
الظثاُء صئض افخري... طظ تجب الاترغر 
إىل افطئ اإلجقطغئ بساطئ... وإىل أعض الصعة واملظسئ شغعا بثاخئ

أغعا المسطمعن بساطئ... 
وغا أعَض الصعة والمظسئ بثاخئ...

تضٌط  أوله،  به  خطَح  بما  إق  غخطح  ق  افطر  عثا  إن 
باإلجقم شغ دولِئ خقشئ راحثة، ُتزطُّعا راغُئ السصاب، 
راغُئ رجعل اهللا ، بالطرغصئ ظفسعا الاغ بّطس الرجعل 
 رجالئ اإلجقم بعا، بإغةاد ضاطٍئ صائمئ سطى اإلجقم 
ولغج غغر، وطظ َبطَّ تفاسُطعا طع افطئ وذطُإ ظخرِة أعض 
الصعة شغعا، وأن تسامرَّ سطغعا تاى غظخَرعا اهللا جئتاظه 
وتسالى وتصغَط تضَط اإلجقم ودولَئ اإلجقم. عثا عع 
خقح افطر، وبعثا وتثه تظعُخ افطُئ طظ جصعذعا.. 
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ضطمئ السثد

التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 
وختئه وطظ واقه وبسث...

اإلخعة الضرام، السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
ظاعجه إلغضط بعثا الظثاء شغ أجعاِء حعِر رطداَن المئارك، 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  صال  الثي  الفدغض  الخغام  حعِر 
شغه: ﴿َحْعُر َرَطَداَن الَِّثي ُأْظِجَل ِشغِه اْلُصْرآُن ُعًثى ِلطظَّاِس 
َوَبغَِّظاٍت ِطَظ اْلُعَثى َواْلُفْرَصاِن﴾، وضثلك صال  بحأظه 
شغ التثغث الصثجغ سظ أبغ ُعَرْغَرَة صال: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ 
َغاَم، َشِإظَُّه ِلغ  : «َصاَل اهللاَُّ: ُضضُّ َسَمِض اْبِظ آَدَم َلُه، ِإقَّ الخِّ
َوَأَظا َأْجِجي ِبِه...» أخرجه الئثاري، وَسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة َرِضَغ 
ُ َسْظُه، َأنَّ َرُجعَل اِهللا ، َصاَل: «ِإَذا َجاَء َرَطَداُن ُشاَِّتْئ 

اهللا
َغاِذغُظ»  َثِت الحَّ َأْبَعاُب اْلَةظَِّئ، َوُغطَِّصْئ َأْبَعاُب الظَّاِر، َوُخفِّ
الصثغر  السطَغ  جئتاظُه   

َ
اهللا لظسأل  وإظا  طسطط...  أخرجه 

لظا،  تسمع  وآذاظضط  إلغظا،  طفاعتًئ  صطعُبضط  تضعن  أن 
شاساةغئعا لما ظصعل، وطظ بط تضعظعن طظ الثغظ صال 
اهللا شغعط ﴿الَِّثغَظ َغْسَاِمُسعَن اْلَصْعَل َشَغاَِّئُسعَن َأْتَسَظُه 

ُأوَلِؤَك الَِّثغَظ َعَثاُعُط اهللاَُّ َوُأوَلِؤَك ُعْط ُأوُلع اْفَْلَئاب﴾.
أغعا اإلخعة الضرام، إظضط ق حك تسمسعن وتحاعثون 
الثوُل  تضالئئ  شصث  أتثاث...  طظ  بظا  وغتّض،  تّض،  طا 
الضاشرة المساسمرة سطغظا، شأخئتئ بقُدظا ططمساً لضض 
ذاطع، وطرتساً لضض راتع، ق غةمع حااتعا جاطع... ُجفضئ 
دطاؤظا، وُظعئئ خغراتظا، واظُاصخئ أرضظا طظ أذراشعا، بض 
طظ صطئعا، شصث اتاض غععد افرض المئارضئ شطسطغظ، 
أرَض اإلجراء والمسراج، أرض أولى الصئطاغظ، وأصاطعا لعط 
دوا  شغعا دولئ، وسابعا شغ افرض الفساد واإلشساد... حرَّ
أعطعا وأخرجععط طظ دغارعط، واظاعضعا الترطات، وصاطعا 
وأطرغضا  وإشسادًا...  شسادًا  غمفوظعا  زالعا  وق  وجفضعا 
وأششاظساان،  السراق  شغ  الئقَد  وطجَّصئ  الثطاَء  جفضئ 
وتآطرت سطغظا شغ ضض طضان، شصسمئ السعدان، وشخطئ 
تغمعر الحرصغئ سظ إظثوظغسغا، وطضَّظئ الغعظان طظ تضط 
غالإ صئرص... وبرغطاظغا حارضئ أطرغضا شغ ضض شساد 
شضاظئ إذا اجاطاسئ وتثعا أن تصاض وتسفك الثطاء 
شسطئ، وإن وجثت ظفسعا ق تساطغع حارضئ أطرغضا 
عا أم خطفعا، وحارضاعا شغ  شغ الةرغمئ، جعاٌء أضاظئ ظثَّ
المةازر شغ السراق وأششاظساان ولغئغا... وشرظسا تئساعط 
شغ  واجاصطَّئ  بسدعا  شغ  شحارضاعط  طةازرعط  شغ 
بسدعا اآلخر ضأشرغصغا العجطى... بط روجغا وطةازُرعا 
وضثلك  وتارجاان...  والحغحان  والصعصاز  الصرم  شغ 
الخغُظ شغ ترضساان وطا تفسطه طظ سثاء لقجقم... بط 
العظُث شغ ضحمغر وطا أدراك طا ضحمغر، شعط طسطمعن 
خشاُر  تاى  والةرائط...  بالمةازر  العظثوس  غتضمعط 
الثول حارضئ شغ صاض المسطمغظ! شاطك بعرطا تصاض 
المسطمغظ وتظاعك أسراضعط وغاسطط الئعذغعن سطى 

المسطمغظ... وغغر ذلك ضبغر.
ولغسئ عثه الثطاء ُتسفك بأغثي الضفار المساسمرغظ 
جطثتظا  بظغ  طظ  وأدواِتعط  سمقَءعط  إن  بض  شتسإ، 
غصااطعن شغما بغظعط، وتسغض دطاؤعط، وغحارضعط شغ 
أظعط  غزظعن  وعط  المسطمغظ  طظ  العاسغظ  غغُر  ذلك 
غتسظعن خظساً، شغصااطعن شغ جعرغا صااَل ألثِّ افسثاء 

طع بسدعط، وغصااطعن شغ السراق ضأظعط شغ الةاعطغئ 
افولى... وغصااطعن شغ لغئغا صااقً حرجاً، وشغ الغمظ صااقً 
سظغفاً... بط شغ حغٍء طظ صاال شغ طخر وشغ تعظج، ضض 
ذلك بةراِئَط لط غتثث طبُطعا طظ صئض بأغثي المسطمغظ 

شغ صاض بسدعط بسداً... وغغر ذلك ضبغر.
تظعح  الاغ  شصط  عغ  المادغئ  الثطاُء  عثه  ولغسئ 
أجسام المسطمغظ بأغثغعط وبأغثي الضفار المساسمرغظ، 
بض ضثلك عظاك طظ السفك والصاض الثي ق ُغسغض ُجرح 
افجساد، بض غفاك شغ السصض والفآاد، شصث بثل الضفاُر 
المساسمرون طا وجسعط طظ وجائِض الادطغض، والمضِر 
والضغث وخظعف الحر تةاه الثسعة إلى الثقشئ والساططغظ 
وأتغاظًا  المساسمرغظ،  الضفار  طظ  طئاحرة  أتغاظاً  لعا، 
سطى أغثي سمقئعط، شطما خاب طسساعط شغ الظَّغض طظ 
الساططغظ لطثقشئ، وبان شحُطعط شغ خرف المسطمغظ 
سظ شرض الثقشئ صام ظفٌر طظ المسطمغظ شخظسعا طا 
طآتمراٍت  شسصثوا  المساسمرون،  الضفار  غساطسه  لط 
شعن شغعا الَضِطط سظ طعاضسه، وغصعلعن  وطآتمرات غترِّ
إن الثقشَئ تثٌث تارغثغ ولغج تضماً حرسغاً واجئاً شغ 
اإلجقم... وصام غغرعط شخظسعا أضبر طظ ذلك شغ ترب 
الثقشئ، شحعَّعععا باجمعا، وارتضئعا المةازر والةرائط 
تتئ سظعاظعا، شجسمعا خقشًئ سطى غغر وجععا، وصاطعا 
بحر،  ذعظ  سطى  طساوَئ  طظ  غثطُر  ق  بما  باجمعا 
شعغأوا الطرغص لطضفار المساسمرغظ ولضض أسثاء اإلجقم، 
لطظاس  إبراُزعا  وغاطَّ  الةرائُط،  تطك  لُاساشضَّ  وطعَّثوعا 
سطى أن الثقشَئ عغ جرائُط بسُدعا شعق بسخ، وطظ بط 
غضرُه الظاُس الثقشَئ، وغئاسثون سظعا شاضعن سطى غغر 
طا عغ شغ أذعاظعط طحرصًئ سزغمًئ، بض طزطمًئ صمغؤًئ! 
وعضثا... شتاُل المسطمغظ الغعم ظطماٌت بسدعا شعق 
بسخ، ولغسئ عثه الزطمات بأغثي الضفار المساسمرغظ 
شتسإ، بض غحارضعط شغعا، أو غفعصعط شغعا، طظاسئعن 
أو  ضثه،  حسارًا  راشسغظ  إلغه  شغسغؤعن  اإلجقم،  إلى 

غسغؤعن إلغه راشسغظ حسارًا باجمه!!
والمظسئ  الصعة  أعَض  وغا  بساطئ...  المسطمعن  أغعا 

بثاخئ...
السرب،  شغه  ضان  الثي  الةاعطغئ  سخر  ُغسغث  تالظا  إن 
وغؤثون  ظاصئ،  أجض  طظ  جظئ  أربسغظ  بغظعط  غصااطعن 
الئظات وعظ أتغاء، وغخظسعن أخظاطاً غظتاعظعا بأغثغعط 
طظ التةر والثحإ غسئثوظعا، بض أتغاظاً غخظسعظعا طظ 
الختراء  شغ  غسغتعن  ضاظعا  أضطععا!  جاسعا  شإذا  الامر 
دوظما صدغئ غتمطعظعا فعطعط أو لمظ تعلعط ظاعغك 
سظ تمطعا لطسالط... أطا الماتدرون طظعط شضاظعا تئسًا 
لطثول الضئرى آظثاك، شالمظاذرة شغ السراق تئع لطفرس، 
والشساجظئ شغ الحام تئع لطروم، شإذا اظجسب الروم طظ 
الفرس أو الفرس طظ الروم تصاتض الشساجظئ والمظاذرة! 
وعضثا ضان السرب شغ ذلك العصئ، جعاء أضاظعا سرب 
طضئ  إق  الماتدرغظ...  المثن  سرب  ضاظعا  أم  الختراء 
شصث تفزعا اهللا آطظئ رغط افخظام بسثد أغام السظئ الاغ 

ضاظئ تتغط بعا!
عضثا ضان سرب الختراء شغ الةاعطغئ، غسفضعن دطاءعط 
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صطص ترضغا طظ تمثد افضراد 
سطى تثودعا طع جعرغا 

