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إن طظ أسزط أظعاع الثغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ 
بقد  شغ  الضاشرة  الشربغئ  الثول  لسغاجات  الاروغب 
المسطمغظ والرضعن إلغعا.. شسثاء تطك الثول لقجقم 
والمسطمغظ لط غسث خاشغا، واجاسمارعا لئقدظا وظعإ 
برواتعا وجسغعا لافاغاعا زغادة سطى طا شغعا طظ تصسغط 
أخئح ظاعرا، شضغش لمآطظ باإلجقم وبما غعجئه طظ 
اتثاذ تطك الثول سثوا أن غرضظ إلغعا وغسغر شغ رضابعا 

وغسمض لاظفغث جغاجاتعا؟؟ 

اصرأ شغ عثا السثد :
- ألماظغا: عض تخئح سدعا دائما شغ طةطج 
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- أعط جئإ لثحغئ أوروبا طظ المعاجرغظ المسطمغظ ...٢

- اساصال سدعات تجب الاترغر المثطخات 
  شغ بظشقدش ... ٣

جادمظ  ضحمغر  شغ  السقح  لظجع  حرغش  ظعاز  -طئادرة 
لطضفار دوام اتاقلعط لعا ...٣

- تأبغر أتثاث أوضراظغا وجعرغا سطى السقصات افطرغضغئ 
الروجغئ ...٤
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ضطمئ السثد

٢٠١٥/١٠/٣م  السئئ  غعم  طالغجغا   / الاترغر  تجب  سصث 
ضعاق  الساخمئ  شغ  تاحثا  طآتمرا  ١٤٣٦/١٢/١٩عـ   –
الاشغغر  أجض  طظ  جعغئ  «السمض  سظعان  تتئ  قطئعر 
الةثري لاطئغص الحرغسئ بإصاطئ دولئ الثقشئ»، تدر 
المآتمر السثغث طظ الفسالغات باإلضاشئ إلى المحارضئ 
إظثوظغسغا  طظ  صثطئ  وشعدا  تدمظئ  الاغ  الحسئغئ 

وتاغقظث وجظشاشعرة والعظث وأششاظساان.

بسث اقشاااتغئ باقوة سطرة طظ الثضر التضغط، ألصى 
افجااذ أبع تاشر، سدع الطةظئ المرضجغئ لتجب الاترغر 
شغ طالغجغا، ضطمئ تسرض شغعا لطعاصع المأجاوي الثي 
تمر به افطئ شغ طثاضعا قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
بالسعدة إلى حرغسئ ربعا تتئ ظض الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، شغ وجه طصاوطئ طسامغائ طظ صئض أسثاء افطئ 
أن  وأوضح  سطغعا.  عغمظاعط  إبصاء  سطى  وتخمغمعط 
لضغ  الصعغط  السئغض  تئغان  عع  المآتمر  طظ  العثف 
تاترر افطئ طظ الصئدئ الشربغئ شاامضظ طظ اجاؤظاف 

التغاة اإلجقطغئ تتئ ظض الثقشئ.
بط ألصى افجااذ سمر تسغظ، سدع الطةظئ المرضجغئ 
أن  شغعا  أوضح  ضطمئ  طالغجغا،  شغ  الاترغر  لتجب 
السئإ افجاس وراء ضسش افطئ عع صغام اقجاسمار 
الشربغ بعثم دولئ الثقشئ بط تصسغمعا إلى ضغاظات 
عجغطئ تتعل دون وتثتعا وصعتعا شدق سظ ضعظعا 
أظفسعط،  المسطمغظ  بغظ  والظجاسات  الثخعطات  تبغر 
بغظما غتاضط صادة المسطمغظ إلى الشرب لطفخض شغ 

ظجاساتعط.
بط ألصى افجااذ سبمان بثاش، طثغر المضاإ اإلسقطغ 
لطثروس  شغعا  تسرض  ضطمئ  الاترغر،  لتجب  المرضجي 
الشرب  أن  شغعا  ذضر  السربغ،  الربغع  طظ  المساثطخئ 
بسث عثطه دولئ الثقشئ سمض سطى تثوغإ الحثخغئ 
اإلجقطغئ لطمسطمغظ شغ ظض تضام سمطعا سطى تسطغض 
الحرغسئ، وشرض ظزط وصعاظغظ طساعردة طظ الشرب، 
لمفاعغط  تروج  وجغاجات  تسطغمغئ  طظاعب  وشرض 
صمسغئ  أجعجة  إلى  اجاظادعط  طع  الشربغئ،  التدارة 
لطئطح بتمطئ الثسعة الساسغظ إلى اجاؤظاف التغاة 
الربغع  شحض  أجئاب  أعط  طظ  أن  وذضر  اإلجقطغئ. 
السربغ عع العغمظئ الشربغئ وإخرار الشرب سطى إبصاء 
عغمظاه سطى المظطصئ، طساحعثا باخرغتات سثد طظ 
صادة الشرب والحرق بأظعط لظ غسمتعا بإصاطئ الثقشئ 
الاغ تعثم الضغاظات الاغ أوجثعا اقجاسمار الشربغ، 
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بصطط: أتمث سئث الععاب*
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اصاتاطات جثغثة لفصخى والسططئ 
«تساظضر» الاخسغث 

واخض الماطرشعن الغععد غعم افتث الماضغ اصاتاطاتعط 
إجراءات  وجط  ذلك  غأتغ  افصخى،  لطمسةث  الغعطغئ 
أطظغئ طحثدة سطى دخعل الئطثة الصثغمئ شغ الصثس 
الحرصغئ، وجط اجاظضار التضعطئ الفطسطغظغئ لطاخسغث 
أتث  وصال  الشربغئ.  والدفئ  الصثس  شغ  «اإلجرائغطغ» 
تراس المسةث افصخى لعضالئ افظاضعل «اصاتط طظث 
خئاح الغعم ٦٦ طساعذظا «إجرائغطغا» باتات افصخى، 
أن  طدغفا  ضئغر،  «إجرائغطغ»  أطظغ  اجاظفار  وجط 
وأدوا  افصخى  المسةث  بساتات  ذاشعا  المساعذظغظ 
ذصعجا دغظغئ. وبّغظ المخثر ذاته أن بعابات المسةث 
الثمسغظ  دون  عط  طظ  أطام  طشطصئ  زالئ  طا  افصخى 
الةجغرة  طضاإ  طثغر  وصال  والظساء.  الرجال  طظ  ساطا 
بالصثس،  سطى أحثه  ولغث السمري إن الاعتر  بالصثس 
وتتثغثا بطثة السغساوغئ طسصط رأس المعاذظ شادي 
سطعان الثي اجاحعث شةر الغعم بظغران صعات اقتاقل، 
طحغرا إلى أن الساساغظ الماضغاغظ حعثتا طعاجعات 
باب  وشغ  المتاطئ،  الصثس  حرصغ  الساطعد  رأس  شغ 
الجاوغئ بمثغظئ الثطغض. وشغ ردعا سطى عثه الاطعرات، 
«اجاظضرت» التضعطئ الفطسطغظغئ شغ بغان غعم افتث 
الماضغ جغاجئ الاخسغث «اإلجرائغطغ» الاغ تظاعةعا 
جططات اقتاقل ضث أبظاء «حسئظا» شغ الصثس المتاطئ 
والدفئ الشربغئ ططالئئ المةامع الثولغ بالاثخض إللجام 

«إجرائغض» بعصش اظاعاضاتعا. (الةجغرة ظئ)
: عثا عع التال شغ ظض غغاب دولئ الثقشئ 
غععد  ضغان  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  اإلجقطغئ 
غخعل وغةعل وغفسض طا غحاء دون رادع،  غثّطط 
إلتثاث واصع جثغث شغ افصخى وغسغر شغ تظفغثه 
وشص خطعات طاسثدة وجط خمئ ططئص طظ دول 
ق  واجاظضار!! شضغش  حةإ  طظ  إق  اإلجقطغ  السالط 
شغما  صثطا  المدغ  سطى  غععد  ضغان  جاجئ  غاةرأ 

