ ارتثائه"... طرورا بأججاء طظ 
جعغسرا تغظ بثأت السططات باطئغص صاظعن غصدغ 
دوقر  آقف   ١٠ إلى  صغماعا  تخض  صث  غراطئ  بفرض 
سطى أي جغثة ترتثي الظصاب أو الئرصع. وضثلك صررت 
غاماع  الثي  الخغظغ،  "حغظشغاظس"  إصطغط  شغ  السططات 
بالتضط الثاتغ، طظع ارتثاء الظصاب شغ افطاضظ الساطئ 
وتط  المسطمئ.  افغطئغئ  ذات  "أوروطاحغ"،  بالساخمئ 
شخض اطرأة طظ شطسطغظ طظ دورة تثرغئغئ شغ طثغظئ 
ألماظغئ وطظع غغرعا طظ الثراجئ بسثطا رشدظ خطع غطاء 
الرأس... وضثلك عظاك دسعة إلى تزر الظصاب شغ الظروغب 
والظمسا وععلظثا وبطةغضا والثظمارك وإجئاظغا وإغطالغا 
وروجغا. وق ظظسى الدةئ الضئغرة الاغ صاطئ شغ أوروبا 
الئتر  لئاس  ارتثاء  أخرى  دول  وسثة  شرظسا  تزر  بسث 
الثاص (الئعرضغظغ) الثي ترتثغه بسخ المسطمات صائطئ 
إظه غاسارض طع الصعاظغظ الفرظسغئ السطماظغئ، وَشْرِض 
غراطئ طالغئ سطى طظ تصعم بارتثائه. وعا عغ العةمئ 
وخطئ إلى إصطغط ضغئغك الضظثي الثي طدى صثطا شغ 
طحروع صاظعن غتزر ارتثاء الظصاب شغ الصطاع السام تغث 
غمظع الصاظعن المصارح أي اطرأة تاطصى أو تصثم خثطات 
تضعطغئ طظ ارتثاء طقبج تشطغ العجه... وطظ الةثغر 
بالثضر أن ضظثا تسائر طظ الثول الاغ تتارم الثغاظات 
السماوغئ وتتارم الترغئ الحثخغئ لفشراد، شئالرغط طظ 
أتثاث ١١ جئامئر شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ وطا 
تئسعا طظ ردود شسض سطى المسطمغظ شغ أظتاء السالط إق 
أن المسطمغظ والمسطمات شغ ضظثا ق غجال التةاب غمبض 

لعط أعمغئ خاخئ.
إن ضض عثا وغغره غظثرج تتئ التمقت السظخرغئ الاغ 
تحظعا التضعطات الشربغئ - والاغ ترشع حسارات الترغئ 
لئاجعا  المسطمئ  المرأة  تثطع  أن  أجض  طظ   - الجائفئ 
الحرسغ... شالمرأة المسطمئ طمظعسئ بتضط الصعاظغظ 
اقلاجام  شغ  تصعصعا  أبسط  طظ  المةتفئ  الشربغئ 
بأتضام اإلجقم وطمارجئ حسائره، وشغ تغظ جّعغئ 
الثظمارك وغغرعا طظ الثول الاغ أسادت ظحر الرجعم 
الحظغسئ  افشسال  عثه   � الضرغط  لطرجعل  المسغؤئ 
بترغئ الرأي والاسئغر. بؤسئ الترغئ الاغ تاسع لطسراة 
والحعاذ وغةث عآقء طظ العغؤات السغاجغئ والتصعصغئ 
افطمغئ والصطرغئ طظ غثاشع سظعط شغ جمغع المتاشض 
لدمان  طمضظئ  وجغطئ  بضض  والدشط  والمظاثغات، 
ترغاعط شغ طمارجئ عثا الاسري والحثوذ!! وسةًئا طظ 
طةامع غرى الاسري ترغئ والحثوذ دغمصراذغئ، وغرى 
التةاب والسار جرغمئ غساصإ سطغعا خاتئعا وغدغص 

سطغعا شغ ضض افطاضظ!!
طةرد  الشرب  شغ  المسطمئ  المرأة  لئاس  غسث  لط  إذن 
صطسئ صماش تسار بعا جسمعا وطفاتظعا، بض أخئح 
اإلجقم  تظاطغ  سطى  دلغض  فظه  والفجع  لطعطع  طخثرا 
واظاحاره والامسك بأتضاطه، لغج شصط بغظ الةالغات 
المعاجرة، بض بغظ أبظاء أوروبا أظفسعط الثغظ غجداد 
سثد طظ غساظصعن اإلجقم طظعط غعطا بسث غعم وذلك 
الثغاظات  غتارم  الثي  الثغظ  عثا  اهللا...  طظ  الفدض 
السماوغئ افخرى وغتارم طساصثاتعط وحسائرعط، وق 
غدطعثعط وق غةئرعط سطى الثخعل شغ اإلجقم ﴿