بصطط: أتمث الثطعاظغ
غسغطرون  افضراد  بات  الاغ  افرض  رصسئ  تعجع  إّن 
ق  الارضغئ  لطتثود  والمتاذغئ  جعرغا  حمالغ  سطغعا 
حك أّظعا باتئ ُتصطص الثولئ الارضغئ بحضض تصغصغ، 
سظ  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  سّئر  شصث 
أظه  الشرب  واتعط  الاعجع،  عثا  تةاه  الئالس  صطصه 
أخرى  إرعابغئ  جماسات  إرعابغئ  بةماسات  غسائثل 
تائع  الاغ  الضردغئ  الصعات  إلى  طحغرًا  جعرغا،  حمال 
الثراع  ترضغا  تسائره  الثي  الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب 
صائمئ  الماخثر  الضردجااظغ  السمال  لتجب  السعرغئ 

اإلرعاب لثغعا.
الثارجغئ  وزارة  باجط  الرجمغ  الماتثث  وأسطظ 
في  المططص  بقده  رشخ  بغطضغب،  تاظةع  الارضغئ، 
ضغاٍن ضردي شغ حمال جعرغا. وصال إن أظصرة: «تراصإ 
الاطعرات عظاك سظ ضبإ، ولظ تاردد شغ اتثاذ أي 
طعصش سمطغ لتماغئ أطظعا وطخالتعا شغ المظطصئ»، 
وأّضث أظعا: «لظ تصئض إصاطئ طظطصئ تضط ذاتغ ضردغئ 

حمال جعرغا».
شالمضاجإ السسضرغئ الاغ تّصصعا افضراد شغ حمال 
جعرغا والاغ قصئ ارتغاتًا واجسًا لثى أطرغضا والشرب 
قشئ  بحضض  افتراك  طثاوف  أبارت  صث  سام،  بحضض 
شقطسئ  الارضغئ،  اإلسقم  وجائض  ضض  شغ  اظسضج 
تطك المضاجإ الضردغئ سطى افرض ردة شسض ترضغئ 
دق  بمبابئ  ضان  حثغث  تعتر  سظ  وسّئرت  غاضئئ، 

لظاصعس الثطر بالظسئئ لمساصئض ترضغا ظفسعا.
شغ  السرب)  (سغظ  لضعباظغ  افضراد  اجاسادة  شئسث 
وتثات  طصاتطع  ألتص  الماضغ،  الباظغ/غظاغر  ضاظعن 
تماغئ الحسإ الضردغئ المثسعطئ طظ الشارات الةعغئ 
لطاتالش الثولغ عجغمئ ظضراء بمصاتطغ تظزغط الثولئ 
وذلك بسث ذردعط طظ طثغظئ تض أبغخ اقجاراتغةغئ 
ُغمبض  طا  وعع  تصرغئا،  سام  طظث  غتاطعظعا  ضاظعا  الاغ 
اظاخارًا ضئغرًا بالظسئئ لفضراد، فّن المظاذص الضردغئ 
لربطعا  صابطغئ  شغعا  أخئح  صث  والمظفخطئ  المائاسثة 
طسًا بسث جصعط تض أبغخ، شأخئتئ طظاذص التسضئ 
طاعاخطئ  لسعرغا  الحرصغ  الحمال  شغ  والصاطحطغ 
فول طرة طع سغظ السرب شغ الحمال افوجط لسعرغا.

وصث وخش الثئغر السسضري جاعث أرطشان الاطعرات 
افضراد  لئثء  «ظثر  بأظعا:  جعرغا  حمال  شغ  افخغرة 

بحضض شسطغ بإصاطئ دولئ ضردجاان الضئرى».
ضما اتعط ظائإ رئغج العزراء بعلظث ارغظاح افضراد 
بإذقق تمطئ تطعغر إبظغ ضث افصطغات افخرى شغ تض 
وبالسسغ  والارضمان،  السرب  طظ  وغالئغاعط  أبغخ، 
إلى إصاطئ طظطصئ لطتضط الثاتغ تماث طظ السراق تاى 

ضعباظغ شغ طتاشزئ تطإ السعرغئ.
تطك  سطى  الضردغئ  الحسإ  تماغئ  وتثات  ردت  وصث 
وأضثت  تحعغر،  بأظعا  ووخفاعا  الارضغئ  اقتعاطات 
شغ بغان لعا ظفئ شغه المجاسط الارضغئ بالصعل «ظضرر 
وتثة  سظ  تثاشع  الحسإ  تماغئ  وتثات  أن  بعضعح 

أراضغ جعرغا ولغج تفضضعا».
لضظ عثا الظفغ الضردي لط ُغئثد طثاوف افتراك طظ 
سطى  ضردي  ذاتغ  تضط  طظطصئ  إصاطئ  جغظارغع  تضرار 
ُغحةع  صث  طا  وعع  السراق،  ضردجاان  طظطصئ  غرار 
المساصئض  شغ  والسراق  جعرغا  طظ  ضض  شغ  افضراد 
تالئ  طساشطغظ  واتث  ضغان  شغ  طظاذصعط  دطب  سطى 
الدسش الحثغث الاغ غمر بعا الئطثان، وعع طا ُغحّضض 
خطرًا طآضثًا سطى ترضغا الاغ غثحى صادتعا طظ تترك 
افضراد شغ داخطعا والثغظ ُغحضطعن خمج السضان 

شغعا. 
لاتخض  ضاظئ  طا  الضردغئ  اإلظةازات  عثه  تتصغص  إّن 
غبغر  وطا  لفضراد،  التصغصغ  افطرغضغ  الثسط  لعق 
 - الثولئ  تظزغط  عجغمئ  عع  المعضعع  شغ  السةإ 
الثي ق ُغةغث إق الصاال - أطام وتثات تماغئ الحسإ 
طظ  اظستئعا  صث  إظعط  تغث  السرسئ  بعثه  الضردغئ 
طثغظئ تض ابغخ طظ غغر صاال تصغصغ طع أعمغئ تطك 

 المثغظئ لعط

رطدان،  طا  أدراك  وطا  رطدان،  حعر  أظطظا  لصث 
حعر الئرضات والثغرات، حعر الصرءان الثي شغه عثاغئ 
لطئحرغئ طظ الشعاغئ والدقل، شغه لغطئ السئادة شغعا 
خغر طظ سئادة ألش حعر، غصعل اهللا سج وجض: ﴿َحْعُر 
َوَبغَِّظاٍت  ِلطظَّاِس  ُعًثى  اْلُصْرآُن  ِشغِه  ُأْظِجَل  الَِّثي  َرَطَداَن 
ِطَظ اْلُعَثى َواْلُفْرَصاِن﴾، وغصعل جئتاظه وتسالى: ﴿ِإظَّا 
اْلَصْثِر  َلْغَطُئ  َطا  َأْدَراَك  َوَطا    اْلَصْثِر  َلْغَطِئ  ِشغ  َأْظَجْلَظاُه 
َحْعٍر﴾، رطدان أتئاغ  َأْلِش  ِطْظ  َخْغٌر  اْلَصْثِر  َلْغَطُئ   
المسطمعن  غترص  شغه  الطاسات،  حعر  عع  الضرام 
سطى ذاسئ اهللا سج وجض خغاطًا فغام الحعر، وصغاطا 
طظ  والفرج،  الئطظ  حععتغ  سظ  طمسضغظ  لطغالغه، 
بجوغ الفةر الخادق، إلى دخعل الطغض، راجغظ طشفرة 
ربعط، ذاطسغظ شغ رضعاظه ودخعل جظاته، ترغخغظ 
المساجث  تماطأ  خادش،  خغاطعط  غثثش  أق  سطى 
بالمخطغظ، وغضبر أختاب افطعال طظ اإلظفاق سطى 
غاطئسعا  أن  الةمغع  غتاول  بض  والمساضغظ،  الفصراء 
بطاسئ اهللا شغ ضض أطعرعط رجاء أن غساصعط اهللا طظ 

الظار شغ حعر الساص الفدغض.
تاةجأ،  ق  اهللا  ذاسئ  أن  طظا  ضبغر  سطى  غفعت  ولضظه 
شرضه  شرض  شضض  باقحاعاء،  تآخث  ق  أواطره  وأن 
وجإ  سظه  اهللا  ظعى  أطر  وضض  به،  الصغام  غةإ  اهللا 
اقظاعاء سظه، تاى ق ظضعن طبض بظغ إجرائغض، الثغظ 
أظفسعط،  تحاعغه  طا  اهللا  أواطر  طظ  غاثغرون  ضاظعا 
وجض  سج  اهللا  ظسى  وصث  غسابصطعظه،  طا  وغارضعن 
سطغعط عثا الفسض الحظغع، شصال جئتاظه: ﴿َأَشُاْآِطُظعَن 
ِبَئْسِخ اْلِضَااِب َوَتْضُفُروَن ِبَئْسٍخ َشَما َجَجاُء َطْظ َغْفَسُض 
اْلِصَغاَطِئ  َوَغْعَم  ْظَغا  الثُّ اْلَتَغاِة  ِشغ  ِخْجٌي  ِإق  ِطْظُضْط  َذِلَك 

ُغَردُّوَن ِإَلى َأَحثِّ اْلَسَثاِب﴾.
إن طظ أسزط الطاسات صربئ إلى اهللا تسالى عع الصغام 
بتمض دسعة اهللا، شصث حرف اهللا سج وجض عثه افطئ 
بعظغفئ افظئغاء والمرجطغظ، تغث ضان شغ الماضغ 
بأن  أضرطظا  اهللا  ولضظ  عط،  إق  اهللا  دسعة  غتمض  ق 
إلى  والظعر  العثى  تتمض  خغر  وأطئ  سثقً،  أطئ  جسطظا 
ُأْخِرَجْئ  ٍئ  ُأطَّ َخْغَر  ﴿ُضْظُاْط  جئتاظه:  شصال  السالمغظ، 
اْلُمْظَضِر  َسِظ  َوَتْظَعْعَن  ِباْلَمْسُروِف  َتْأُطُروَن  ِلطظَّاِس 
ًئ  ُأطَّ َجَسْطَظاُضْط  ﴿َوَضَثِلَك  وصال:  ِباهللاَِّ﴾،  َوُتْآِطُظعَن 
ُجعُل  الرَّ َوَغُضعَن  الظَّاِس  َسَطى  ُحَعَثاَء  ِلَاُضعُظعا  َوَجًطا 
َسَطْغُضْط َحِعغًثا﴾، ولثلك ضان شرضًا سطى المسطمغظ 
ظض  شغ  وبثاخئ  اإلجقطغئ،  الثسعة  بتمض  الصغام 
تتضط  لقجقم  دولئ  شغعا  لغج  الاغ  الزروف  عثه 
شغ  الظاس  غسغح  بض   ، رجعله  وجظئ  اهللا  بضااب 
دول  اإلجقم،  أتضام  طظ  الظصغخ  سطى  تصعم  دول 
شغعا  غئسث  دول  باذطئ،  وذظغئ  أجج  سطى  تصعم 
بأطر  تأتمر  دول  دسعته،  تمطئ  وغتارب  اإلجقم 

الشرب الضاشر.
أجض  طظ  السمض  المسطمغظ  طظ  غاططإ  العضع  عثا 
اإلجقم  دولئ  ظض  شغ  اهللا،  أظجل  بما  التضط  إسادة 
السمض  وعثا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
إق  الفروض  طظ  الضبغر  تصعم  ق  الثي  الفرض  عع 
بصغاطه، شإن الثقشئ أم الفروض وتاجعا، شق غضفغ 
الثغر  وجعه  شغ  وغظفص  وغخعم  غخطغ  أن  المسطط 
ذلك  غضفغ  ق  الفردغئ،  الطاسات  طظ  بضبغر  وغصعم 
شغ  اإلجقم  أجاس  سطى  تصعم  ق  التغاة  داطئ  طا 
إزالئ  سطى  السمض  العاجإ  بض  والمةامع،  الثولئ 
السغح  وعع  افطئ،  ظطماه  شغ  تسغح  طظضر  أضئر 
ق  الزالمئ،  الفاجثة  العضسغئ  افظزمئ  عةغر  تتئ 
إربًا  إربًا  تصطسظا  ولع  شغعا  واقجاعاد  السئادة  تضفغ 
طا لط ظسمض فن تضعن ضطمئ اهللا عغ السطغا، وضطمئ 
الثغظ ضفروا السفطى. ولظ تضعن ضطمئ الثغظ ضفروا 
الةاد  بالسمض  إق  السطغا،  عغ  اهللا  وضطمئ  السفطى 
طظ أجض إسادة التضط بما أظجل اهللا شغ ظض الثولئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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صام الرئغج الفرظسغ شغ ٢٠١٥/٠٦/١٥ بجغارة صخغرة إلى 
الةجائر، وعغ زغارته الباظغئ إلى عثا الئطث شغ أصض طظ 
أعثاف  أن  سطى  اإلسقم  وجائض  وتةمع  جظعات،  بقث 
الجغارة تمتعرت تعل ظصطاغظ: افطظ (طضاشتئ اإلرعاب)، 