غثططعن له؟؟

بثأ الشرب شغ الفارة افخغرة تمطئ حرجئ سطى بعرة 
الحام المئارضئ؛ وذلك سطى سثة طتاور؛ جغاجغئ طظعا 
وسسضرغئ، وضطعا تعثف إلى تعغؤئ افجعاء؛ لقظثراط 
شغ السمطغئ السغاجغئ الاغ شرضاعا أطرغضا سطى السالط 
أجمع، والاغ تصعم سطى أجاس طصررات جظغش١، وطظ 
أعط بظعدعا وصش الصاال؛ وتحضغض عغؤئ تضط اظاصالغئ 
طحارضئ؛ طع المتاشزئ سطى طآجسات الثولئ السسضرغئ 
وافطظغئ. شسطى الخسغث السغاجغ، جّرت البعار إلى سصث 
عثظئ شغ الجبثاظغ طصابض الفعسئ؛ شالشرب الضاشر غرغث 
طا  وعثا  افحضال؛  طظ  حضض  بأي  الصاال  غعصش  أن 
بثاغئ؛  جظغش١  طآتمر  شغ  ذرته  طا  خقل  طظ  رأغظاه 
بط المئادرات الاغ ذرتعا طئسعبه الثولغ جاغفان دي 
طغساعرا؛ والاغ اصادئ إتثاعا تةمغث الصاال شغ تطإ؛ 
بط لما شحطئ عثه المئادرة ذرح طئادرته شغ تحضغض 
وضطعا  والسقطئ؛  التماغئ  بغظعا  طظ  أربع  طةمعسات 
تعثف لطعخعل إلى وصش لقصااال والةطعس سطى ذاولئ 
المفاوضات، وسظثعا تدع البعرة سطى خط المحروع 
افطرغضغ؛ شافرض طا تحاء، وعثا طا غاصظه الشرب جغثًا 
والحعاعث سطى ذلك ضبغرة، بط لةأ الشرب سظ ذرغص 
الدشط  إلى  المةرم؛  السعري  والظزام  إغران  سمقئه 
سطى بسخ المظاذص سسضرغا؛ ولةأ سظ ذرغص ترضغا إلى 
الدشط سطى البعار جغاجغا؛ لةرعط إلى طسطسض طظ 
العثن بثأت تطصاته شغ الجبثاظغ؛ وشغ تال ظةاتعا 
تظاصض إلى غغرعا طظ المظاذص بالمئررات ظفسعا الاغ 
وضسئ لعثظئ الجبثاظغ؛ وعغ تصظ دطاء المسطمغظ 
وسثم تسطغمعط لطظزام، لغظاعغ افطر إلى وصش الصاال؛ 
والةطعس سطى ذاولئ المفاوضات؛ والحروع شغ التض 

السغاجغ افطرغضغ.
لثلك غاططإ افطر طظا الئتث شغ طعضعع العثن طظ 
تغث عغ؛ وسطى أي أجاس تئظى، شالماائع لطسغرة الظئعغئ 
غةث أن الظئغ  سظثطا ضان شغ طضئ؛ تغث ق غعجث 
دولئ لطمسطمغظ؛ وتغث ضان طسادسفا عع وختاباه؛ 
وطعرس سطغعط ضض أحضال الصاض والاسثغإ والتخار 
والاعةغر؛ ظةثه لط غعادن الضفار ولط غةاططعط ولط 
غسطعط تاى وق ضطمئ، بض بصغ طامسضا بمئثئه غتث 
ختاباه سطى الخئر والبئات؛ رغط طا غقصعظه طظ صاض 
وتةعغع وتحرغث وتخار دام تعالغ بقث جظعات، إق أن 
الظئغ  لط غصش طضاعف افغثي بض ضان غسمض لتض عثه 
المسائض تق جثرغا؛ طظ خقل إصاطئ دولئ لطمسطمغظ 
تتمغ بغداعط وتظحر اإلجقم؛ وعثا طا تخض، تغث 
أصام رجعل اهللا  دولاه الساغثة شغ المثغظئ المظعرة؛ 
شجالئ ضض المتظ الاغ تسرض لعا المسطمعن؛ وسظثطا 
تةرأ غععد بظغ صغظصاع سطى طسطمئ أجقعط الظئغ  طظ 
أراضغعط، ضغش ق وعع صث أخئح رئغساً  لثولئ وجغح 
التغاة،  الضاشرون  غتإ  ضما  المعت  غتئعن  رجال  شغه 
شئسث أن أصام الرجعل  دولاه شغ المثغظئ المظعرة؛ 
سصث خطتاً طع صرغح؛ وعع طا تط اقجاحعاد به سطى 
وخطح  الفعسئ  عثظئ  بغظ  حاان  لضظ  الفعسئ،  عثظئ 
التثغئغئ الثي جماه اهللا شاتاً؛ تغث ضان الخطح بأطر 
طظ اهللا جئتاظه وتسالى؛ وضاظئ المساعثة بغظ دولاغظ 
ولغج بغظ دولئ وشخغض؛ واسارشئ صرغح بعثا الضغان 
الةثغث الثي أظحأه رجعل اهللا ؛ وضاظئ المساعثة سطى 
أراضغ الضفار ولغج سطى أراضغ المسطمغظ؛ وشاتئ 
المساعثة افبعاب أطام الثسعة اإلجقطغئ؛ وتّغث شغعا 
خغئر؛  شفاح  خغئر  لغععد  لغافرغ  صرغحاً    اهللا  رجعل 
عثا طا شسطه رجعل اهللا شغ خطح التثغئغئ، أطا عثظئ 
الفعسئ شاخإ شغ طثطط الشرب، تغث غسمض الشرب 
المظاذص؛  بسخ  شغ  ولع  الصاال  لعصش  جاعثًا  الضاشر 
لاضعن بثاغئ تفاح الئاب لشغرعا طظ المظاذص لطسغر شغ 
عثا الطرغص؛ وتثفش الدشط سطى ظزام جفاح طةرم؛ 
شغساةمع صعاه وغطاصط أظفاجه؛ وتفدغ إلى تسطغمه 
تتض  ق  أظعا  إلى  باإلضاشئ  تترغرعا؛  بثل  المظاذص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/1954جرغثةالراغئ

تثر الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا غعم الةمسئ الماضغ 
طظ أن التمطئ السسضرغئ الروجغئ شغ جعرغا لثسط بحار 
افجث تآدي إلى «ضاربئ طآضثة» لضظه أضث أن واحظطظ 
وطعجضع لظ تثعضا «ترباً بالعضالئ» بسئإ عثا الثقف.

الروجغ  الرئغج  إن  ختاشغ  طآتمر  شغ  أوباطا  وصال 
شقدطغر بعتغظ «ق غفرق بغظ الثولئ اإلجقطغئ شغ السراق 
والحام والمسارضئ (السعرغئ) السظغئ المساثلئ الاغ ترغث 
رتغض افجث»، طدغفاً إن «طظ وجعئ ظزرعط ضض عآقء 
إرعابغعن، وعثا غآدي إلى ضاربئ طآضثة». واتعط أوباطا 
طعجضع «بثسط ظزام طرشعض طظ صئض غالئغئ الحسإ 
السعري»، طآضثًا إن بقده «جاعاخض دسط» المسارضغظ 
المساثلغظ فن عثه المةمعسات «تساطغع المساسثة 
طاماجضئ  دولئ  إلصاطئ  بغظعا  والربط  الصطع  جمع  شغ 
وطاةاظسئ» بسث تضط افجث، طحثدًا سطى أن الشارات 
تضعن  لظ  المساثلئ  المسارضئ  «سطى  الروجغئ  الةعغئ 

طةثغئ». (جرغثة التغاة)
: طظ غصرأ ضقم الرئغج افطرغضغ غضاد غخّثق 
أن أطرغضا تسارض الاثخض الروجغ شغ جعرغا. ولضظ 
التصغصئ أن جعرغا وطظث أغام المصئعر تاشر أجث عغ 
طظطصئ ظفعذ لطعقغات الماتثة، وسظثطا صام الظاس شغ 
جعرغا بعجه سمغطعا بحار افجث ضاظئ تزظ أن افطر 
جغظاعغ بمةرد اتئاع الظزام السعري جغاجئ التثغث 
والظار ضث أعض جعرغا... وسظثطا ضسش سمغطعا أوسجت 
فدواتعا باصثغط الثسط إلغه رغبما ُتظدب الئثغض، ولضظه 
ازداد ضسفا شضان أن أغرت روجغا بالاثخض بثرغسئ 
طتاربئ تظزغط الثولئ، وذلك طظ أجض تصعغئ طعصش 
سمغطعا افجث. شأطرغضا طعاشصئ سطى تثخض روجغا شغ 
جعرغا، والضقم الثي غظاصخ ذلك إظما عع طظ باب 
الادطغض.. وصث ضحفئ  طساحارة بحار افجث ببغظئ 
حسئان سظ وجعد تفاعط أطرغضغ روجغ إزاء جعرغا 
شصالئ: «عظاك تعجه لثى اإلدارة افطرغضغئ التالغئ 
إلغةاد تض لفزطئ شغ جعرغا وعظاك تفاعط ضمظغ 
بغظ العقغات الماتثة وروجغا طظ أجض الاعخض إلى 

عثا التض».

أ ف

أوباطا: التمطئ الروجغئ يف جعرغا 
تآدي إىل ضاربئ طآضثة!!! 