اهللا  ظسأل   ...﴾ ّ اليَْغِ ِمَن  الُرّْشُد   َ تَبنََيّ َقْد  يِن  ِّ ا يِف  إِْكرَاهَ  َال 
أن غسةض بثولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

..الظئعة الاغ جاتمغ المسطمغظ شغ أي طضان

;Ï⁄÷â∏\;Î^Ö∏\;ã]e’
√…\Å∏\;flŸ;€‚Ë÷¡;⁄]¬ÕÂ;Åå ;̂gÖ∆’\;∫

بصطط: طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)

جطسئ خاخئ ملةطج تصعق اإلظسان تعل تطإ

تداف إىل طسطسض الاآطر سطى بعرة الحام

بعرة  اظطقق  سطى  جظعات  جئ  طظ  غصرب  طا  بسث 
الحام، طا زال طا غسمى "المةامع الثولغ" غطسإ دور 
لحسإ  غصثم  أن  بغثه  لغج  الثي  المسضغظ،  الساجج 
خعارغت  وأظعضاه  الروجغ  اإلجرام  ذائرات  أبادته 
أجث المةرم، جعى اإلداظئ واقجاظضار، إق أن التصغصئ 
حرغك  عع  الــثولــغ"  "المةامع  عــثا  أن  الخارخئ 
أجاجغ شغ عثه الةرغمئ، ضغش ق وصث جصطئ جمغع 
أوراق الاعت الاغ تسّار بعا ذعال سصعد طظ الجطظ، 
تاى جاءت بعرة الحام شضحفئ زغش حساراته الئّراصئ، 

وأظعرت تصثه المضظعن سطى اإلجقم والمسطمغظ.
اإلظسان  تصعق  وطةطج  الحام  بعرة  بثاغئ  شمظث 
والطصاءات  اقجاماسات  غسصث  الماتثة  لفطط  الاابع 
اقجاماسات  عثه  ضاظئ  وطا  وأعطعا،  جعرغا  فجض 
لاردع ذاغغئ الحام سظ غّغه، وق لاعصش حقل الثطاء 
ذلك،  طظ  السضج  سطى  ضان  بض  الحام،  أرض  شغ 
تغث غرى المةرم أجث شغ عثه اقجاماسات والطصاءات 
ضعءًا أخدر لقجامرار شغ جرائمه الاغ غرتضئعا ضض 
لطفاسض  إداظئ  بظعدعا  ذغات  شغ  تتمض  تغث  غعم، 
دون تسمغاه، ضما أظعا ق تثطع طظ إداظئ (اإلرعاب) 
الثي أخئح تعمئ لضض طظ غرشخ السغر شغ طحارغع 

الشرب وسطى رأجه أطرغضا.
وأخغرًا ولغج آخرًا "سصث طةطج تصعق اإلظسان الاابع 
لفطط الماتثة غعم الةمسئ ٢٠١٦/١٠/٢١م جطسئ 
شغ  الماثععر  اإلظساظغ  العضع  لمظاصحئ  اجابظائغئ 
تطإ. وُسصثت الةطسئ بظاء سطى ذطإ ١٦ دولئ دسئ 
تصعق  "تثععر"  لمظاصحئ  المةطج  إلى  رجالئ  شغ 
السعري  الرئغج  ظزام  و"شحض"  تطإ  شغ  اإلظسان 
الثولغئ  بالاجاطاتعط  العشاء  شغ  وتطفائه  أجث  بحار 
شغ عثا المةال" (الترة)، وإّن الظاظر لعثه الةطسات 
جعاء  جابصاتعا،  سظ  تثاطش  ق  غةثعا  واقجاماسات 
شغ ذرتعا لطمحضطئ أو التطعل، إق أن المثصص غةث 
واآلخر،  التغظ  بغظ  تتثث  الاغ  اقجاماسات  عثه  أن 
تضعن إطا بططإ طظ أطرغضا وتطفائعا وأتئاسعا، وإطا 
أن  تتاول  والاغ  افوروبــغ  اقتتاد  دول  طظ  بططإ 
وعثه  السعري،  الحأن  شغ  صثم  طعذأ  لعا  غضعن 
٢٠١٦/١٠/٢١م  الةمسئ  غعم  سصثت  الاغ  الةطسئ 
الاظاشر  شغ  رأت  والاغ  برغطاظغا،  طظ  بططإ  جاءت 
الروجغ افطرغضغ السطظغ خثسًا وخرصًا ربما تساطغع 
السعرغئ،  افزطــئ  شغ  دورًا  لعا  لاعجث  تساشطه  أن 
شإضاشئ لما صاطئ به شرظسا طظ تصثغط طحروع صرار 
سطى  برغطاظغا  سمطئ  افطظ،  طةطج  شغ  تطإ  بحأن 
سصث عثه الةطسئ شغ طةطج تصعق اإلظسان، وصثطئ 
طحروع صرار باجط طةمعسئ طظ ١٦ دولئ تعل تطإ 
شغ عثه الةطسئ، وصث ظص الصرار سطى وصش الططسات 
الةعغئ شعق تطإ، وإسادة السمض بصرار وصش افسمال 
السثائغئ، والسماح بثخعل المساسثات اإلظساظغئ إلى 
بثخعل  الثولغئ  الاتصغص  لطةظئ  والسماح  المثغظئ، 
جعرغا لطصغام بسمطعا، وإغخال ضض الماعرذغظ بةرائط 
ترب وأخرى ضث اإلظساظغئ إلى المتاضط المتطغئ أو 