والحراضئ اقصاخادغئ.
أطا افطظ شصث أسطظ ععقظث تفسغره له تغظ صال «إن 
افطظ عع طضاشتئ اإلرعاب»، وأبظى سطى الاظسغص افطظغ 
تسجغج  سطى  سجطه  سظ  تتثث  تغث  الفرظسغ  الةجائري 
«الضفاح المحارك» بغظ الئطثغظ ضث «عثا السثو الرعغإ 
الثي ق غرتط والثي وجعظا ضربات ضثه صئض جاسات» 
(غصخث الدربئ افطرغضغئ شغ لغئغا ضث طثاار بطمثاار). 
والمصخعد بمضاشتئ اإلرعاب ذئساً عع طتاربئ اإلجقم 
طظ  واقظسااق  باإلجقم  التضط  إلى  المسطمغظ  وتططع 
ربصئ اقجاسمار، وشغ عثا الةاظإ شإن شرظسا ق تثفغ 
أظعا تسعل ضبغرًا سطى الةجائر لثسط جععدعا ضث الترضات 
الةعادغئ شغ بطثان الساتض سمعطاً وشغ طالغ خخعخاً.

وأطا الحراضئ اقصاخادغئ، شإن شرظسا الاغ ق تجال تساظغ 
طظ أزطاعا اقصاخادغئ تسعل طرة أخرى سطى الةجائر الشظغئ 
تظاطغ  طظ  الرغط  وسطى  أزطاعا،  طظ  إلخراجعا  بالظفط 
افزطئ الاغ تساظغ طظعا الةجائر ظفسعا ظاغةئ اظثفاض 
أجسار الظفط، شإن عثا لط غثفش طظ افذماع الفرظسغئ. 
شصث خرح ععقظث أن «شرظسا عغ الحرغك اقصاخادي 
افول لطةجائر وجاسمض سطى التفاظ سطى عثه المرتئئ، بض 
وتسمغص وجعدعا خخعخاً طع إذقق اجابمارات حرضات 
بعجع».  وصرغئاً  ألساعم،  جاظعشغ،  روظع،  طبض  ضئغرة 
وضاظئ اإلتخاءات صث أشادت بأن شرظسا شصثت طرتئاعا 
افولى جظئ ٢٠١٣ لخالح الخغظ لاساسغثعا جظئ ٢٠١٤ 

بتةط طئادقت وخض إلى ١٠,٥ ططغار غعرو.
وضسادة طظ جئصه طظ الرؤجاء الفرظسغغظ، شصث تةظإ 
بةرائمعا  شرظسا  باساراف  خرغح  صرار  اتثاذ  ععقظث 
فعض  واقساثار  اقجاسمارغئ،  الفارة  خقل  وطةازرعا 
الةجائر، شصث صام بجغارة رطجغئ لطظخإ الاثضاري لحعثاء 
البعرة الةجائرغئ ضث المساسمر الفرظسغ بط خرح: «لظ 

ظظسى الاارغت ولضظظا ظعجه أظزارظا ظتع المساصئض».
وصث أبار ععقظث اقظائاه تغظ اجافاض شغ وخش التالئ 
الختغئ المساصرة لطرئغج الةجائري بعتفطغصئ تغث خرح: 
بصثرة ذعظغئ  «لصث أسطاظغ الرئغج بعتفطغصئ اظطئاساً 
الظئاعئ  عثه  لثغه  رئغساً  تةث  أن  الظادر  وطظ  سالغئ، 
ولضظ  والصثرة سطى التضط»، وأضاف: «أظا لسئ ذئغئاً 
طا أجاطغع أن أصعله لضط عع أن طساعى الظصاش الثي 
أجرغظاه لمثة جاساغظ تصرغئا ضان طرضجًا وجث ساٍل»، وصال: 
«سطى المساعى الةسثي، أؤضث أظه ق غمضظ أن غاترك 
بسععلئ، ولضظه أظعر أن لثغه ضض اإلطضاظات، لطمحارضئ 
غمضظ  سما  التثغث  دون  السالط،  أزطات  لتض  بتضماه 

الصغام به طظ أجض الةجائر».
إن المراصإ الئسغط غثرك أن شرظسا ق تجال تظزر إلى 
إق  شغه  ترى  ق  شعغ  تابسئ،  طساسمرة  باسائاره  الةجائر 
طا غتصص طخالتعا: طتاربئ اإلجقم بأغثي المسطمغظ 
وظعإ  اإلرعاب،  سطى  الترب  طسمى  تتئ  وأطعالعط 
الثغرات تتئ طسمى الحراضئ اقصاخادغئ، والضض غسطط 
أن اقجابمارات الفرظسغئ شغ الةجائر تعثف إلى اجاشقل 
الغث الساططئ الرخغخئ واقجافادة طظ اقطاغازات المالغئ 
أعض  غسافغث  أن  دون  الةجائرغئ  التضعطئ  تعئعا  الاغ 
الةجائر طظ أي خئرة تصظغئ، بط لاضعن الظاغةئ شغ اآلخر 

تعرغإ افرباح ظتع الثارج.
أضش إلى عثا أن شرظسا تثرك افذماع افطرغضغئ شغ 
الةجائر خخعخاً شغ طغثان الظفط والطاصات الماةثدة، 
لثلك شعغ تتاول ضئتعا واإلبصاء سطى طعاضع أصثاطعا، 
وطا المئالشئ شغ البظاء سطى ختئ بعتفطغصئ إق طتاولئ 
لابئغئ الظزام الصائط إلى أن غظدب الئثغض الثي غدمظ 
طخالتعا، وصث تثاولئ بسخ المعاصع أن طظ بغظ أعثاف 

زغارة ععقظث الاتدغر لما بسث بعتفطغصئ.
إن الةجائر، بقد المطغعن وظخش المطغعن حعغث، بقد 
الثغرات السطتغئ والئاذظغئ، تساتص أشدض طظ عآقء 
المساسمر  سظث  خثطاً  غضعظعا  أن  رضعا  الثغظ  التضام 
السابص، خثطاً سظث طظ صاض أبظاءعط وظعإ خغراتعط سطى 
طثى أضبر طظ صرن، وغا لغئ عثا المساسمر صث ارتعى بما 
ظعإ، بض عا ظتظ ظراه ق غجال غسمض، بمساسثة تضاطظا، 

لضغ غئصى الظاعإ العتغث دون طظاشج.
إن ضرجغ التضط وافطعال المصظطرة والمظاخإ و ... ق 
تجغث شغ السمر لتزئ وق تثشع صداء وق تسغث الحئاب لمظ 
شصثه، وأخطر طظ عثا ق تحفع لخاتئعا غعم الصغاطئ، 
بض تضعن وباقً سطغه إن عع أجاء اجاسمالعا ولط غعظفعا 
شغما غرضغ اهللا ورجعله. لضظ السغر وشص حرع اهللا غرشع 
الدظك شغ الثظغا وغفاح برضات السماء وافرض وغةطإ 
السماوات  سرضعا  جظئ  إلى  بخاتئه  غفدغ  بط  السجة، 

وافرض أسثت لطماصغظ.
شماذا تثاارون غا تضام الةجائر، رساغئ خظازغر ععقظث، أم 

 جظئ الثطث؟ افطر بأغثغضط
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شةر ظحر تسةغطغظ طخعرغظ غزعران تسثغإ طساصطغظ 
شغ جةظ روطغئ (حرق بغروت) غدئا سارطا شغ لئظان، 
خاخئ شغ افوجاط الاغ غظامغ إلغعا المساصطعن، طظ 

جعاعا أسطظئ السططات الطئظاظغئ شاح تتصغص شغ افطر.
وأظعر الاسةغقن أشراد أطظ لئظاظغغظ غساثون بالدرب 
المئرح سطى سثد طظ السةظاء. وغرّجح أن غضعظا صث خّعرا 
شغ طظاخش أبرغض/ظغسان الماضغ بسث اصاتام الصعى 

افطظغئ جةظ روطغئ.
وأبارت الخعر جثق ضئغرا بحأن تثععر الترغات وتصعق 

اإلظسان شغ لئظان...
طظاذص  سثة  بأن  لئظان  شغ  ظئ  الةجغرة  طراجض  وأشاد 
لئظاظغئ حعثت افتث اتاةاجات سطى الاسثغإ بسةظ 

روطغئ، ترضجت شغ طثغظئ ذرابطج (حمال لئظان).
حمالغ  السئثة-سضار  ذرغص  صطسعا  طتاةغظ  أن  وذضر 

ظاغض  جسث  ذرغص  آخرون  طتاةعن  صطع  ضما  لئظان، 
سطغ  اإلطام  جاطع  أطام  حئان  وتةمع  تسطئاغا-الئصاع، 
شغ الساخمئ بغروت وذالئعا بإصالئ وزغر الثاخطغئ ظعاد 

المحظعق. (الةجغرة ظئ)
: إظعا لغسئ المرة افولى الاغ غتخض شغعا 
وشغ  بض  غغره،  شغ  أو  السةظ  عثا  شغ  الزطط  عثا 
خارج السةعن، ولظ تضعن افخغرة ذالما بصغ الظزام 
السغاجغ الزالط غتضط الظاس، وذالما لط غثرك الظاس 
ذئغسئ الاشغغر العاجإ الصغام به إلزالئ الزطط. شتخر 
التثغث سظ العزغر المحظعق والمطالئئ بإصالاه شصط، 
وسثم المطالئئ بض والسمض إلجصاط الظزام السغاجغ 
الصائط، غسظغ أن الظاس لط تاسطط الثرس طظ الئقد 
افخرى... شعثه طخر وتعظج ولغئغا والغمظ وغغرعا 
صث جصط شغ ضض طظعا رئغسعا، شما الثي تشغر؟؟ عض 

ذعإ الزطط بثعاب الرئغج؟؟ إن المحضطئ تضمظ شغ 
وجعد ظزام جغاجغ ظالط شغةإ اجابابه طظ جثوره، 
وطظ بط إصاطئ ظزام جغاجغ سادل عع ظزام اإلجقم 
الثي تةسثه شغ واصع التغاة دولئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة... شإن لط ُغسالب عثا شإن الزطط 
جغسامر... شق طحضطئ سظث أسثاء اإلجقم المساسِمرغظ 
ظصعل  عظا  طظ  بشغره..  المحظعق  باجائثال  لطئظان، 
لطظاس شغ لئظان: شطاضظ تطك افسمال اإلجراطغئ الاغ 
المحضطئ  تصغصئ  لفعط  داشسا  افبثان  طظعا  تصحسر 
وداشسا لفعط ذئغسئ السقج الختغح، شصفعا شغ وجه 
الزطط ططالئغظ باجابابه طظ جثوره باجاباث الظزام 
المعجعد ظفسه، وق تةسطعا جصش تترضضط المطالئئ 
باشغغر بسخ العجعه .. وإق شإظه الثوران شغ تطصئ 