طآتمر الحرغسئ والثقشئ يف طالغجغا
خاص بالراغئ: ضعاق قطئعر - طالغجغا

خرح المعظثس سبمان بثاش طثغر المضاإ اإلسقطغ 
طظ  الباظغ  الئظث  إن  بالصعل:  الاترغر  لتجب  المرضجي 
دائمًا  والمسارضئ  البعرة  صعى  تساططئ  الئغان «باظغًا: 
الرغط  سطى  افطمغ  المئسعث  طع  ضاططئ  بإغةابغئ 
سطى  وتآضث  افرض  سطى  سمطغئ  ظاائب  أي  غغاب  طظ 
بما  الماتثة  افطط  طع  اإلغةابغ  تساذغعا  اجامرار 

غتصص طخطتئ الحسإ السعري».
الاغ  الصغادات  تطك  خرف  سظ  غضحش  الئظث  عثا  إن 
وصسئ سطى الئغان... ولظ غظفسعا طا تاولئ طظ تجغغش 
جار  طظعا  أرادت  الاغ  المظمصئ  والسئارات  لطتصائص 
وراء  الطعاث  عع  التصائص  عثه  وآخر  وأول  سعرتعا... 
جراب افطط الماتثة الاغ لعا جةض ق غةعطه أخشر 
ذفض طظ المسطمغظ شغ طسطسض اإلجرام القطاظاعغ، 
افبغئ  الحام  وطغادغظ  جاتات  طظ  شصط  لغج 
ضحمغر  إلى  شطسطغظ  طظ  بض  الثغاظئ،  سطى  السخغئ 
ولغئغا  والسعدان  والغمظ  السراق  إلى  الئعجظئ  إلى 
تطئ  شصث  وباخاخار  العجطى...  وأشرغصغا  وتعظج، 
الماتثة  بافطط  المسماة  اقجاسماري  اإلجرام  أداة 
والاغ لط تاتث غعطا إق سطى صاض وجتص المسطمغظ 
جطسطئ  سطى  المجسعطئ  الثولغئ  الحرسغئ  وإضفاء 
الغعم  جغأتغ  بض  أبثا،  ظظساعا  ولظ  لط  الاغ  المةازر 
الثي جظتاضط شغه أختابعا بمظ شغعط المئررون لعا 

وإغصاع السصعبئ السادلئ بعط...
ظسط إن طظ غأتمظ الثئإ سطى الشظط شفغ سصطه خطض 
وق بث، أو أن شغ سصطه إخرارًا سطى الثغاظئ العاضتئ 
جعارا ظعارا... وطا طبال اساراف غاجر سرشات بالصرار ٢٤٢ 
طظا بئسغث، وضأن ضض الادتغات الاغ صثطئ شغ صاال 
اتاقلعط  بحرسغئ  باقساراف  لطمطالئئ  ضاظئ  غععد 

فرض اإلجراء والمسراج!! أق جاء طا غخظسعن...
تمغغج  شإن  خغرا؛  لظسائحر  واهللا  شإظظا  ضطه  عثا  وطع 
الخفعف لغائغظ المآطظعن الخادصعن الثغظ غرضسعن 
هللا وتثه وق غاععمعن وق لطتزئ أن سثوعط الضاشر 
طظ الشرب والحرق وق أداتعط شغ اإلجرام المسماة 
بافطط الماتثة جغرتمعط أو غتصص لعط «طخطتئ» 
لغاظجل  المصثطئ  عع  الخفعف  تمغغج  ظسط  صط... 
الظخر  طظ الصعي الةئار سطى طظ غساتصه طظ سئاده 
الخادصغظ... إظظا ظرى شغ تضالإ دول الضفر واظضحاف 
سعرة المثسغظ بحرى بصرب الظخر، وسسى أن غضعن 

صرغئا...
المتاسئغظ  الخادصغظ  الخابرغظ  أتئاظا  وإلى 
غغر  السالمغظ  رب  طرضاة  جئغض  شغ  جعادعط 
طئالغظ بسثط أطرغضا وق سمقئعا طظ تضام السرب 
وآبروا  اهللا  بتئض  اساخمعا  لعط:  ظصعل  والمسطمغظ، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤



افربساء ٢٣ طظ ذي التةئ ١٤٣٦ عـ المعاشص ٧ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠١٥ طـ٢     السثد ٤٦

U]Ë›]∏^
ZÈ’ÂÅ’\;flŸ¯\;ä÷§;∫;]⁄\Ä;\Êï¡;weëh;◊·

العصئ  تان  «إظه  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة  أسطظئ 
لغضعن  الماتثة  لفطط  الاابع  افطظ  طةطج  إلخقح 
ُطسئِّرا بتص سظ تعزغع الصعى شغ أظتاء السالط شغ الصرن 
المساحارة  صخثته  الثي  شما  والسحرغظ»..  التادي 
طظ صعلعا عثا، عض عع السدعغئ الثائمئ شغ طةطج 
افطظ الثولغ؟؟ وطا تصغصئ طا تاماع به ألماظغا طظ صعة 
جغاجغئ واصاخادغئ وسسضرغئ بما غسمح لعا طظ السغر 
شغ عثا اقتةاه.. وطا عع طعصش بصغئ الثول وبثاخئ 

أطرغضا طظ الطرح افلماظغ؟
ظةغإ سظ عثه الاساؤقت طاسرضغظ لمةطج افطظ 
الماتثة  افطط  عغؤئ  طع  تأجج  الثي  ظفسه  الثولغ 
السعشغاتغ  واقتتاد  أطرغضا  صئض  طظ   ١٩٤٥ سام 
وبرغطاظغا وشرظسا باإلضاشئ إلى الخغظ باسائارعا دوق 
إرادتعا  لافرض  الباظغئ  السالمغئ  الترب  شغ  طظاخرة 
سطى الثول المعجوطئ ضألماظغا والغابان، ولاثغر السالط 
دول  بروز  دون  وتتعل  وطخالتعا،  إرادتعا  تسإ 
تاتثاعا تتئ طسمى تماغئ السطط السالمغ. وأسطئ 
لظفسعا خقتغات اتثاذ الصرارات الثولغئ وشرضعا سطى 
اآلخرغظ وأسطئ تص الظصخ (الفغاع) لاتخظ ظفسعا 
طظ أن غخثر ضثعا أو ضث تطفائعا أي صرار ق ترغإ 

شغه، لغخئح الزطط طحروسا سالمغا.
وطع ذلك شإن ألماظغا دخطئ افطط الماتثة شغ وصئ طاأخر 
سام ١٩٧٣، وصئطئ بمعابغص عثه العغؤئ وبثأت تحارك 
اإلتساس  بثأ  أن  إلى  عضثا  وبصغئ  طآجساتعا.  شغ 
غصعى سظثعا لاسعد دولئ ضئرى، بسثطا أحشطاعا أطرغضا 
باقصاخاد وأبسثتعا سظ الخظاسئ التربغئ وسظ الافضغر 
السغاجغ السالمغ. شضان الحشض الحاغض لفلمان دولئ 
ولط  الثاخطغئ.  والمسائض  اقصاخاد  عع  وحسئا  وأتجابا 
غضظ لعط سمض خارجغ إق بصثر طا ضاظئ إتثى الثول 
الضئرى تسمض سطى تسثغرعا لخالتعا شغ طسائض خارجغئ 

أو ضث بسدعا الئسخ.
وطرت السظعن تاى جاءت جظئ ٢٠٠٣ وصاطئ أطرغضا بشجو 
السراق، وخادف ذلك وجعد تضط دغشعلغ بفرظسا بصغادة 
حغراك غسمض سطى العصعف شغ وجه العغمظئ افطرغضغئ، 
شاجاطاع أن غةثب إلغه ألماظغا حرودر الثي ضان غرأس 
السغاجغئ  غسارض  طتعرا  روجغا  طع  شحضق  التضعطئ، 
افطرغضغئ. شظةتئ عثه الثول ظعسا طا شغ ذلك، إلى أن 
اضطرت أطرغضا فن تطافئ إلى أوروبا وتسطغعا بسخ 
اقسائار بسثطا وخفاعا بأظعا أوروبا الصثغمئ سطغعا أن 

تاظتى جاظئا وتارك المةال فطرغضا.
دولغئ،  بأسمال  لطصغام  ألماظغا  تحةسئ  ذلك  وبسث 
وتخض أن تحةسئ سطى المطالئئ بسدعغئ دائمغئ شغ 
طةطج افطظ، شةثبئ الغابان والئرازغض والعظث لطفضرة، 
لاحضض طةمعسئ الثول افربع المطالئئ بثلك، وتصثطئ 
عثه المةمعسئ برئاجئ ألماظغا غعم ٢٠٠٥/٧/١١ باصاراح 
لاعجغع طةطج افطظ طظ سدعغئ ١٥ إلى ٢٥ سدعا، وأن 
تدط جائ أسداء دائمغ السدعغئ وأربسئ غغر دائمغظ. 
وأغثتعا شرظسا، وضثلك برغطاظغا الاغ اصارتئ خغشئ 
طثاطفئ لمعضعع السدعغئ الثائمغئ تغث صال طمبطعا 
شغ افطط الماتثة غعطؤث: «إن برغطاظغا تثسط اقصاراح 
ولضظعا ق تساصث أظه طظ الدروري تعجغع تص الظصخ 
لغحمض افسداء (الةثد)». وأحادت بالمساعمئ المالغئ 
افلماظغئ الغاباظغئ بظسئئ ٢٨٪ شغ افطط الماتثة، وذلك 
بثئث إظةطغجي لاصعغئ طعصفعا شغ وجه أطرغضا وعغمظاعا 
سطى طةطج افطظ. ولضظ أطرغضا أسطظئ أظعا «جاسارض 