الثولغئ.

وتطفائعا"،  السعرغئ  "التضعطئ  إلى  الصرار  وغاعجه 
طظ دون تسمغئ طتثدة لعآقء التطفاء باقجط سطى 
المحروع  عثا  أن  غسظغ  طا  السابصئ،  الصرارات  سضج 
سطى  غثلض  طما  طئاحر،  غغر  بحضض  روجغا  غحمض 
طتاولئ برغطاظغا الاصرب طظ أطرغضا لغضعن لعا دور طا 
وذلك بإداظئ روجغا طظ خقل طةطج تصعق اإلظسان 

الاابع لفطط الماتثة.
اقجاماسات  طظ  ضشغره  اقجاماع  عثا  غمرُّ  وعضثا 
الحام  بعرة  جظعات  ذعال  ُسصثت  الاغ  والمآتمرات 
دون أن غصثم حغؤًا طظ تض فعض الحام. وإظه وإن 
وصش  وطتاولئ  الثطاء،  سطى  الترص  ظاعره  شغ  ضان 
الصخش وافسمال السثائغئ، إق أظه شغ تصغصاه طتاولئ 
افطرغضغئ  السقصئ  شغ  حرخ  إلغةاد  برغطاظغا  طظ 
افغام  طظ  غعم  شغ  تضظ  لط  الثول  شعثه  الروجغئ، 
زالئ  وطا  ضاظئ  بض  المسطمغظ،  دطاء  سطى  ترغخئ 
حرغضئ شغ الةرائط الاغ ُترتضإ شغ تص المسطمغظ، 
والثلغض سطى ذلك طعاصفعا المثجغئ خقل جئ جظعات 
طظ سمر بعرة الحام. وصث جاء شغ جعاب جآال باارغت 
الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  فطغر  ٢٠١٦/١٠/٢٠م 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا طا ظخه "وعضثا 
تاةه  افوروبغئ  الثول  وباصغ  وبرغطاظغا  شرظسا  شإن 
روجغا، طسربئ سظ  طع  سقصاتعا  إلى طجغث طظ تعتغر 
أن  أطض  سطى  ذلك  وضض  وجغاجاتعا،  لروجغا  رشدعا 
غضعن لعثه الثول طضان شغ افزطئ السعرغئ بخفاعا 
الثول  تطك  ظعاغا  شغ  ولغج  دولغًا،   ١ رصط  الصدغئ 
افوروبغئ  الــثول  سظث  شالمسألئ  لطمسطمغظ،  خغر 
المسطمغظ  ضث  روجغا  ترتضئعا  الاغ  المةازر  لغسئ 
شغ جعرغا، إذ ضاظئ طعاصش عثه الثول تاسط بالضبغر 
طظ سثم المئاقة لطثطاء الاغ تسغض أظعارًا شغ جعرغا 
تحارك  أن  عغ  المسألئ  وإظما  جظعات،  جئ  خقل 
المسألئ  تض  شغ  سزمى  دوقً  بعخفعا  الثول  عثه 