طفرغئ أو بسئارة أخرى: الثوران شغ تطصئ افسثاء.
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بأغثغعط، وغصااطعن شغما بغظعط لغج لحغء ذي بال بض 
لسخئغئ طصغائ... والماتدرون طظعط غصااطعن شغ ضبغر 
طظ افتغان لمخطتٍئ ُتعطُّ الثول الضئرى آظثاك، شضاظعا 
طمجصغظ ق غةمسعط جاطع، وق غمظسعط طظ ضبغر طظ 
المعبصات طاظع، شتالعط ضان أحئَه بتالظا الغعم، أو تالظا 
الغعم غحئه تاَلعط أطج، وطع ذلك شضاظئ سظث تضاطعط 
أو رؤجاء صئائطعط طروءة، وضان سظثعط تغاء، وعثان 
لغسا طعجعدغظ الغعم سظث التضام شغ بقد المسطمغظ أو 
الجسماء شغعا، ودلغض ذلك طا ضان طظ أطر افربسغظ رجًق 
الثغظ أرجطعط المحرضعن لصاض رجعل اهللا ، شثعئعا 
لغقً إلى بغئ الرجعل  شعجثوه طصفقً، شاظازروا تعل 
الئغئ إلى أن غفاح الرجعل  بغاه شغصاطعه فن طروءتعط 
ضاظئ تمظسعط طظ أن غصاتمعا الئغئ شغثخطعه َسظَعة، 
وتغاَءعط ضان غمظسعط أن غثخطعا بغااً وأعُطه ظغام، وتضاُم 
وغصاتمعن  الترطات،  غظاعضعن  وجعاجغسعط  الغعم 
الئغعت بق إذن أو اجاؤثان، ودون أن غرفَّ لعط َجفظ 
طظ افجفان، وغروِّسعن الظساَء وافذفال، شغفجسعن طظ 
ظعطعط، وغرتةفعن طظ خعشعط، وذلك فن تضام الغعم 
وجعاجغَسعط، صث شصثوا المروءة والتغاء، وخثق رجعل 

اهللا : «... ِإَذا َلْط َتْسَاْتغِ َشاْخَظْع َطا ِحْؤَئ» الئثاري.
أغعا المسطمعن بساطئ... وغا أعَض الصعة والمظسئ بثاخئ...

طظ  السرب  شأظعخ  باإلجقم    اهللا  رجعل  ُبسث  لصث 
تطك الةاعطغئ المزطمئ، أظعدعط بسث جصعط، وأصاطعط 
بسث صسعد، وأغصزعط بسث رصعد، وأخئتعا غةاعثون شغ 
جئغض اهللا، وغتمطعن طسعط رجالًئ سزغمئ تظحر الثغر 
رجعُل  جّرًا  ضاَّض  شصث  تّطعا...  تغث  السالط  شغ  والسثل 
اهللا  طظ آطظ شغ دار افرصط بظ افرصط، وبسث بدع 
جظغظ أسطظعط طافاسطغظ طع الظاس، خادسغظ بالتص شغ 
وجععط، شغ خراع شضري وضفاح جغاجغ، ق غثحعن شغ 
اهللا لعطئ قئط... غخئرون سطى افذى وغصاتمعن الخساب 
دون أن تدسش لعط سجغمئ أو تطغَظ لعط صظاة... تاى 
إذا ضان ذلك السام الثي جمغ ساَم التجن تغث تعشغ 
أبع ذالإ سط الرجعل  الثي ضان غتمغه، واظاصطئ إلى 
الرشغص افسطى أمُّ المآطظغظ خثغةُئ رضغ اهللا سظعا زوُج 
رجعل اهللا  الاغ ضاظئ تآوغه... شغ سام التجن عثا 
واآلخرة،  الثظغا  سجُّ  شغعما  بأطرغظ    رجعله  اهللا  أضرم 
وضان ذلك طظ الئسبئ شغ السظئ الساحرة، أضرطه جئتاظه 
إلى  الترام  المسةث  طظ  به  شأجرى  والمسراج  باإلجراء 
المسةث افصخى وسرج به إلى السمعات السطى، وأوتى 
إلى سئثه طا أوتى... أطا افطُر الباظغ شضان اإلذَن لرجعل 
اهللا  بططإ الظخرة الاغ ُتعِّجئ بئغسئ السصئئ الباظغئ، 
بغسِئ الظخرة، بغسِئ التضط، وضان ذلك شغ ذي التةئ طظ 
  السظئ البالبئ سحرة لطئسبئ، وطظ بسُث عاجر الرجعل
شغ ربغع افول طظ السظئ افولى لطعةرة، وأصام الثولَئ 
تاى  سزغماً...  تثباً  وضاظئ  والمسطمعن  اإلجقُم  وسجَّ 
جمسعط  إن المسطمغظ سظثطا أرادوا أن غاثثوا تارغثاً 
سمر رضغ اهللا سظه وتثارجعا افطر شعجثوا أن العةرَة 
وإصاطَئ الثولئ عغ تثٌث سزغط سزغط غساتصُّ أن غضعَن 
بثاغَئ الاارغت اإلجقطغ... وعضثا أصغمئ دولئ اإلجقم، 
وأظار اإلجقُم ججغرة السرِب وأذراَشعا، بط ضاظئ الثقشُئ 
الراحثة، والثطفاُء طظ بسثعا، واتسع الفاح والفاعح وسّط 
الثغُر أخصاساً ضبغرة طظ السالط، طظ طحارق افرض إلى 
طشاربععا، طظ إظثوظغسغا حرصاً إلى المتغط غرباً، ولع 
سطط المةاعثون تغظعا أن بسث المتغط أرضاً لثاضعه 
لفاح تطك افرض وظحر الثغر شغعا ضما صال صائطعط سصئُئ 
بُظ ظاشع وعع غثخض بفرجه حاذَأ المتغط افذطسغ، 
صال: «الطعط لع ضظئ أسطط أن وراء عثا الئتر أرضا لثدُاه 
إلغعا». وشغ رواغئ: وصث أصتط شرجه شغه تاى بطس ظتره، 
بط صال: «الطعّط إظى ُأحعثك أّق طةاز، ولع وجثت طةازا 

لةجت.»
واجامر تال المسطمغظ سجًا شعق سج، وسطعًا شعق سطع... 

تامئ : الظثاُء صئض افخغر... طظ تجب الاترغر  

تامئ ضطمئ السثد : رطدان حعر الطاسات واقظاخارات 

وأضمض  أرضاظعا  وأحاد   ، الظئغ  بظغاظعا  أجج  الاغ 
بسثه  طظ  تضعن  ضغش  وبغظ  وأتضاطعا،  أظزماعا 
شغ  المسطط  أخغ  شعطط  طظعاجه.  سطى  راحثة  خقشئ 
طع  وظسمض  الةث  جاسث  سظ  ظحمر  أن  الطاسات  حعر 
الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  الساططغظ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
ضثلك  شإظه  الطاسات،  حعر  عع  رطدان  أن  وضما 
سئرعا  الاغ  الفاعح  حعر  السزغمئ،  اقظاخارات  حعر 
دخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجا، شخعرعط اإلجقم 
وجسطعط أطئ واتثة رغط اخاقف ألعاظعط وألسظاعط 
بعثا الثغظ السزغط، شإن الماائع  لقظاخارات الئاعرة 
المسطمغظ  دولئ  صغام  طظث  المسطمعن  أترزعا  الاغ 
افولى، الاغ أصاطعا ظئغ الرتمئ، سطغه أشدض الخقة 
وأتط الاسطغط، بط الثطفاء الراحثون والاابسعن لعط 
بقبئ سحر  أضبر طظ  بسث  اإلجقم  تاى ُعثطئ دولئ 
صرظا طظ الجطان، شإن الماائع لعثه اقظاخارات ذعال 
عثه المثة غةث أن ضبغرًا طظعا ضان شغ حعر رطدان، 
ودولئ  المسطمغظ  دولئ  بغظ  افولى  شالمسرضئ 

وسطط الضفار المساسمرون أن جئإ سج المسطمغظ عع 
تضُمعط باإلجقم شغ ظض دولئ الثقشئ، وراغِئ الُسصاب، 
راغِئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، شئثلعا العجع لعثم 
تطك الثولئ، وضان رأُس الضفر آظثاك برغطاظغا شسمطئ طظث 
بثاغئ الصرِن الباطَظ سحَر إلى أن تمضظئ طظ عثم دولئ 
الثقشئ شغ الربع افول طظ الصرن السحرغظ المغقدي 
بسث أن اجاثثطئ شغ ذلك خعظَئ السرب والارك... وطظ 
َبّط أخئح المسطمعن ِطَجصاً غطأُ بقدعط ضضُّ أسثاء اإلجقم 
طظ الثول الضئرى وتاى الثوِل الخشرى...! غساء إلى 
الصرآن شق غاترضعن، وغساء إلى رجعل اإلجقم  شق 
تشطغ الثطاء شغ سروصعط، وُتظاعك الترطاُت والمصثجات 
وجغعُحعط رابدئ شغ بضظاتعا ق غترضعا التضام إق ضث 
الظاس، شغساأجثون سطى الدسفاء وغتغط بعط الةئظ 
واقجاثثاء أطام افسثاء تاى وخض التال إلى طا ظتظ 

سطغه الغعم!!
أغعا المسطمعن بساطئ... وغا أعَض الصعة والمظسئ بثاخئ...
تضٌط  أوله،  به  خطَح  بما  إق  غخطح  ق  افطر  عثا  إن 
باإلجقم شغ دولِئ خقشئ راحثة، ُتزطُّعا راغُئ السصاب، 
راغُئ رجعل اهللا ، بالطرغصئ ظفسعا الاغ بّطس الرجعل 
 رجالئ اإلجقم بعا، بإغةاد ضاطٍئ صائمئ سطى اإلجقم 
ظخرِة  وذطُإ  افطئ  طع  تفاسُطعا  َبطَّ  وطظ  غغر،  ولغج 
أعض الصعة شغعا، وأن تسامرَّ سطغعا تاى غظخَرعا اهللا 
جئتاظه وتسالى وتصغَط تضَط اإلجقم ودولَئ اإلجقم. 
طظ  افطُئ  تظعُخ  وتثه  وبعثا  افطر،  خقح  عع  عثا 
جصعذعا، وتصعُم طظ ضئعتعا، وتسعد جغرَتعا السابصئ، 
خقشًئ راحثًة، تطئُص اإلجقم شغ الثاخض وتتمُطه لطسالط 
﴿ِإظَّا  التضغط  السجغج   

ُ
اهللا شغظخُرعا  والةعاد،  بالثسعِة 

ْظَغا َوَغْعَم َغُصعُم  َلَظْظُخُر ُرُجَطَظا َوالَِّثغَظ آَطُظعا ِشغ اْلَتَغاِة الثُّ
اْفَْحَعاُد﴾.