أي اصاراح غةسض خقتغات طةطج افطظ أصض شسالغئ».
ولضظ ألماظغا لط تغأس ولط تطس اصاراتعا وق طةمعساعا 
سصث  وطر  السغاجغئ،  ذاضرتعا  شغ  سالصا  وبصغ  افربع 
طظ السظغظ، وصث زاد حسعرعا بالخغرورة دولئ ضئرى 
سطى  اقصاخادغئ  جغاجاعا  شرض  اجاطاسئ  أن  بسث 
أوروبا، وشرضئ سطى الغعظان اتفاصغئ تسإ حروذعا 
رغط طسارضئ أطرغضا وشرظسا، وصث ظةتئ شغ المحارضئ 
بالئرظاطب  غاسطص  طا  طظعا  حأن؛  ذات  دولغئ  بأسمال 
أوضراظغا  بمحضطئ  غاسطص  طا  وطظعا  اإلغراظغ،  الظعوي 
سسضرغئ  أسمال  شغ  تحارك  وبثأت  حأظعا،  شارتفع 
لاضاسإ  وأششاظساان  وضعجعشع  الئعجظئ  شغ  خارجغئ 
طةمعسئ  شثسئ  الثارجغ،  الاثخض  شغ  سسضرغئ  خئرة 
اجاماسات  عاطح  سطى   ٢٠١٥/٩/٢٦ غعم  افربع  الثول 
افطط الماتثة بظغعغعرك، وخطئئ المساحارة افلماظغئ 
صائطئ «لسظا ظتظ افربع شصط، ولضظ عظاك دوق أخرى 
ضبغرة ق تعاشص سطى بظغئ طةطج افطظ وأجطعب سمطه». 
ودسئ افطط الماتثة «لاتصغص إخقح شغ بظغئ طةطج 
افطظ الاابع لعا وتعجغع ظطاصه» وأضثت أظه «ق بث أن 

تظسضج طعازغظ الصعى التصغصغئ سطى طساعى السالط 
بحضض أشدض طما سطغه تالغا». وصالئ: «غةإ أق غزض 
ضض حغء طبطما عع سطغه، ظرغث أن ظشغر سالمظا وغمضظظا 

ذلك».
وذضرت بسخ الثوائر التضعطغئ افلماظغئ أظه «لغج 
عظاك أشص لتثوث تشغغر صرغإ شغ بظغئ السططات شغ 
طةطج افطظ، ولضظ طةمعسئ افربع ق تساجم الاثطغ 
سظ طساسغعا». أي أن ألماظغا إن لط تظةح عثا السام 
شسعف تعاخض سمطعا شغ السظعات الصادطئ وعغ سازطئ 
سطى ذلك. ولعثا صال وزغر خارجغئ روجغا قشروف غعم 
بطثان  سثة  اقجاماسات: «إن  تطك  طسائصا   ٢٠١٥/٩/١٤
الاابع  افطظ  طةطج  شغ  جثغثة  شؤئ  إظحاء  اصارتئ 
شغ  التص  طع  دائمغظ  حئه  وأسداء  الماتثة،  لفطط 
إسادة اظاثابه سطى الفعر». أي أن روجغا تصئض ضمظغا 
بعثا اقصاراح وتصئض بثخعل ألماظغا شغ طةطج افطظ 
لسظاغظ  سدعا  تضعن  أن  أي  دائمغئ  حئه  بسدعغئ 
بتص  الاماع  وبثون  باجامرار  سدعغاعا  ولضظ تةثد 
سعدة  طظ  خعشا  الثول  أحث  طظ  روجغا  فن  الظصخ. 

ألماظغا دولئ ضئرى.
وسصإ ذلك صال رئغج الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة 
افطط  شغ  إخقتات  إجراء  غاط  لط  ضعتغسا «إذا  جام 
لفطط  دور  شغه  ضان  الثي  العصئ  غأتغ  ربما  الماتثة 
طةاقت  شغ  وخاخئ  خطئ.  ذي  غغر  وغخئح  الماتثة 
تفضك  طظ  خعشا  عظاك  أن  أي  وافطظ».  السقم  طبض 
صراراتعا.  سطى  الثول  بسخ  تمرد  أو  الماتثة  افطط 
تاى إن بسخ الثول ترشخ وجعد تص الفغاع لطثول 
الثول  بسخ  طظ  صعغئ  ضشعذات  شعظاك  الثمج. 

لطتخعل سطى طصسث دائط.
إن ألماظغا تضمظ شغعا خخائص الثولئ الضئرى ولثغعا 
إطضاظغات تآعطعا لثلك. وإن الحسعر بخغرورة الثولئ 
الضئرى ضاطظ لثى حسئعا، شثائما غرغث أن غضعن صائثا 
وغظزر  لثلك،  أعض  أظه  ظفسه  شغ  شغحسر  وطسغطرا، 
طظه  أصعى  ضاظعا  إذا  إق  طاسالغئ،  ظزرة  اآلخرغظ  إلى 
طظعط.  الاثطص  سطى  غسمض  ولضظه  سطغه،  طسغطرغظ 
وبرغطاظغا  شرظسا  جغطرة  طظ  الاثطص  سطى  شسمض 
الثولاغظ الطاغظ تشطئاا سطغه شغ الترب السالمغئ افولى، 
وأخئح دولئ ضئرى وضاد أن غخئح الثولئ افولى سالمغا. 
وبسث عجغماه شغ الترب السالمغئ الباظغئ لط غساسطط 
شئثأ غساسغث صعاه وغسمض سطى الاثطص طظ تئساتعا 
وطظ ظفعذ الثول الضئرى المظاخرة سطغه شغعا. شق غصئض 
أن غئصى خاضسا لثولئ أو تابسا فخرى. شغرغث أن غضعن 
بمخاف  غضعن  أن  غرضى  وق  الضئرى  الثول  بمخاف 

الثول الخشرى أو الاابسئ.
تسرضه  رغط  طفرذئ  بصئ  بظفسه  غبص  ألماظغا  شحسإ 
اصاخاده  وتثطغر  دولاه  جصعط  ضطفاه  ضئرى  لعجائط 
وبقده واتاقلعا وخسارته فرواح المقغغظ طظ أبظائه، 
وغساسغث  ودولاه  ظفسه  وغئظغ  غصعم  طرة  ضض  وشغ 
صعته، شق غساسطط. وق غثحى الصاال، شالترب جةغئ 
طظ جةاغاه. شرغط دساوى السقم الاغ ظحرتعا أطرغضا 
شغ ألماظغا وإحشالعا باقصاخاد وإلعاء الظاس بةمع المال 
جةغاه  أن  ظرى  ولضظظا  الرشاعغئ،  وتتصغص  به  والاماع 
السسضرغئ لط تمئ، وعغ الاغ تثغش جغراظه افوروبغغظ، 

وضض ترضئ طظ ألماظغا غصعل الةغران: رجع افلمان.
إن لثى ألماظغا اإلطضاظغات المادغئ الاغ تآعطعا فن تخئح 
دولئ ضئرى، شطثغعا اصاخاد غسث البالث سالمغا، وخظاسئ 
صادرة سطى تتعغطعا إلى خظاسئ سسضرغئ شغ أصرب وصئ 
سظثطا تعجث اإلرادة السغاجغئ، وعغ تظاب تالغا بسخ 
الخظاسات السسضرغئ الاصطغثغئ المعمئ بحضض طاطعر، 
ولثغعا المسظعغات السالغئ وعغ البصئ بالظفج والصثرة 
سطى صعر افسثاء، شحسئعا طبابر وظحغط جثا، والثولئ 
تازطئ شغ تطئغص خططعا وجغاجاعا وجادة شغ تتصغص 
طحارغسعا، وحسئعا طظ أضبر الحسعب ذاسئ لصائثه وبصئ 

بثولاه، شق غامرد سطغعا، بض طتاجئاه لعا بظاءة.
ولثغعا الفضرة الاغ غمضظ أن تتمطعا لطسالط، ولثلك 
رأغظاعا شغ طعضعع قجؤغ جعرغا تئث رجالاعا لطسالط 
ساطئ ولطمسطمغظ خاخئ فظعا تثرك بصطعط وتمطمطعط 
فن غخئتعا دولئ إجقطغئ سزمى، شارغث أن تبئئ أظعا 
ضثولئ  السالمغئ  المسآولغات  أسئاء  تتمض  سطى  صادرة 
ضئرى، وعغ تشث السغر ظتععا، ولثلك تسسى فن تخئح 
سدعا دائما بمةطج افطظ الثولغ لاضعن شغ طخاف 
الثول الضئرى الاغ تاثث الصرارت الثولغئ وتفرضعا سطى 
السالط. وطظ المتامض أن تتصص ذلك سطى طثى لغج 