السعرغئ" اظاعى.
ق  الحام  أعض  أن  عغ  لطصارئ  أظصطعا  الاغ  والتصغصئ 
طظ  طجغثًا  إق  واقجاماسات  الةطسات  عثه  شغ  غرون 
صث  رجاقً  الحام  شغ  وإن  بعط،  والمضر  سطغعط  الاآطر 
تتصغص  تاى  المسغر  غعاخطعا  أن  سطى  السجم  سصثوا 
وإصاطئ  المةرم،  الظزام  إجصاط  طظ  البعرة  أعثاف 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وإظعاء ظفعذ الشرب 
غثور  الثي  الخراع  وإن  المسطمغظ،  بقد  شغ  الضاشر 
سطى أرض الحام لغج خراسًا دولغًا بض عع خراع بغظ 
أطرغضا وأتقشعا وأتئاسعا طظ جعئ وبغظ أعض الحام 
تسمض  شعغ  روجغا  وأطا  أخرى،  جعئ  طظ  المثطخغظ 
ضما تأطرعا أطرغضا، شإجراطعا العتحغ ضطه غخإ شغ 
خاظئ أطرغضا وجرائمعا بتص المسطمغظ، وأطا برغطاظغا 
أطرغضا  سطى  الاحعغح  سطى  تسمقن  شعما  وشرظسا 
الصدغئ  شغ  دور  لعما  لغضعن  جعرغا  شغ  وجغاجاعا 
السعرغئ، وإظه وإن سزط طضرعط وتفاصط ضغثعط إق 
أن طضر اهللا أضئر، صال تسالى: ﴿َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعنَد 

 ﴾َباُل ِ
ْ
اَبِّ َمْكُرُهْم َوإِن اَكَن َمْكُرُهْم لزَِتُوَل ِمْنُه اجل

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

بصطط: طظغر ظاخر*

صال الرئغج اإلظثوظغسغ، جعضع وغثودو، إن بقده "جااثطص" طظ جرائط اقساثاء سطى افذفال جظسغا طظ 
تتارم  إظثوظغسغا  أن  جغ،  بغ  بغ  طع  طصابطئ  شغ  وغثودو،  الضغمغائغ.وأضاف  اإلخخاء  سصعبئ  تطئغص  خقل 
تصعق اإلظسان غغر أظه ق طةال لـ "تض وجط" سظثطا غاسطص افطر بسظ سصعبات لمبض عثه الةرائط الةظسغئ. 
وأصرت إظثوظغسغا صعاظغظ طبغرة لطةثل شغ وصئ طئضر طظ عثا الحعر تسمح باإلخخاء الضغمغائغ ضث طرتضئغ 
جرائط اقساثاء سطى افذفال جظسغا، وحعثت الصعاظغظ الةثغثة جثق واجسا داخض الئرلمان. وصالئ ظصابئ افذئاء 
شغ إظثوظغسغا إن أسداءعا غةإ سطغعط أق غحارضعا شغ إجراء غظاعك أخقصغات طعظئ الطإ. وغسظغ اإلخخاء 
الضغمغائغ اجاثثام سصاصغر لطتث طظ الحععة الةظسغئ دون الطةعء إلى الاسصغط أو اجاؤخال أسداء تظاجطغئ. وصال 
وغثودو إن "دجاعرظا غتارم تصعق اإلظسان، غغر أظه سظثطا غاسطص افطر بالةرائط الةظسغئ شق تطعل وجط". 
وأضاف: "ظتظ أصعغاء، وجظضعن خارطغظ لطشاغئ. جظظجل أصخى سصعبئ شغ الةرائط الةظسغئ". وطدى صائق: "طظ 
وجعئ ظزري... شاإلخخاء الضغمغائغ، إذا ذّئصظاه سطى الثوام، جغتث طظ الةرائط الةظسغئ وجظصدغ سطغعا بمرور 

العصئ". (بغ بغ جغ سربغ)
له  غاسرض  طا  وضثلك  إظثوظغسغا،  رئغج  سظه  تتثث  الثي  افذفال  سطى  الةظسغ  اقساثاء  إن   :
المسطمعن شغ بقدعط ضإظثوظغسغا، وطا غاسرض له المسطمعن وغغرعط شغ دول الشرب والحرق، راجع إلى 
تطئغص المئثأ الرأجمالغ سطغعط، عثا المئثأ الثي أذطص لحععات اإلظسان ورغئاته السظان، طظ خقل الترغات 
الاغ أذطصعا، وطظعا الترغئ الحثخغئ الاغ جسطئ طظ الظفج الئحرغئ وتحا غطاعط افخدر والغابج، وبات 
اإلظسان إق طظ رتط اهللا أجغر حععاته وظجواته، غصارف ضض المعبصات خطش جاار الترغئ الحثخغئ. والتصغصئ 
أظه ق ظةاة لطمسطمغظ والئحرغئ جمساء طظ عثا العباء المسمى الرأجمالغئ، إق باطئغص ظزام اإلجقم الثي 

وضع طظزعطئ طظ المسالةات الصغمغئ وافخقصغئ ضفغطئ بخغاظئ ضراطئ اإلظسان والتفاظ سطى تغاته.

رئغج إظثوظغسغا: اإلخخاء الضغمغائغ جغظعغ اقساثاء الةظسغ سطى افذفال
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