وضرورُة السمِض إلصاطئ الثقشئ لغج فن الثقشَئ عغ 
ذرغُص الظخر شتسإ طظ باب وخش العاصع، بض فظعا شغ 
الثرجئ افولى شرٌض سزغط، ُأمُّ الفروض، تاج الفروض، 
وبثوظعا ق تطئص  وتتثُّ التثود،  افتضام،  تصام  شئعا 
ق  وطا  التثود،  بغظعط  تصام  وق  الظاس  سطى  افتضام 
غاطُّ العاجإ إق به شعع واجإ... وإصاطُئ الثقشِئ وإغةاُد 
الثطغفِئ شرض، وأيُّ شرض، شمظ ق غسمض إلغةاده وعع 
صادٌر شإبمه سزغط ضأظه طات طغائ جاعطغئ لطثقلئ سطى 
حثة اإلبط «... َوَطْظ َطاَت َوَلْغَج ِشغ ُسُظِصِه َبْغَسٌئ، َطاَت 
ِطغَاًئ َجاِعِطغًَّئ»... وإصاطئ الثقشئ وإغةاد الثطغفئ شرض، 
وأي شرض، شصث َحَرع المسطمعن بعا صئض أن غحرسعا 
باةعغج رجعل اهللا  ودشظه خطعات اهللا وجقطه سطغه، 
الثقشئ  لسزط  ذلك  وضض  وسزماه،  ذلك  أعمغئ  سطى 
وأعمغِاعا تغث رأى ضئاُر الختابئ أن اقحاشال بعا أولى 

. طظ ذلك الفرض الضئغر: تةعغج الرجعل
اإلطام،  الثطغفئ،  بصغادة  الفاعح  ُتفاح  بالثقشِئ  بط 
«... َوِإظََّما اِإلَطاُم ُجظٌَّئ ُغَصاَتُض ِطْظ َوَراِئِه َوُغاََّصى ِبِه...»، 
شالثطغفُئ والثقشئ ُجظئ، أي وصاغئ، وطظ ضاظئ له وصاغئ، 
شعع بإذن اهللا طظخعر شغ الظعاغئ، ق تدغع تصعُصه، وق 
بقده، وق غةرؤ أن غصارَب طظه أسثاؤه. وغظطص بعثا 
تارغت الثقشئ، شأغظ بغجظطُئ وخعلةاُظعا؟ وأغظ المثائظ 
وافضاجرة؟ بط طظ طثَّ الخعت بالاضئغر شغ تطك الئصاع 
المتغط  طظ  وسرِضعا  افرض  ذعل  سطى  المماثِة 
وسُثل  اإلجقم  وجظُث  اإلجقم  دولُئ  لعق  المتغط  إلى 
اإلجقم؟ ولع سطمئ الثقشُئ أرضاً وراء المتغطغظ حرصًا 
لثاضئ ُسئاَبعما تثسع إلى اهللا الرتمظ الرتغط  وغرباً 

السجغج التضغط.
أغعا المسطمعن بساطئ... وغا أعض الصعة والمظسئ بثاخئ...

لصث ظادغظاضط طظ صئض طرتغظ:
• افولى شغ السحرغظ طظ ربغعٍ الباظغ ١٣٨٥ه المعاشص 
لطسابع سحر طظ آب-أغسطج ١٩٦٩م، أي ضان عثا 

...صئض ظتع خمسغظ جظئ
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وعغ  الفرصان،  غعم  اهللا  جماعا  والاغ  المحرضغظ، 
طسرضئ بثر الضئرى، تغث اظاخر المسطمعن رغط صطئ 
السثد والسثة والسااد، وضان ذلك شغ رطدان، وشاح 
طضئ، عثا الفاح الثي جماه اهللا طئغظًا، وشاح افظثلج 
سطى غث الصائث ذارق بظ زغاد، وطسرضئ سغظ جالعت 
الاغ صدى شغعا المسطمعن سطى تضط الااار، وضثلك 
عجغمئ الروم شغ تئعك، ضض ذلك وغغره ضان شغ حعر 

رطدان الفدغض.
لاسعد  اقظاخارات  عثه  لمبض  الغعم  افطئ  أتعج  شما 
لفطئ سجتعا المفصعدة وضراطاعا المظاعضئ، ق لدسش 
بالسثو،  ألمئ  تصغصغئ  صعة  أو  افطئ،  أخاب  تصغصغ 
وإظما افطر عع اإلسراض سظ طظعب اهللا وذرغص رجعل 
وشصًا  تغاتظا  وظةسض  إلغعما،  ظسعد  أن  شما   ، اهللا 
لظا  وسادت  إق  أجاجعما،  سطى  دولاظا  وتصعم  لعما، 
اقظاخارات، وخثق اهللا الصائض: ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعا 

 ﴾ِإْن َتْظُخُروا اهللاََّ َغْظُخْرُضْط َوُغَبئِّْئ َأْصَثاَطُضْط

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

وخش افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن السئئ ٢٠ غعظغع/تجغران تجاغث أسثاد القجؤغظ تعل السالط بالمثعض. 
وأوضح «بان» شغ رجالئ بمظاجئئ الغعم السالمغ لقجؤغظ أظه بظعاغئ سام ٢٠١٤ بطس سثد القجؤغظ شغ السالط ٥٩,٥ 

ططغعن، وعع رصط صغاجغ، طا غسظغ أن حثخا طظ ضض ١٢٢ شغ السالط الغعم عع ظازح أو باتث سظ لةعء.
وأشادت رجالئ افطغظ السام لفطط الماتثة بأن طسثل العةرة والظجوح شغ السالط سام ٢٠١٤ بطس ٤٢,٥ ألش حثص غعطغا، 

طدغفا «عثا المآحر ارتفع أربع طرات شغ السظعات افربع افخغرة».
وأحار بان إلى أن الظجاسات شغ جعرغا والسراق وجمععرغئ إشرغصغا العجطى وجظعب السعدان وظغةغرغا وباضساان 
وأوضراظغا جاعمئ شغ اقرتفاع الماجاغث فسثاد القجؤغظ شغ السالط، قشاا إلى أن الضبغر طظ الظجاسات المجطظئ بصغئ 
طظ دون تسعغئ، شغ تغظ جةطئ «أسثاد القجؤغظ الثغظ تمضظعا طظ السعدة إلى دغارعط شغ السام الماضغ أدظى 

طساعغاتعا خقل أضبر طظ ٣ سصعد». (روجغا الغعم)
: ق غحك أتث شغ أن الثول الرأجمالغئ الضئرى وسطى رأجعا أطرغضا تاتضط طظث سصعد شغ حآون السالط.. 
وعثه الثول تصعم باجاسمار الثول افخرى بأجالغإ طاسثدة وطظعا إحسال التروب شغ تطك الثول بعثف جسطعا 
جعصا فجطتاعا الاغ تظاةعا ضئرى الحرضات الرأجمالغئ شغ الثول الشربغئ، وصث غضعن طظ بغظ افعثاف تصسغط 
الثول المساسَمرة ورجط خارذئ جثغثة طع طا غظاب سظ ذلك طظ ظجوح لمقغغظ الظاس طظ بطثاظعط إلى بطثان 
أخرى شغثوصعن خظعف الثل والععان.. إن طحضطئ الظجوح أو الطةعء عغ غغخ طظ شغخ المحاضض الاغ أظاةاعا 
الثول الرأجمالغئ طظ خقل اقجاسمار الثي عع ججء طظ المئثأ الرأجمالغ، بض عع ذرغصئ لاظفغث شضرته، وق تض 
لعثه المحضطئ وغغرعا طظ طحاضض السالط إق بمصاوطئ المئثأ الرأجمالغ وإبساد الثول الرأجمالغئ سظ الاتضط 
شغ حآون السالط، وذلك ق غضعن إق طظ خقل دولئ صادرة سادلئ عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وجاةث عثه الثولئ الضبغر طظ دول السالط الاغ تاعق لطاثطص طظ ظطط الرأجمالغئ وإجرام الثول الشربغئ 

 الصائمئ سطى أجاجعا

طظ  الثطر  ظاصعس  دقِّ  سظ  سئارًة  الظثاُء  ذلك  وضان 
زسجسئ أشضار اإلجقم وأتضاطه سظث المسطمغظ تغث ضان 
لعثه الجسجسئ واصٌع غافاسض بحضض ططتعظ بغظ َظعراَظغ 
المسطمغظ! وفن التجب عع الرائُث الثي ق غضثب أعَطه 
شصث ضاشح التجب طا وجسه إلى ذلك طظ جئغض إلسادة 
البصئ بأشضار اإلجقم وأتضاطه، وصث ظةح شغ ذلك ظةاتًا 

ططتعظاً ضثلك، شالتمث هللا رب السالمغظ.
والسحرغظ  الباطظ  شغ  الباظغئ  المرة  شغ  وظادغظاضط   •
طظ رجإ ١٤٢٦ه، المعاشص لطباظغ طظ أغطعل-جئامئر 

٢٠٠٥م، أي صئض سحِر جظعات...
وصث ضان الظثاء شغ أجعاٍء جاخظئ، شإن الشرب وسطى رأجه 
أطرغضا لما رأوا أن زسجسئ البصئ الاغ سمطعا إلغةادعا بغظ 
المسطمغظ جظعاٍت وجظعات صث ظةح التجب والمثطخعن 
عثه  إزالئ  شغ  ظةتعا  صث  المسطمغظ،  طظ  اآلخرون 
الجسجسئ سظث جمعرة المسطمغظ، وأنَّ خطعاِت المسطمغظ 
تسغر ظتع السمض لطثقشئ، لما رأوا ذلك زادت عةمُاعط 
أتغاظًا  سمقئعط  وبأغثي  أتغاظاً،  طئاحرة  التجب،  سطى 
أخرى، وأضاشعا لثلك تروباً أسطظععا خطغئغئ شغ السراق 
وأششاظساان تصثًا سطى اإلجقم والمسطمغظ، شضان ظثاؤظا 
أطرغضا،  رأجه  وسطى  الشرب،  سثاوَة  شغه  ظئغظ  االباظغ 
لطثقشئ والساططغظ لعا بثاخئ، والمسطمغظ بساطئ، وأنَّ 
أسثاء اإلجقم غرغثون أن غسعِّصعا خطا المسطمغظ ظتع 
الثقشئ، بط بّغظا أن المسطمغظ صادرون سطى عجغماعط 
هللا  وأخطخعا  اإلجقم  أتضام  المسطمعن  الاجم  طا  إذا 

دغظعط... وأظابعا إلغه جئتاظه الصعي السجغج.
• بط ضان عثا الظثاُء صئض افخغر ظاعجُه به إلغضط شغ وصٍئ 

أخئتئ شغه الثقشُئ رأغاً ساطاً سظث جمععر المسطمغظ...
وبسسٍث  ضافظخار،  بأظخاٍر   

ُ
اهللا غأذن  أن  إق  غئَص  ولط 

الساططغظ  بُظخرة  دغظعط  غظخرون  رجاٍل  وجسث... 
الثقشَئ  تسغث  ظخرًة  الاترغر،  تجب  بظخرة  لطثقشئ، 
الراحثة الباظغئ، خقشًئ سطى طظعاج الظئعة بسث عثا المطك 
الةئري الثي ظتظ شغه تتصغصاً لعسث اهللا جئتاظه ﴿َوَسَث 
اِلَتاِت َلَغْسَاْثِطَفظَُّعْط  اهللاَُّ الَِّثغَظ آَطُظعا ِطْظُضْط َوَسِمُطعا الخَّ
المطك  عثا  بسث    اهللا  رجعل  ولئحرى  اْفَْرِض﴾  ِشغ 
الةئري «...ُبطَّ َتُضعُن ُطْطًضا َجْئِرغًَّئ، َشَاُضعُن َطا َحاَء اهللاَُّ َأْن 
َتُضعَن، ُبطَّ َغْرَشُسَعا ِإَذا َحاَء َأْن َغْرَشَسَعا، ُبطَّ َتُضعُن ِخَقَشًئ 

َسَطى ِطْظَعاجِ ُظُئعٍَّة».
- عثا الظثاء صئض افخغر ظاعجه به إلغضط وظتظ ظتإ الثغر 
لضط، شسارسعا أغعا المسطمعن، جارسعا غا أعض الصعة، 
الاتصعا بالثسعة والظخرة، وجارسعا إلى إصاطئ الثقشئ طع 
التجب، ق أن تحعثوعا طظه شتسإ، والثغُر وافجُر الثي 
تظالعن شغ الاتاصضط بالخفعف الغعم لغج ضالثغر وافجر 
شغ الاتاصضط بالخفعف بسث الغعم تاى وإن ضان شغ ضضٍّ 
خغر ﴿ق َغْسَاِعي ِطظُضط طَّْظ َأظَفَص ِطظ َصْئِض اْلَفْاحِ َوَصاَتَض 
ُأْوَلِؤَك َأْسَزُط َدَرَجًئ طَِّظ الَِّثغَظ َأظَفُصعا ِطظ َبْسُث َوَصاَتُطعا 