 بسغثا جثا لطتغبغات الاغ ذضرظاعا

أعط جئإ لثحغئ أوروبا طظ املعاجرغظ املسطمني
بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

ظزرات جغاجغئ

غغرعا  أخرى  أوروبغئ  ودول  ألماظغا  إسقن  طظ  بالرغط 
سظ اجاصئال قجؤغظ طظ جعرغا وغغرعا إق أن أوجاذا 
شغ تطك الئقد تتثر طما أجمعه المث اإلجقطغ، وضان 
طظ بغظ الاخرغتات طا صاله ظائإ رئغج تجب اقتتاد 
القجؤغظ  سطى  أن  ألماظغا  شغ  الثغمصراذغ  المسغتغ 
اتارام صعاظغظ بقده طظئعا إغاعط (بأن طظ غدسعا عع 

الئرلمان افلماظغ ولغج الرجعل).
إن أضبر عثه الاثعشات بق حك عع الثعف طظ أن غسعد 
دغمعغراشغا،  أوروبا  دول  طظ  السثغث  شغ  المسطمعن 
والثعف طظ أن غخئح خعتعط السغاجغ خعتا طرجتا 
شغ التغاة السغاجغئ، افطر الثي طظ حأظه أن غآبر سطى 
طةرغات التغاة الطغئرالغئ والسطماظغئ وافغثغعلعجغئ شغ 
دول اقتتاد افوروبغ، أو ُصض سطى بصاشئ أوروبا، افطر 
الثي غسئإ صطصا اجاراتغةغا لثى السثغث طظ السغاجغغظ 

افوروبغغظ والضظغسئ شغ أوروبا.
القجؤغظ  تفدض  أوروبا  دول  طظ  السثغث  شإن  ولثلك 
الظخارى تاى لع لط تسطظ ذلك خراتئ. وخغر دلغض سطى 
عثه المثاوف طا خرح به شراظك قجضع طثغر طرضج تتطغض 
بغاظات العةرة الاابع لمظزمئ العةرة الثولغئ، طةغئا سطى 
جآال طاسطص بعثه الظصطئ إبان أزطئ القجؤغظ افخغرة 
وعع أن المسطمغظ غمبطعن أضبرغئ القجؤغظ العاشثغظ 
إلى أوروبا طا صث غآبر سطى طسالط أوروبا البصاشغئ شأجاب: 
دول  عظاك  وجطعشاضغا،  والاحغك  المةر  إلى  (إضاشئ 
أوروبغئ حرصغئ أخرى تفدض القجؤغظ المسغتغغظ تاى 
لع لط تسطظ عثا خراتئ. وخقل الترب شغ الئعجظئ صمئ 
سام ١٩٩٤ ضمسآول شغ طفعضغئ افطط الماتثة لقجؤغظ 
بجغارة أضئر طثغط لقجؤغظ الئعجظغغظ المسطمغظ شغ 
صرغئ بالمةر طةاورة لطتثود طع ضرواتغا، وعظاك سطمئ 
شغ  بالئصاء  الئعجظغغظ  عآقء  ألجم  المظطصئ  سمثة  أن 
طثغمعط ورشخ ظصطعط لمظطصاه تثعشا طظ تشغغرعط 
لطئغساعا السضاظغئ والبصاشغئ. وعثه المحضطئ صثغمئ 
وتسضج طثاوف غغر طظطصغئ شغ دول أوروبغئ ضبغرة 

تةاه المسطمغظ...)
لثى  العصئ  طع  ضبغرا  وغجداد  غاضرس  الساطض  عثا  إن 
والاصارغر  والئتعث  الثراجات  ازدغاد  طع  افوروبغغظ 
تعل عثا المعضعع. شاصارغر تعل أجطمئ أوروبا وأخرى 
تعل أسثاد المسطمغظ الماعصسئ شغ سام ضثا وسام ضثا 
وطثى الاعثغث الثغمعغراشغ والبصاشغ سطى أوروبا. عثا 
ظاعغك سظ اإلرحادات الاغ غططصعا الئابعات وافجاصفئ 
ورجال السغاجئ واإلسقم الثغظ غئتبعن لعط سظ ذرغص 
طظ أجض الحعرة والعخعل إلى جثة التغاة السغاجغئ. 
بعا  غصعم  الاغ  التاصثة  الثراجات  سظ  ظاعغك  عثا 
بسخ الغععد لاثعغش أوروبا وأطرغضا طظ تجاغث أسثاد 

المسطمغظ.
وطفاد طسزط الثراجات والاصارغر وطا تثر طظه افجاصفئ 
والئاباوات عع أن ظسئئ ٥٠ ططغعن طسطط غصطظعن الصارة 
افوروبغئ اآلن، وتسإ الثراجات شإن ذفق واتثا طظ 
ضض بقبئ أذفال جغضعن لسائطئ طسطمئ بتطعل ٢٠٢٥. 
وتسإ رئغج أجاصفئ بعلعظغا عظرغك ععزر (شإن أوروبا 
تمر بفارة طحابعئ لاطك الاغ طرت بعا شغ أواخر السخعر 
صارة  المساصئض  شغ  جاخئح  أوروبا  وأن  العجطى،... 

طسطمئ بق حك).
ولثا تسغر أوروبا شغ خطغظ طاعازغغظ أطام عثا الثطر، 

الثط افول التث طظ صئعل ذطئات المعاجرغظ المسطمغظ 
إلغعا وتفدغض الظخارى سطى المسطمغظ وطتاولئ الضظغسئ 
تظخغر بسخ القجؤغظ إلى أوروبا الثغظ رشدئ ذطئات 

العةرة لعط طصابض التخعل سطى اإلصاطئ.
جغاجئ  ضمظ  الةادة  المتاولئ  عع  الباظغ  والثط 
طمظعةئ لثطب المسطمغظ شغ بصاشئ أوروبا، وعثا دائما 
سطى صائمئ الطعائح الثسائغئ اقظاثابغئ لسغاجغغ أوروبا 

لطتغطعلئ دون أجطمئ أوروبا تسإ زسمعط.
عظاك جئإ آخر لثعف أوروبا طظ المعاجرغظ المسطمغظ 
اآلن طبض الثعف طظ أن غاسطض بسخ طصاتطغ تظزغط 
الثولئ بغظ القجؤغظ إلى أوروبا. وعثا جئإ غغر تصغصغ، 
غصعل ضطعد طعظغضغه ضابط المثابرات الفرظسغ السابص 
الثي غرأس المرضج افوروبغ لقجاثئارات اقجاراتغةغئ 
وافطظ شغ بروضسض (ق تاجئ بالثولئ اإلجقطغئ لاخثغر 
طصاتطغظ إلى أوروبا فظعا تساعرد المصاتطغظ طظ أوروبا).
إن عظاك أطعرًا وتصائص أربع غاغئ شغ افعمغئ غةإ أن 

غثرضعا المسطمعن المعاجرون:
افطر افول: عع أن جئإ حصاء القجؤغظ والمعاجرغظ 
إلى أوروبا عغ تطك افظزمئ الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ 
حسعب  أحصعا  الثغظ  عط  باإلجقطغئ.  زورا  والمثساة 
وتاربععط  وظطمععط  وأجاسععط  اإلجقطغ  السالط 
دغارعط  سظ  وأبسثعط  صاتطعط  وبسدعط  دغظعط  شغ 
وأوذاظعط. وعآقء التضام وافظزمئ ُأجسئ سطى غث 
تطةؤعن  الاغ  وشرظسا  برغطاظغا  أوروبا  دول  ضئرغات 
إلغعط اآلن وذلك بسث عثم دولاضط افم دولئ الثقشئ 

جظئ ١٩٢٤م.
افطر الباظغ: عع أن الثول افوروبغئ عغ دول رأجمالغئ 
ظفسغئ صث حاخئ حسعبعا، وعغ تفاصر إلى ساطض الحئاب 
والصعى الساططئ وعثا طا ق غظضره الساجئ والسادة شغ 
تصئض  ق  الاغ  العظائش  طظ  السثغث  عظاك  وأن  أوروبا 

حسعب أوروبا أن تماعظعا وغصعم بعا شصط القجؤعن.
جاتاول  إلغعا  تصثطعن  الاغ  أوروبا  أن  البالث:  افطر 
دغظضط  سظ  وخطسضط  بصاشاعا  شغ  دطةضط  جاعثة 
شاتثروعا سطى أظفسضط وأبظائضط واجاظختعا إخعاظضط 
طمظ جئصضط شغ المةغء إلى أوروبا. وإن تجب الاترغر 
صث أخثر ضاغئا سظ تغاة المسطط شغ أوروبا طئغظا الظخائح 