َوُضقً َوَسَث اهللاَُّ اْلُتْسَظى َواهللاَُّ ِبَما َتْسَمُطعَن َخِئغٌر ﴾.
- عثا الظثاء صئض افخغر ظاعجه به إلغضط شق تثَحعا إق 
 السجغَج الةئار وق تصعلعا «جاصُش شغ وجعظا أطرغضا 

َ
اهللا

والشرُب طظ خطفعا إن ظخرظاضط»، شإن ِوصفَاعط جاظعار 
وظعَرعط جغظضسر أطام طظ آطظ وآوى وظخر ﴿َوَضاَن 

ا َسَطْغَظا َظْخُر اْلُمْآِطِظغَظ﴾. َتصًّ
رضط شغه بسجضط وذل أسثائضط،  - عثا الظثاء صئض افخغر ظثضِّ
دغظا  وباإلجقم  ربا  باهللا  المآطظعن  المسطمعن،  شأظاط 
وبمتمث ظئغاً... أظاط أصعغاُء بربضط ﴿َق ُصعََّة ِإقَّ ِباهللاَِّ﴾، 
َوِلْطُمْآِطِظغَظ﴾...  َوِلَرُجعِلِه  اْلِسجَُّة  ﴿َوِهللاَِّ  بثغظضط  أسجاُء 
أظاط أتفاُد الراحثغظ، أتفاُد شاتتغ افظثلج وظاحري 
الثي  المساخط  أتفاُد  شغعا...  اإلجقطغئ  التدارة 
شصالئ  روطغ  ظطمعا  اطرأة  إلغابئ  لةئاً  جغحاً  صاد 
الروم  ططك  أجاب  الثي  الرحغث  أتفاُد  واطساخماه... 
أن  صئض  غراه  بةغح  المسطمغظ  طع  سعثه  لظصخ 

غسمسه... أتفاُد الظاخر خقحِ الثغظ صاعِر الخطغئغغظ... 
أتفاُد صطج وبغئرس صاعَريِ الااار... أتفاُد طتمث الفاتح 
شه اهللا بفاح الصسطظطغظغئ «...  افطغِر الحاب الثي حرَّ
َشَطِظْسَط اْفَِطغُر َأِطغُرَعا، َوَلِظْسَط اْلَةْغُح َذِلَك اْلَةْغُح» ضما 
صال .. أتفاُد الثطغفِئ جطغماَن الصاظعظغ الثي اجاشابئ 
به شرظسا لفك أجر ططضعا... أتفاُد الثطغفئ جطغط البالث، 
افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  دشسئ  سعثه  شغ  الثي 
لطسفظ  لطسماح  الةجائر  شغ  لعالغه  جظعغًئ  ضرغئًئ 
أتفاُد  الماعجط...  الئتر  شغ  بأطاٍن  تمرَّ  أن  افطرغضغئ 
الثعئغئ  المقغغُظ  ُتشره  َلط  الثي  التمغث  سئث  الثطغفئ 
الاغ سرضعا الغععد  لثجغظئ الثولئ، وَلط ُتِثْفه الدشعط 
الثولغئ الاغ اجاصطئععا ضثه لطسماح لعط باقجاغطان 

شغ شطسطغظ وصال صعلاه المحععرة 
«إن سمض المئدع شغ بثظغ فععُن سطغ طظ أن أرى 
شطسطغظ صث ُبارت طظ دولئ الثقشئ... شطغتافر الغععد 
شإظعط  غعطاً  الثقشئ  دولُئ  ُطجِّصئ  وإذا  بمقغغظعط... 
غساطغسعن آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ بق بمظ» شضان 
بسغَث الظزر رتمه اهللا، شعثا طا تثث بسث زوال الثقشئ 
تغث أضاع التضام السمقُء شطسطغظ وجطمععا لطغععد، 
بض وغترجعظعا لعط... عثا الثطغفُئ رغط حثة تآطِر الضفار 
سطغه وسطى الثولئ اإلجقطغئ، شصث اضطُّرت برغطاظغا الاغ 
لسفارته  ضاظئ سزمى آظثاك، أن تصثم اساثارًا رجمغاً 
شغ لظثن فن أتث المعاذظغظ اإلظةطغج ظحر حغؤاً اسُائر 
سثائغاً لقجقم شغ أواخر الصرن الااجَع سحر (١٨٩٠م)، 
شغ تغظ أن الصرآن الضرغط، ضقَم رب السالمغظ، (ُغثظَّج) 
اآلن بأغثي الشرب الضاشر وغععد، شق أيَّ اساثار، بض ق أيَّ 
حغء طظ اساثار، فظه ق خطغفَئ لطمسطمغظ غاثُث الصرآن 
دجاعرًا وغترُك الثولَئ بضض طا تمطك شغ وجه الضفار 
الثغظ غسغؤعن إلى الصرآن الضرغط ولع بحغٍء طظ حغء 

طظ إجاءة!
ظض  شغ  المسطمعن  عط  وعضثا  الثقشُئ،  عغ  عضثا 
الثقشئ... وأولؤك عط أجثاُدضط أغعا المسطمعن وتطك 
شساُلعط، وأظاط أتفاُدعط، شعططَّ إلى التص الثي اتئسعا 

شاتئسعه، وإلى السج الثي خظسعا شاخظسعه.
- عثا الظثاء صئض افخغر ظآضث لضط شغه طا جئص أن صطظاه 
شإن  أسثائضط،  عجغمئ  سطى  صادروَن  اِهللا  بإذن  بأظضط 
الثول الضاشرَة المساسمرَة ضثمُئ المزعر واعظُئ المثئر، 
إن لثغعا أجطتًئ ضئغرة ولضظعا ق تمطك الرجاَل الضئار، 
والسقُح دون رجاٍل ضسغُش افبر أطام شؤٍئ طآطظئ تاسطُح 
دون جقحِ السثو ولضظعا أحث طظه بأجاً... إظعا لتصغصٌئ 
َشَاَفعُُّق  افسثاء،  الضفار  طع  الثقشِئ  تروُب  بعا  تظطص 
المسطمغظ  طع  الترَب  غتسط  ق  وتثه  المادي  السقح 
تاى وإن َصضَّ جقُتعط المادي، فن لثغعط سصغثًة تغًئ 
خادصًئ تعشر لعط ذاصًئ صاالغًئ ق غثرضعا الطشاُة وسطى 
السغظ  رأي  جغروظعا  ولضظعط  أطرغضا...  الغعم  رأجعط 
سظثطا غئجغ شةر الثقشئ بإذن اهللا وتاصثم طظ ظخر إلى 
ظخر، شغظضفأ الطشاة إلى سصر دارعط، عثا إن بصغ لعط 

سصر دار... ﴿َوَلَاْسَطُمظَّ َظَئَأُه َبْسَث ِتغٍظ ﴾.
- عثا الظثاء صئض افخغر ظاعجه به إلغضط: ظساظخرضط 
أغثَغظا  إلغضط  وظمثُّ  بظخرتظا،  جئصعضط  لمظ  شاظدمعا 
شحثوا سطغعا والتصعا بأعض َطَظسِاظا، شصث أوحك الرضُإ أن 
غسغر شحارضعظا المسغر ﴿َوَغُصعُلعَن َطَاى ُعَع ُصْض َسَسى 
َأْن َغُضعَن َصِرغًئا﴾ وظتظ ططمؤظعن بظخر اهللا ﴿َوَغْعَطِؤٍث 
َغْفَرُح اْلُمْآِطُظعَن * ِبَظْخِر اهللاَِّ َغْظُخُر َطْظ َغَحاُء َوُعَع اْلَسِجغُج 

 ﴾ِتغُط الرَّ

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.
 تجب الاترغر

الةمسئ افولى طظ حعر رطدان ١٤٣٦عـ
  ١٩ تجغران/غعظغع ٢٠١٥م

خئر وتسطغص
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(لطمرة  ورجاقتعا  تعظج  لتضعطئ  جثغث  تتثٍّ  شغ 
البالبئ)؛ تتّثى الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر افجااذ 
(رضا بطتاج) - شغ المآتمر السظعي الثي سصثه التجب 
شغ الساخمئ الاعظسغئ شغ ٢٠١٥/٦/١٣ تتئ سظعان: 
«حمال إشرغصغا طرتضج لثولئ ضئرى» - تتّثى التضعطئ 
غاعثد  ضما  الاترغر،  تجب  بتزر  تصعم  أن  الاعظسغئ 

وغاعسث رجاقتعا..
وصث أوردت (طتطئ روجغا الغعم) باارغت ٢٠١٥/٦/١٤ 
تتئ سظعان: «تجب جطفغ غثسع إلى إصاطئ دولئ الثقشئ 
شغ تعظج» صالئ: «دسا الماتثث باجط تجب الاترغر 
(رضا بطتاج)، بمظاجئئ سصث طآتمره الرابع شغ الساخمئ 
الاعظسغئ؛ شغ تخرغح لعضالئ افظاضعل، جمغع الصعى 
السمض  إلى  وافطظغئ  والسسضرغئ  والسغاجغئ  المثظغئ 
سطى إصاطئ دولئ الثقشئ»، وأضاشئ المتطئ: «.. غثضر 
أن تجب الاترغر، ضان صث تخض سطى ترخغص بالسمض 
 ،٢٠١٢ سام  طظ  غعلغع/تمعز  شغ  باعظج  السغاجغ 
وترضج أغثغعلعجغاه الماطرشئ سطى إصاطئ دولئ الثقشئ 
شغ السالط اإلجقطغ.. وضاظئ التضعطئ الاعظسغئ وجعئ 
- شغ غعلغع طظ السام الماضغ ٢٠١٤ - إظثارا حثغث 
الطعةئ إلى عثا التجب؛ الثي غتمض أشضارا تائظى دولئ 
الثقشئ، وتضفر الثغمصراذغئ، وأطعطاه ٣٠ غعطا لعصش 
ذلك  صابض  التجب  أن  إق  افتجاب،  لصاظعن  طثالفاته 

بالرشخ والاتثي..».
تعظج  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  تتّثى  لصث 
عثا  شغ  الباظغئ)  (لطمرة  ورجاقتعا  السئسغ  تضعطئ 
السام ٢٠١٥ أن تطاصغ طع التجب شغ (طظاظرة سطظغئ) 
والبروات  الطاصئ  (ططش  طعضعع  تعل  الةماعغر،  أطام 
افجظئغئ،  الحرضات  صئض  طظ  والمظععبئ)؛  المسطعبئ 
الاعظسغئ..  التضعطئ  رجاقت  طظ  المظافسغظ  وبسخ 
لضظ عثه التضعطئ ورجاقتعا لط تةرؤ سطى عثا افطر، 
وبصغ عثا الاتثي صائماً.. شصث أوردت ختغفئ (الةرغثة 
(تجب  سظعان  تتئ   ٢٠١٥/٥/٣٠ باارغت  الاعظسغئ) 
البروات)  ططش  تعل  سطظغئ  طظاظرة  إلى  غثسع  الاترغر 
غططإ  أظه  تعظج  شغ  الاترغر  تجب  أضث   ..» صالئ: 
طظاظرة تطفجغعظغئ سطظغئ؛ غثسع لعا المثطخغظ شغ الئطث 
لطضحش أطام الرأي السام، تةط السرصئ والظعإ والسار 
والفدغتئ، شغ تص الئقد والسئاد لسحرات السظغظ..»..، 
وسظثطا رشدئ التضعطئ عثا الاتثي بالمظاظرة السطظغئ 
والبروات  (المرأة  بسظعان  ظثوة  ذلك  بسث  التجب  سصث 
لطحسإ  شغعا  ضحش  ٢٠١٥/٦/٦؛  السئئ  المظععبئ) 
الاعظسغ تصغصئ اقصاخاد الاعظسغ، وتصغصئ المساظاة 
الاغ غساظغ طظعا الحسإ الاعظسغ، بسئإ الفصر وضغص 
شغ  المظععبئ  البروات  تةط  ضثلك  وضحش  السغح، 
البروات  عثه  ظعئئ  الاغ  افجظئغئ  والحرضات  تعظج، 

شغ ذعل الئقد وسرضعا..
إن التصغصئ الساذسئ، الاغ لط تسث تثفى سطى أتث طظ 
أعض تعظج؛ شغ داخض الئقد وخارجعا بحضض خاص، 
وسطى ساطئ المسطمغظ خارج تعظج بحضض سام؛ عغ أن 
عثه التضعطات الماساصئئ سطى تضط تعظج (أوعى طظ 

بغئ السظضئعت)، وق تمطك أي تطعل لمحاضض تعظج؛ 
ق شغ الظاتغئ افطظغئ، وق شغ طعضعع ططش الئارول، أو 

الطاصئ وق غغر ذلك..
بسئإ  تعظج،  شغ  البعرة  حسطئ  بثاغئ  ضاظئ  شصث 
وارتفاع  اقصاخادغئ،  الزروف  وحثة  والفصر،  الدغص 
المثغعظغئ  أرصام  وارتفاع  والساذطغظ،  الئطالئ  ظسئئ 
سطى تضعطئ تعظج، وضاظئ التضعطات الماساصئئ، تطصغ 
العسعد سطى طساطع الحسإ الاعظسغ؛ بأظعا جاسمض سطى 
خفخ تةط المثغعظغئ، وجاجغث شرص السمض والحشض 
ططفات  طضاشتئ  سطى  وجاسمض  السمض،  سظ  لطساذطغظ 
الفساد.. وغغر ذلك طظ وسعد ضاذبئ لغج لعا أخض وق 
شخض، شصث ازدادت طثغعظغئ تعظج جظئ ٢٠١٥ بسئإ 
الصروض الةثغثة تاى بطشئ ٤٠ ططغار دغظار تسئما 
ذضر الثئغر اقصاخادي (طسج الةعدي) شغ تثغث لةرغثة 
ظسئئ  وبطشئ  باارغت ٢٠١٥/٣/١٦،  افوجط)  (الحرق 
الئطالئ، وسثد طظ غططئعن الاحشغض تعالغ ١٧٪ طظ 
طةمعع السضان وسثد الساذطغظ سظ السمض بطس تعالغ 
تسئما ذضر الثئغر  ظعاغئ ٢٠١٥/٣  (٦٥٠٠٠٠) تاى 
اقصاخادي والمالغ (سج الثغظ السسغثان) شغ برظاطب 
«إن  وأضاف:   ،٢٠١٥/٣/٣٠ ظسمئ  ظاس  تطفجغعظغ 
تعظج شغعا أسطى ظسئئ بطالئ شغ أوجاط الحئاب شغ 

السالط»!!..
لصث قصئ أشضار التجب وذروتاته آذاظاً خاغغئ وسصعقً 
وعع  الاترغر،  تجب  لثسعات  طساةغئئ  وصطعباً  واسغئ، 
غثاذإ الحسإ شغ تعظج وغرحثه إلى ذرغص خقخه، 
بأظه (بإزالئ عثه البطئ الفاجثة طظ العجط السغاجغ)؛ 
الثولئ  رئغج  رأجه  سطى  السابص  الظزام  أتئاع  طظ 
(الئاجغ السئسغ)؛ - وعع أتث رجاقت بظ سطغ وطظ 
والاسثغإ،  الصمع  ططفات  سظ  وطسؤعل  بعرصغئئ،  صئطه 
والصاض لطمثطخغظ طظ أبظاء تعظج الحرشاء -، وبرجعع 
سظ  تغاتعا؛  شغ  اهللا  حرع  تتّضط  ضاظئ  ضما  تعظج 
ذرغص إغخال المثطخغظ طظ أبظائعا إلى جثة التضط، 
والسغاجئ لغضعظعا عط العجط السغاجغ الةثغث التاضط 

شغ تعظج...
تعظج  حسإ  صئض  طظ  اقجاةابئ  عثه  تعجئ  لصث 
شغ  المحرق  الئاعر  المآتمر  بعثا  السزغط؛  المسطط 
لثولئ  طرتضج  إشرغصغا  (حمال  بسظعان  الساخمئ  تعظج 
ضئرى)؛ تغث تدره سحرات اآلقف اجاةابئ لثسعة تجب 
الاترغر تتئ عثا السظعان السزغط.. وربما غضعن الاتثي 
الصادم شغ أرض تعظج الثدراء - بإذظه تسالى - لعثه 
التضعطئ الفاجثة عع تسطغط عآقء الفاجثغظ طظ تضام 
تعظج التضط شغ تعظج، لطمثطخغظ طظ أبظائعا شغ 
تجب الاترغر، لغصعم عآقء المثطخعن برشع تعظج إلى 
واصسعا الختغح، والصداء سطى ضض ألعان الفساد - طا 
ظعر طظعا وطا بطظ -، والصداء سطى المثغعظغئ والفصر 
الفاجثة  التضعطئ  عثه  جاساةغإ  شعض  والئطالئ.. 
السمغطئ لعثا الاتّثي، أم أظعا جاامسك بأرجض الضرجغ 
المسعجئ تاى غأتغ الحسإ البائر العادر لغثرجعا طظ 

 !جثغث ضما أخرج طظ جئصعا؟

احلكومة التونسية؛ أوهى من بيت العنكبوت!!.. 
بصطط: : تمث ذئغإ – بغئ المصثس

k]îÂ]∏\;flŸ;ÏÕ]åÂ;Ï÷ÁÊö;Ï÷tÖ±;fl⁄Ë’\;Å¬h;ÎÅui∏\;€Ÿ¯\
بصطط: د. سئث اهللا باذغإ - الغمظ

المعاشص  ١٤٣٦عـ  رطدان  طظ  الباظغ  الةمسئ  أسطظ 
جظغش  طفاوضات  اظاعاء  ٢٠١٥م  ١٩تجغران/غعظغع 
الثاخئ بالغمظ وسثم تتصغص أغئ ظاائب، وصال طئسعث 
خطعة  عع  جظغش  لصاء  إن  ذلك،  سصإ  الماتثة  افطط 
إسادة  أجض  طظ  وذعغطئ  حاصئ  طفاوضات  شغ  أولى 
الغمظ إلى المرتطئ اقظاصالغئ، بمسظى آخر أن سطى أعض 
الغمظ أن غسامروا ذعغق شغ إراصئ دطائعط وتثرغإ 
بقدعط وتحرغث أبظائعط، شغ اظازار أن تافص افذراف 
طظ  أطرغضا  وعما  الماتثة  افطط  شغ  المآبرة  الثولغئ 
جعئ وبرغطاظغا الاغ تامسك باارغت ذعغض شغ الغمظ 

بأظفارعا طظ جعئ أخرى.
الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  خرح  جعاه  طظ 
افطرغضغئ جعن ضغربغ أن طفاوضات جظغش الاغ اظاعئ 

الةمسئ تسائر (بثاغئ جغثة) لمسطسض ذعغض!
وبعثا غادح بةقء أن افذراف الماظاشسئ سطى البروة 
والظفعذ شغ الغمظ لط تافص بسث، وأن سطى أعض الغمظ 
بئساذئ أن غظجشعا طجغثا طظ الثطاء والثطار شغ خارذئ 
طفاوضات وضساعا أطرغضا اظاعئ لطاع تطصاعا افولى، 
ضاظئ ظاغةاعا تسإ تصثغرات افطط الماتثة بماظغظ 
بالمائئ طظ أعض الغمظ ق غتخطعن سطى طغاه خالتئ 
الاابسئ  القجؤغظ  طفعضغئ  ووشص  أغثغئ،  وق  لطحرب 
دغارعط  طظ  الظازتغظ  سثد  وخض  الثولغئ  لطمظزمئ 
ططغعن حثص، وتسإ طا ظحرته الغعظغسش شإن ٢٧٩ 
ذفق صث صاطعا شغ الغمظ طظث ظعاغئ آذار/طارس الماضغ!!

وعثا ضطه تسإ الماتثث افطرغضغ إظما عع بثاغئ جغثة 
لمسطسض ذعغض، وطظ أجض طاذا؟ طظ أجض إسادة الغمظ 

إلى المرتطئ اقظاصالغئ!!

طا أجسث أطرغضا الغعم وتطفاؤعا!
إن الغمظ الثي ذالما حضعا طظه أظه غحضض تعثغثا سالمغا 
تتثغث  بئراطب  الشرب  طفه  والثي  السضاظغ  لقظفةار 
الظسض وتظزغط افجرة، لط غسث الشرب الغعم بتاجئ إلى 
ذلك، شأعض الغمظ اخاخروا سطغه المساشئ وصاطعا عط 

ظغابئ سظه بصاض أظفسعط.
غا أعطظا الضرام شغ الغمظ: إن بتاح الاعاشصغ ق غسظغه 
ضبغرا طساظاتضط وعع طصغط شغ الرغاض الاغ تتافر به 
ورصئ إلضساب الحرسغئ لخعارغت ذائراتعا، وإن (السغث) 
شغ  غرغصعا  الاغ  الثطاء  جغض  طططصا  غسظغه  ق  التعبغ 
ذعل الئقد وسرضعا، ولغج له سقصئ بالصرآن ظاعغك 
سظ السظئ الاغ غجسط أن طسغرته طظ أجطعا، إن طا غفسطه 
لغج له إق سقصئ واتثة وعغ المحروع اإلغراظغ المظفث 

لسغاجات أطرغضا شغ المظطصئ.
اظفدعا  بأغثغضط:  افطر  إن  الغمظ:  شغ  الضرام  أعطظا 
شغ  جعارا  تثعظضط  الاغ  الصغادات  تطك  سظ  أغثغضط 
طظ  تعل  والافعا  لمآاطراته،  وتظفغثا  الشرب  طآتمرات 
غثسعضط لمحروع الثقشئ الاغ جاتصظ دطاءضط، شصث 
صال سطغه الخقة والسقم «لجوال الثظغا أععن سطى اهللا 

طظ صاض رجض طسطٍط» أخرجه الارطثي.
لصث خفصاط لاطك الصغادات ذعغق وعا عغ الغعم تظاصط 

طظضط بأن تسطط صداغاضط فغثي أسثائضط.
لصث طحغاط خطفعط شغ احاراضغاعط بط شغ رأجمالغاعط 
وجرباط دغمصراذغاعط، وصث آن افوان أن ُترضعا ربضط 
بأن تائظعا ظزام التغاة الثي ارتداه - جئتاظه - لضط، 
إظه ظزام اإلجقم الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

 الظئعة

سطى  وجغطرت  ذروتعا  الغعظاظغئ  المالغئ  افزطئ  بطشئ 
افخئار المالغئ، وطع شحض الغعظان شغ الاعخض إلى اتفاصغئ 
إلظصاذ الثغعن طع الثائظغظ افوروبغغظ، شصث أخئح خروجعا 
طظ طظطصئ الغعرو والغعرو ظفسه أضبر اتاماق. وطع أن 
خروجعا طظ طظطصئ الغعرو جغضعن له تأبغرات وطظعا 
الرجعع إلى السمطئ الصثغمئ وعغ (الثراخما) والمحاضض 
المخاتئئ لثلك، ولضظ أعمغئ عثا الاأبغر تضمظ شغ أظه 
صث غماث إلى أوروبا وخخعخا الثول المثغعظئ شغعا طبض 
الئرتشال وإجئاظغا وإغطالغا والاغ صث تتثو تثو الغعظان. 
وطع أن الغعظان تحضض شصط ٢ بالمؤئ طظ تةط اقصاخاد 
شغ طظطصئ الغعرو، إق أن تأبغرعا طظ الممضظ أن غضعن 