والمثاذر شاصرؤوه راحثغظ.
افطر الرابع وافخغر: وعع أن المسطط أغظما تض أو ارتتض 
الخقة  سطغه  طتمث  أطئ  سزغمئ،  أطئ  طظ  ججء  شعع 
وعع  شرتعط،  وشرته  المسطمغظ  عط  عمه  والسقم، 
وأعطه،  لقجقم  وجفغر    اهللا  رجعل  لثسعة  تاطض 
شساططعا الظاس شغ أوروبا بتسظ أخقصضط واتمطعا لعط 
دسعة اإلجقم السزغط و«ألن يهدي اهللا بك رجال خير لك 

مما طلعت عليه الشمس».
القجؤغظ  أزطئ  أن  جمغسا  المسطمغظ  باثضغر  وظثاط 
وضبغرا طظ افزطات والمحضقت غغرعا لط تضظ لاعجث 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ضاظئ  لع 
شالعاجإ  لطشرب،  سمقء  تضام  وجعد  ولعق  طعجعدة، 
وإصاطئ  السمقء  التضام  سروش  إلزالئ  الةاد  السمض  عع 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى أظصاض سروحعط، وسظثعا 
لغج شصط جغحسر المسطمعن بأطان شغعا بض جغطةأ 
إلغعا ضض المسادسفغظ الثغظ أورباعط الثول الشربغئ 

 اقجاسمارغئ الثل والععان والفصر

بصطط: أجسث طظخعر

ضحش الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي، أن التر أظصثه طظ طعت طتصص.، طحغرا إلى أن ذلك تثث 
بسئإ ضغاع ذرغص طثخض الصخر الةمععري أبظاء سمطغئ العروب. وصث جاء ذلك خقل الطصاء الثي جمع الرئغج 
ضرر  تغث  ظغعغعرك  شغ  الغمظغئ  الةالغئ  أبظاء  عادي  وأذطع  ظغعغعرك.  شغ  الغمظغئ  بالةالغئ  ظحطاء  طع  عادي 
رواغاه تعل طشادرته سثن بسث صخش الصخر الرئاجغ «طساحغص» واخاطاف الطعاء الخئغتغ وظصطه الى خظساء، 
وأظه غادر سثن برًا باتةاه تدرطعت ولتسظ التر «أضسظا طثخض الطرغص إلى الصخر الةمععري وتعاخطظا 
طع المتاشر الثي أبطشظا بسثم الثعاب إلى الصخر فن وتثات طضاشتئ اٍقرعاب لثغعا أواطر طظ خظساء بصخش 
اقجاثئارات  طظ  الدئاط  أتث  طسظا  وتعاَخض  المعرة  ظتع  المسار  باشغغر  «صمظا  عادي  واجاطرد  المعضإ». 
الئرغطاظغئ، وبسث الاأضث طظ ععغئ الرئغج تط تةعغج ذائرتغظ شغ التثود السماظغئ أخثتظا إلى «خقله» وطظ 

عظاك إلى الرغاض. (غمظ برس)
: ضقم الرئغج الغمظغ غضحش واصع تئسغاه لئرغطاظغا، وأظعا عغ طظ تعلى سمطغئ إخراجه طظ الغمظ 
إلضمال دوره شغ خثطئ جغاجاعا شغ الغمظ. شعاصع الخراع شغ الغمظ عع أظه خراع دولغ بغظ أطرغضا 
وبرغطاظغا طظ خقل أدوات ضض طظعما. عثا عع دور السمقء شغ تظفغث جغاجات الثول اقجاسمارغئ، وطظ 
الطئغسغ أن غخّعر عآقء السمقء، جماسئ الرئغج الغمظغ وجماسئ التعبغغظ، الخراع سطى غغر تصغصاه، 
شغععمعن الظاس أن تصغصئ الخراع إظما عع بغظ جظئ وحغسئ أو بغظ شرس وسرب، وضض ذرف طظ أذراف 
الخراع غططص سطى ذلك الخراع أظه «جعاد طصثس»، وطا عط وأتئاسعط إق أدوات شغ طترصئ أحسطاعا 
الثول اقجاسمارغئ لائصغ جغطرتعا طسامرة سطى بقد المسطمغظ.. شعض غسصض أولؤك الثغظ عط وصعد 

شغ ذلك الخراع؟؟ عض غرسعون؟؟!! 

ضابط يف اقجاثئارات الربغطاظغئ جاسث الرئغج الغمظغ يف العروب طظ الغمظ!!



 السثد ٤٦    ٣افربساء ٢٣ طظ ذي التةئ ١٤٣٦ عـ المعاشص ٧ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠١٥ طــ

الصمع والعتحغئ. وعط غتاصرون الطاغغئ تسغظئ، وإربعا 
وصغاطعا  طتاضمئ،  بق  الصاض  بأسمال  وصغاطعا  الصمسغ، 
جاًطا  دشغًظا  تصًثا  تتمض  وعغ  واجسئ،  صاض  بسمطغات 
تةاه اإلجقم، وعع طا غادح طظ خقل صغاطعا شغ سام 
٢٠١٣ بثبح اآلقف طظ المسطمغظ افتصغاء الثغظ تةمسعا 
بإعاظئ  الئقد  سطماظغغ  صغام  سطى  لقتاةاج  دضا  شغ 
ظئغظا الضرغط . وعط غاعصعن إلى رؤغئ ظعاغئ الظزام 
السطماظغ الثي أخاب تضمه الفاجث جمغع أروصئ التضط 
وجعاظإ التغاة؛ تغث تط وضع المقغغظ شغ ظروف أدت 
رصغص  جعق  إلى  الئقد  تتعلئ  وتغث  طثصع؛  شصر  إلى 
تثغث لطحرضات افجظئغئ؛ وتغث ق غحسر أي رجض أو 
اطرأة أو ذفض بافطظ وافطان. شغ العاصع، لغج شصط 
ولضظ  الظزام،  عثا  جةظعظ  الطعاتغ  السجغجات  أخعاتظا 
جمغع الظاس الثغظ غسغحعن تتئ تضمعط الزقطغ! 
إظعا دسعة إلى وضع ظعاغئ لضض عثا، وطظ أجض طساصئض 
غسغح شغه المسطمعن بضض ضراطئ وسثل شغ بظشقدغح 
وافطئ بأضمطعا تتئ ظض دولئ الثقشئ السزغمئ، والاغ 

شغ جئغطعا تط اساصال وتسثغإ أخعاتظا بضض وتحغئ.
اظطقق التمطئ الثولغئ لطمطالئئ بإذقق جراح أخعاتظا 

المسطمات الضرغمات:
السجغجات،  أخعاتظا  جةظ  سطى  رًدا  الاترغر،  تجب  أذطص 
والمطالئئ  صدغاعظ  تعل  العسغ  لظحر  سالمغئ  تمطئ 
باإلشراج الساجض سظعظ طظ أصئغئ جةعن بظشقدغح. وصث 
حمطئ عثه التمطئ العاجسئ تظزغط اتاةاجات شغ دول 
شغ جمغع أظتاء السالط طبض إظثوظغسغا وطالغجغا وبرغطاظغا 
وصث  المةرم.  وظزاطعا  تسغظئ  تخرشات  ضث  وأطرغضا 
تط أغًدا تسطغط رجائض تثغظ تئج أخعاتظا إلى طثاطش 
جفارات بظشقدغح شغ السالط، بما شغ شغعا السفارات 
ظحر  تط  ضما  وأطرغضا.  وطالغجغا  وإظثوظغسغا  ترضغا  شغ 
الضبغر طظ المصاقت، والئغاظات الختفغئ، والمصابقت، 
وأحرذئ الفغثغع بطشات طثاطفئ طاسثدة طظعا السربغئ 
واإلظةطغجغئ والئظشالغئ وافردغئ والارضغئ واإلظثوظغسغئ 
وذلك سطى الخسغث السالمغ. وباإلضاشئ إلى ذلك، شصث 
حعثت التمطئ طحارضئ شسالئ طع وجائض اإلسقم شغ 
ضثلك  وحعثت  الصدغئ،  إلبارة  السالط  أظتاء  جمغع 
تمطئ طضبفئ شغ وجائض الاعاخض باجاثثام العاحااج 
خعًرا  هللا،  بتمث  تطصئ،  والاغ   FreeBDsisters#
وطصاذع شغثغع ورجائض دسط طظ المسطمغظ شغ شطسطغظ 
وتعظج وترضغا وباضساان وإظثوظغسغا ولئظان وطالغجغا 
وأطرغضا  والثظمارك  وبرغطاظغا  والسعدان  وافردن 
وأجارالغا وععلظثا وبطةغضا وحرق أشرغصغا. شغ العاصع، إن 
«تسغظئ» صث تساصث أن ضراطئ المرأة المسطمئ رخغخئ، 
ولضظ عثه افطئ لط ولظ تسضئ سطى جةظ أخعاتظا. 
السالط  أظتاء  جمغع  شغ  وأخعاتظا  إخعاظظا  ظتث  وظتظ 
طتظئ  سطى  العسغ  طساعى  رشع  شغ  اقجامرار  سطى 
واجاثثام  الضرغماغظ  المسطماغظ  افخاغظ  عاتغظ 
ضض السئض لطاأبغر سطغعط والمطالئئ باإلشراج الساجض 
سظعما. ضما ظثسع المسطمغظ شغ السالط إلى المسارسئ 
تثثم  الاغ  افظزمئ  عثه  سطى  لطصداء  ساجض  بحضض 
بضض  اإلجقم  بظات  تساطض  والاغ  بقدظا  شغ  الشرب 
لقظدمام  وظثسععط  اإلجقم،  فسثاء  إرضاًء  وتحغئ 
وبظاتعا  افطئ  عثه  لاظال  الحرغش  الضفاح  عثا  إلى 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  الضراطئ 
ْعلَْوَن 

َ ْ
نُتُم األ

َ
َْزنُوا وَأ الظئعة. غصعل تسالى: ﴿َوَال تَِهُنوا َوَال حتَ

 [آل سمران: ١٣٩] ﴾ْؤِمننَِي إِن ُكنُتم مُّ
*طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر

اساصال الظساء المسطمات الاصغات الطعاتغ غتمطظ الثسعة 
إلى الثقشئ سطى طظعاج الظئعة:

آب/أغسطج   ٣٠ افتث  غعم  شغ  المئاتث،  جعاز  صام 
وعع  الاترغر،  تجب  أسداء  طظ  حاباغظ  باساصال   ٢٠١٥
جعاز تابع لطظزام المةرم شغ بظشقدش والثي تتضمه 
عاتغظ  إن  تسغظئ.  الحغثئ  العزراء  رئغسئ  الطاغغئ 
افخاغظ الحاباغظ الاصغاغظ، ق تجغث أسمارعما سظ ٢٥ 
لصث  طعظثجئ.  وافخرى  أجظان  ذئغئئ  إتثاعما  ساًطا؛ 
ضاظئ جرغماعما بتسإ تضعطئ بظشقدغح الطاغغئ عغ 
تعزغع طظحعرات ودسعة طسارشعما لتدعر طآتمر سئر 
اإلظارظئ بسظعان «الثقشئ الصادطئ ... الاتعل التامغ شغ 
السغاجئ واقصاخاد شغ بظشقدش» والثي ُسصث شغ الرابع 
طظ أغطعل/جئامئر سام ٢٠١٥. وبسث اساصالعما، تط وضع 
عاتغظ افخاغظ الضرغماغظ شغ التئج اقتاغاذغ لمثة 
غعطغظ، وصث تسرضاا خقلعما لاسثغإ وتحغ، إتثى 
افخعات تسرضئ لطدرب بحثة بتغث ضان الثم غظجف 
طظ أججاء طثاطفئ طظ جسثعا وشصثت وسغعا. وطع ذلك، 
شصث وصفئ افخاان الحةاساان ببئات شغ وجه الزالمغظ 
سطى ظتع ُططعط، ورشداا أن تظطصا بضطمئ واتثة صث 
تآبر جطًئا سطى الثسعة الظئغطئ إلصاطئ دولئ الثقشئ والاغ 
شغ جئغطعا تسرضاا لعثه المتظئ الفزغسئ. وبسث ذلك، 
ُظصطاا إلى المتضمئ، وبثًق طظ إغصاع السصعبات الحثغثة 
سطى عآقء المةرطغظ الثغظ ساططعا عاتغظ المسطماغظ 
الئرغؤاغظ بضض وتحغئ، بثًق طظ ذلك صام الصداء الفاجث 
شغ بظشقدغح بإرجال أخاغظا إلى السةظ. وطضباا شغ 
سثم  طع  اساصالعما،  غعم  حعر طظ  فضبر طظ  السةظ 
وجعد طسطعطات سظ طاى جغاط اإلشراج سظعما. ظثسع اهللا 
جئتاظه تسالى أن غصعي تصعاعما وغفرغ سطغعما خئرا، 
وأن غتفزعما طظ ضض طضروه وأن غسغثعما جالماغظ 

إلى أجرعما صرغًئا، الطعط آطغظ.
اطاثاد  شسًق  عع  السجغجات  أخعاتظا  وتسثغإ  اتاةاز  إن 
لطترب الاغ تحظعا سمغطئ الشرب «تسغظئ» ضث اإلجقم 
وإسادة إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وعع 
اجاةابئ فواطر أجغادعا اقجاسمارغغظ الشربغغظ وإلظصاذ 
أظه  تماًطا  غثرضعن  الشربغغظ  وأجغادعا  إظعا  تضمعا. 
طع سعدة عثه الثولئ السزغمئ جغاط تثطغص بقدظا 
صئدئ  طظ  وضثلك  الطشاة،  جمغع  طظ  اإلجقطغئ 
الصعى الشربغئ اقجاسمارغئ، وجُغتضط الظاس بثًق طظ 
عثه افظزمئ الصمسغئ وشص دغظ اهللا جئتاظه وتسالى 
وأتضاطه. لثلك عط غتاولعن بغأس طظع سعدتعا؛ تاى 
إظعط لةأوا اآلن إلى اساصال وضرب الظساء المسطمات 
المثطخات الطعاتغ غتمطظ دسعته، بسث أن شحطعا تماًطا 
شغ إجضات عثه الثسعة طظ خقل تئج تمطئ الثسعة 
طظ الرجال إلصاطئ دولئ الثقشئ. وبالفسض، شصث حعثوا 
ظةاح تجب الاترغر بتمث اهللا وتعشغصه شغ ضسإ صطعب 
وسصعل المسطمغظ شغ بظشقدش، وأخث الظاس غظدمعن 
بغظعط  وطظ  المةامع،  صطاسات  جمغع  طظ  لثسعته 
التسظئ  السمسئ  ذوو  وأذئاء  الثولئ  شغ  طسآولعن 
وطعظثجعن وطسطمعن وأجاتثة وربات بغعت، وذقب 
جاطسات وطظ عط شغ الةغح. وعط غقتزعن أظه رغط 
افلط والضرب، شإن الثسعة إلى الثقشئ، بفدض اهللا، تظمع 
بحضض أصعى وغخئح خعتعا أسطى طع ضض غعم غمر شغ 
بظشقدش وجمغع أظتاء السالط، وذلك سطى الرغط طظ 

سثاء افظزمئ الفرسعظغئ الحثغث لعا.
لغج  بظشقدغح  شغ  الثسعة  عثه  ظةاح  أن  والعاصع 
طساشرًبا فن أعطعا صث أخابعط طظ السعء طا غضفغ طظ 
افظزمئ السطماظغئ الئائثة الماساصئئ والاغ غاأخض شغعا 

تامئ ضطمئ السثد: تمطئ الشرب الحرجئ سطى بعرة الحام وضغفغئ طعاجعاعا
طحضطئ بض تفاصمعا؛ شالصاض طسامر والاسثغإ طسامر. 
أطا سطى الخسغث السسضري شإن الشرب غمارس المجغث طظ 
الدشعذات سطى أعض الحام، شظةث أن أطرغضا صث أسطئ 
ضث  المئاحر  بالاثخض  روجغا  لتطغفاعا  الدعء افخدر 
بعرة الحام؛ وذلك لطتفاظ سطى سمغطعا ذاغغئ الحام؛ 
وضمان سثم جصعذه، ولامارس المجغث طظ اإلجرام سطى 
الةمغع؛ سسضرغغظ بمثاطش طسمغاتعط؛ وطثظغغظ، شاظفث 
طا تسةج أطرغضا سظ تظفغثه؛ شروجغا أسطظئ طظث الئثاغئ 
سظ دسمعا لطظزام المةرم؛ وبالاالغ عغ تساعثف طا 
الثي  ظفسه  الثور  وتآدي  المةرم  الظزام  غساعثشه 
غآدغه طظ تثطغر حاطض، وغراشص ذلك تدثغط إسقطغ؛ 
الحام؛  أعض  طسظعغات  تساعثف  إسقطغئ  ترب  وحظ 
لضسر إرادتعط وإخداسعط لطتض السغاجغ، وبعثا غضعن 
السالط ضطه صث وصش إلى جاظإ الظزام المةرم؛ وتارب 
بالمال  وربط  اتاعاء  طظ  طثاطفئ،  بعجائض  الدتغئ 
السغاجغ وطا غظاب سظه طظ اجاظجاف لططاصات، إلى دسط 
الظزام المةرم سسضرغا وجغاجغا لقذالئ طظ سمره رغبما 
غاط تأطغظ الئثغض، إلى طتاولئ إخداع التاضظئ الحسئغئ 
طظ خقل اقجاعثاف المئاحر بضاشئ أظعاع افجطتئ، إلى 
ظخإ الفثاخ السغاجغئ سظ ذرغص العثن والمآتمرات 
والمفاوضات. شضان لجاطا سطى الةمغع؛ وعط غرون تآطر 
الحام،  بعرة  ضث  واتثا  خفا  ووصعشعط  أجمع؛  السالط 
أن غسمطعا لطتض الةثري الثي سمض به ، شق غعادظعا؛ 