أسزط بضبغر.
التصائص:

• غئطس الثغظ الغعظاظغ ٢٤٢ بطغعن غعرو.
• تئطس الفعائث المارتئئ سطى الغعظان لشاغئ اآلن إلى الئظك 

المرضجي افوروبغ ٣,٥ بطغعن غعرو.
الظصث  لخظثوق  الغعظان  سطى  المارتئئ  الفعائث  تئطس   •

الثولغ لشاغئ اآلن ١,٥ بطغعن غعرو.
المسروضئ  افوروبغئ  المساسثات  تجطئ  صغمئ  تئطس   •
 ٧,٢ الاصحش)  طظ  لطمجغث  الغعظان  تصثغط  (طع  لطغعظان 

بطغعن غعرو.
• تطالإ الغعظان بحطإ دغعظعا وترغث تةظإ المجغث 

طظ المثغعظغئ.
المطالإ:

المرضجي  الئظك  الثولغ،  الظصث  (خظثوق  طبطث  غطالإ 
بإجراءات  الغعظان  افوروبغئ)  والمفعضغئ  افوروبغ، 
وزغادة  الاصاسثي  المساش  وخفخ  إضاشغئ،  تصحفغئ 
وخخثخئ  التضعطغ  اإلظفاق  طظ  والاصطغض  الدرائإ، 
الغسارغئ  التضعطئ  رشدئ  السام.  الصطاع  طظ  المجغث 
- الاغ تط اظاثابعا بسئإ أظعا جاصش ضث المجغث طظ 
اإلجراءات الاصحفغئ - ططالإ المبطث. عثه المعاجعئ عغ 
أطر ذئغسغ ظاغةئ لسغطرة افجعجة المالغئ السالمغئ طبض 
خظثوق الظصث الثولغ، سطى الثول بسئإ دغعظعا. وبثق 
طظ حطإ الثغعن المساتصئ سطى الغعظان طظث أزطاعا 
افولى سام ٢٠١٠، تطالإ الصعى المالغئ بإغصاع الغعظان 
بالمجغث طظ الثغعن، طع تماغئ تصعق تمطئ السظثات 

الغعظاظغئ طعما ضان البمظ.
دغعن الغعظان بالظسئئ لطظاتب اإلجمالغ المتطغ تئطس ١٨٠ 
بالمؤئ (سادة ُتسائر ظسئئ ١٠٠ بالمؤئ خطرا سطى الئطث)، 
واقصاخاد الغعظاظغ ق غساطغع تتمض طساعى الثغظ 
عثا. خظثوق الظصث الثولغ غرشخ الاجتجح سظ طعصفه 
شغ شرض المجغث طظ اإلجراءات الاصحفغئ، ولضظه غرغث 
طظ أوروبا تصثغط المجغث طظ المساسثة شغ دشع الثغعن. 
تصثغط  سظ  الاتثث  الممضظ  طظ  إظه  أوروبا  وتصعل 
المجغث طظ المساسثات شغ دشع الثغظ ولضظ شصط إذا 
طا وّصسئ الغعظان سطى إدخال صائمئ طظ «اإلخقتات». 
أطا بالظسئئ لطغعظان شإظعا تطالإ بالسضج، المساسثات 
أوقً بط إدخال إخقتات. فن اقتتاد افوروبغ وسث سام 

٢٠١٢ بمساسثات شغ طةال الثغعن ولضظه لط غِش بعا.
إن السغاجئ التالغئ لطمبطث المثضعر تصادغ سثم جثاد 

تتئ  الغعظان  إبصاء  وإظما  حطئه،  أو  الغعظاظغ  الثغظ 
سئعدغئ الثغظ بحضض دائط. وعثا غضحش زغش «تداطظ 
السائطئ اقوروبغئ» وغثل سطى شساد السصطغئ الرأجمالغئ 

الماعتحئ الاغ ق ترتط أشراد «سائطاعا».
التطعل؟:

إذا لط تعاشص الغعظان سطى المجغث طظ الثغعن طع إدخال 
إجراءات تصحفغئ أضئر وخخثخئ أوجع لطصطاع السام، 
شإظعا جاعاجه الاثطش سظ جثاد الثغعن والثروج طظ 
شغ  سسغرًا  طثاضاً  غثطص  جعف  وعثا  الغعرو.  طظطصئ 
بظاء  وإسادة  الصغمئ،  طظثفدئ  جثغثة  سمطئ  تأجغج 
السقصات طع أوروبا، الاغ تسائر حرغضاً تةارغا صعغا، بما 

شغعا  السغاتئ.
طا  إذا  المةععل  طعاجعئ  غرغث  ق  الغعظاظغ  الحسإ  إن 
خرج طظ طظطصئ الغعرو، وغفدض إبصاء الغعرو، ولضظ عثا 
افطر غئثو طساتغقً... طظ الخسإ سطى الغعظان الئصاء شغ 
طظطصئ الغعرو وشغ العصئ ظفسه المتاشزئ سطى طزعر 
شغ  المالغئ  الصعى  لاثخض  ظاغةئ  الئقد  سطى  السغادة 
حآون اصاخاد الغعظان طظ أجض ضمان جثاد الثغعن. 
طظ المبغر لقعامام أن تطعل خظثوق الظصث الثولغ لط 
غاط تئظغعا طظ صئض العقغات الماتثة، سطى جئغض المبال، 
الاغ تساظغ أغداً طظ المثغعظغئ والسةج المجطظ. وعثا 
أبطس طبال سطى طا جاء شغ التثغث الحرغش: «إظما أعطك 
الثغظ طظ صئطضط أظعط ضاظعا إذا جرق شغعط الحرغش 
التث».  سطغه  أصاطعا  الدسغش  شغعط  جرق  وإذا  ترضعه، 
شرأس اإلجرام  وزسغط السخابئ الرأجمالغئ (أطرغضا) ق تةث 
طظ غدع تّثا إلجراطعا وظعئعا لبروات السالط، أطا حسإ 
الغعظان شسطغه أن غضاعي بظار طخاخغ دطاء الظاس طظ 

أختاب الرجاطغض.
الثقخئ:

غةإ أق ظظسى تصغصئ أن الغعظان والسثغث طظ الثول 
خاضسٌئ  وعغ  الدثمئ،  بالثغعن  واصسئ  افوروبغئ 
المرضجي  والئظك  الثولغ  الظصث  خظثوق  لسغطرة 
افوروبغ وغغره طظ الئظعك، ظاغةًئ قخاغار التضعطات 
تساب  سطى  المخارغش  زغادة  وباجامرار  الماساصئئ 
المغجاظغئ. إن تضام تطك الئقد غثاارون الطرغص افجعض 
طظ أجض إسادة إظاثابعط لطئصاء شغ السططئ سعضاً سظ 
الصغام بما عع ضروري لحسعبعط، باإلضاشئ لعثا شق 
غسائر اجائثال سمطئ عحئ أخرى طبض (الثراخما) بالغعرو 
(السمطئ المسغطرة) وق تضعن طشطاة بالثعإ والفدئ 
أو أتثعما، ق غسائر دواًء «ظاجتًا» فظعا جاضعن سرضًئ 

لظصص اقظدئاط التضعطغ ظفسه.
إن خروج الغعظان طظ طظطصئ الغعرو وشحطعا شغ تسثغث 
طظطصئ  شغ  أخرى  لثول  الطرغص  غفاح  جعف  دغعظعا، 
المفاوضات  إسادة  شغ  افصض،  سطى  لطسسغ،  الغعرو 
لثشسات الثغعن وبراطب الاصحش، أو افجعأ طعاجعئ خطر 
اظعغار طحروع الغعرو طع تثوث المجغث طظ الاثطش شغ 
جثاد الثغعن. وق غةإ تةاعض طشازلئ روجغا لطغعظان 
قتاعائعا إذا طا خرجئ سظ الخش افوروبغ، وخخعخًا 
أن عظاك خفصئ أظئعب الشاز الروجغ غةري الاثطغط 

...لعا

سصث المئسعث افطمغ برظاردغظع لغعن سثة اجاماسات 
شغ لغئغا والةجائر وبطةغضا والخثغرات بالمشرب إضاشئ 
إلى اجاماع زسماء الصئائض شغ طخر جسغا طظه بض إخرارًا 
سطى تض افزطئ الطغئغئ صئض دخعل حعر رطدان وذلك 
باصرغإ وجعات الظزر بغظ الفرصاء السغاجغغظ الطغئغغظ 
ولطعخعل إلى تض تعاشصغ غاط بمعجئه تحضغض تضعطئ 

وتثة وذظغئ.
وغئثو أن برظاردغظع طافائض بما أظةجه وغسائر أن لغئغا 
تسغر شغ الطرغص السطغط ظتع تض غظعغ ضض طزاعر 
تخرغح  اإلسقم  وجائض  تظاصطئ  تغظ  شغ  افزطئ، 
دبطعطاجغ برغطاظغ لط غضحش سظ اجمه أن التض شغ 
لغئغا لظ غضعن جعق طا داطئ شةر لغئغا خارج الطسئئ 
إق  بالمشرب  وبطةغضا  الةجائر  اجاماع  وطا  السغاجغئ، 
طتاوقت شاحطئ لاسعغئ العضع الثاخطغ. وغرى التض 
إطا شغ الاصسغط أو إلشاء خفئ «اإلرعاب» والاحثد سظ 

شةر لغئغا وإحراضعا شغ التعار العذظغ.
إن افتثاث المغثاظغئ شغ لغئغا تفظث طا خرح به لغعن 
وتآضث تخرغح الثبطعطاجغ الئرغطاظغ، تغث تداسفئ 
الطغئغ  الةغح  وخسث  الثاخض  شغ  السسضرغئ  افسمال 
سمطغاته اقجائاصغئ بسث اخاطاف ضابط سسضري طظ 

صئض تظزغط الثولئ الثي تضئث خسائر طادغئ وبحرغئ 
إلى  إضاشئ  سظاخره.  طظ  سظخرا   ١١ اغاغال  غرار  سطى 
الثولئ  لاظزغط  طساصض  سطى  افطرغضغئ  الةعغئ  الشارات 
الطغإ  به  خرح  طا  ضطه  عثا  طظ  وافعط  والصاسثة، 
تعظج  غطص  سظ  الاعظسغ  الثارجغئ  وزغر  الئضعش 
«اإلرعابغئ»  افسمال  تعاتر  بسث  بطرابطج  لصظخطغاعا 

واخاطاف طثظغغظ ودبطعطاجغغظ.
عثا الصرار ربما غرضغ حصاً طظ التضعطئ شغ تغظ أن 
تعظج تتااج إلى تعاجث شغ لغئغا خاخئ بسث الاعثغثات 
خرح  الصرار  عثا  سظ  وتسطغصا  الحرصغئ.  تثودعا  سطى 
طسآول بصعات شةر لغئغا لمعصع «السربغ الةثغث» أن 
عظاك أذراشا تسمض سطى تعتر السقصئ بغظ تعظج وشةر 
صائث  الئاجغ  والسغث  ذئرق  تضعطئ  إلى  لاظتاز  لغئغا 

السئسغ رجض تضغط».
بغظ  الخراع  حثة  غقتر  لغئغا  واصع  شغ  المثصص  إن 
المتاشزئ  أو  ظفعذعا  لئسط  إطا  اقجاسمارغئ؛  الصعى 
سطغه، وطا الفرصاء السغاجغغظ شغ الثاخض إق أدوات لعثا 
الخراع، ولغئغا تاةه إلى المةععل وربما بصرار أتادي 
لغساد  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  صئض  طظ  الةاظإ 

...جغظارغع السراق
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