اساصال سدعات تجب الاترغر املثطخات يف بظشقدش
بصطط: د. ظسرغظ ظعاز*

وق غثاعظعا؛ وق غةاططعا؛ وق غرضظعا؛ بض غخئروا سطى 
جمغساً،  اهللا  بتئض  وغساخمعا  وغبئاعا  اهللا؛  اباقعط  طا 
وغاعتثوا تعل طحروع جغاجغ واضح غجغض الشمعض 
طظ افعثاف والمعاصش، وغتبعا الُثطا شغ السمض سطى 
إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ الاغ 
بحر بعا رجعل اهللا  لاظاعغ طساظاة المسطمغظ ضاشئ 
طساظاة  اظاعئ  ضما  شتسإ،  الحام  أعض  طساظاة  ولغج 
الرجعل الضرغط  وختاباه الضرام، وغطئص حرع اهللا 
 ، ضاطق ولغج شصط السئادات، ضما ذئصه رجعل اهللا
وبثلك ظضعن صث    تصغصئ سطى أسثاء اهللا، ولط تثعإ 

تدتغات المسطمغظ جثى.
وأطا  الحام،  أعض  طظ  طططعب  عع  لما  بالظسئئ  عثا 
وافردن  ترضغا  شغ  المسطمغظ  بصغئ  طظ  المططعب 
والسسعدغئ والسراق وغغرعا شعع أن غظخروا أعض الحام 
وغدشطعا سطى تضاطعط لاسغغر الةغعش لظخرتعط.. 
أعض  غاسرض  أن  والمساظضر  بض  المساشرب  طظ  شإظه 
طظ  غصرب  طا  ذعال  والاثطغر  والاعةغر  لطصاض  الحام 
خمج جظعات، والمسطمعن شغ بصغئ الئقد شغ خمئ 
ضئغر!! أغظ طفععم افخعة اإلجقطغئ وطا غصادغه حرسا 
طظ وجعب ظخرة المسطمغظ المسادسفغظ؟؟ ألط غسمع 
َال  اْلُمْسِلِم  َأُخو  «اْلُمْسِلُم   : الرجعل  صعل  المسطمعن 

 !!َيْظِلُمُه َوَال َيْخُذُلُه َوَال َيْحِقُرُه»؟؟
*رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

وتعتث حمض افطئ شغ ضغان واتث طظ إظثوظغسغا إلى 
المشرب. وآخر عثه الاخرغتات دسعة وزغر الثارجغئ 
سصثعا  الاغ  الةطسئ  شغ  قشروف  جغرجغ  الروجغ 
طةطج افطظ غعم البقباء (٢٠١٥/٩/٢٨) تغث دسا شغعا 
إلى تحضغض تتالش دولغ غدط أطرغضا وروجغا وأوروبا 
غسمض  وافردن  وإغران  والسسعدغئ  وترضغا  والخغظ 
أن  بسث  الشرب  شصادة  الثقشئ.  دولئ  إصاطئ  طظع  سطى 
خحعا طظ تخثع عغمظاعط بسث اظطقصئ بعرات الربغع 
سمقءعط  وتحثوا  ذاصاتعط  ضض  اجاظفروا  السربغ 
وخعق  السربغ،  الربغع  اظافاضئ  إجعاض  سطى  لطسمض 
إلى دسط اقظصقب السسضري شغ طخر وتشطغئ الصمع 

السسضري ضث بعرة الحام.
صغادة  وجعد  سثم  السربغ  الربغع  شحض  أجئاب  وطظ 
واسغئ  رؤغئ  تماطك  الحسئغ،  لطتراك  واسغئ  طئثئغئ 
اخاراق  طظ  الشربغئ  الثول  طضظ  طما  الخراع،  لصغادة 
وطع  إجعاضه.  إلى  وخعق  الحسئغ  التراك  أوجاط 
ضض ذلك شإن سصارب الساسئ لظ تسعد إلى العراء شصث 
ضحش الربغع السربغ وشدح الاآطر الشربغ ضث اإلجقم 
الظثإ  وجصعط  إشقس  سظ  ضحش  ضما  والمسطمغظ، 
السطماظغئ الاغ اتثثعا الشرب أداة لطاروغب لمثططاته 
شغ المظطصئ، وأن افطئ سازطئ سطى الادتغئ بالشالغ 
صادرة  وعغ  الشربغئ  العغمظئ  طظ  لطاثطص  والظفغج 
سطى  العسغ  اطاطضئ  طاى  الشربغ  المضر  إشحال  سطى 

أتضام اإلجقم شغ إتثاث الاشغغر الةثري المراد.
بسث ذلك ألصى الثضاعر طتمث ططضاوي، وعع طظ تمطئ 
سطى  شغعا  رضج  ضطمئ  افردن،  شغ  الئارزغظ  الثسعة 
وبغظ  اإلجقطغئ.  افطئ  سطى  الشربغ  الاآطر  تفاخغض 
ذلك  فن  الثقشئ  دولئ  ظععر  طظ  غثحى  الشرب  أن 
وأساد  لطئحرغئ.  الرأجمالغ  اقجاسئاد  ظعاغئ  غسظغ 
وافطئ  الشربغ  اقجاسمار  دول  بغظ  الخراع  جثور 
اإلجقطغئ إلى الخراع افولغ بغظ التص والئاذض طظث 
أن تمرد إبطغج سطى أطر اهللا جئتاظه، وجار سطى ذلك 
ضض التضام الطشاة شغ خراسعط طع افظئغاء والرجض، 
ضما وصع الخراع بغظ صادة صرغح والرجعل ، وخاط 
دولئ  ظععر  طظع  شغ  الغعم  الشرب  طتاوقت  بأن 
الثقشئ لغسئ إق الثرذعحئ افخغرة شغ عثا الخراع 
جاضعن  الشطئئ  بأن  تسالى  التص  طخغره  تسط  الثي 

لطمآطظغظ الخادصغظ، ولع بسث تغظ.
بط ألصى افجااذ تفغر سئث الرتمظ، طظ تمطئ الثسعة 
حثد  الاغ  افخغرة  الضطمئ  إظثوظغسغا،  شغ  الئارزغظ 
غأتغ  قطئعر  ضعاق  شغ  الثقشئ  طآتمر  أن  سطى  شغعا 
لغثل بعضعح وصعة أن افطئ اإلجقطغئ صث سجطئ سطى 

تامئ : طآتمر الثقشئ والحرغسئ شغ طالغجغا

السغر  تشث  وأظعا  الشربغئ،  العغمظئ  صئدئ  طظ  الاترر 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة. وأظه لغج بسث طرتطئ التضط الةئري إق 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة ضما بحر بثلك سئث 

. اهللا ورجعله

اإلجقم  اتادظ  الثي  المقغع  ججر  حسإ  أن  وأضث 
طظث  صطعبعط  حشاف  شغ  تئه  وتةثر  إراداته  بمضء 
الثقشئ  خرح  إسادة  سطى  صادر  لقجقم،  افول  الصرن 
بمظاحثة  وخاط  الغعم.  الئحرغئ  بظعرعا  لاساظغر 
المسطمغظ شغ طالغجغا أن غدمعا جععدعط طع جائر 
إخعاظعط المسطمغظ لطفعز بمرضاة اهللا شغعثطعا الظزط 
الئاذطئ الاغ شرضعا اقجاسمار والاغ سططئ الحرغسئ 
وغصغمعا سطى أظصاضعا دولئ الثقشئ الاغ شغعا سجعط 

ووتثتعط.

وشغ الثاام ألصى افجااذ سئث التضغط، رئغج المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ طالغجغا، ضطماه الاغ أوضح 
العغمظئ  طظ  لااترر  العتغث  افطئ  جئغض  أن  شغعا 
الشربغئ وتاشطإ سطى ضسفعا التالغ وتحرذطعا غضمظ 
شغ تخر جععدعا ضاشئ شغ إصاطئ دولئ الثقشئ سطى 
أخرجئ  أطئ  خغر  ضاظعا  ضما  شغسعدوا  الظئعة  طظعاج 
لطظاس، وغصعطعا بثور الحعادة سطى الئحرغئ، افطاظئ 
تضالإ  أن  طآضثا  سطغعا.  جئتاظه  اهللا  ائامظعط  الاغ 
دول الضفر الغعم سطى اظافاضئ افطئ لعع بحغر بصرب 

 بجوغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

طئادرة ظعاز حرغش لظجع السقح يف ضحمري جادمظ لطضفار دوام اتاقلعط لعا
بصطط: حاعجاد حغت*

 ٣٠ افربساء  حرغش   ظعاز  باضساان  وزراء  رئغج  خطإ 
أغطعل/ جئامئر ٢٠١٥، شغ الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة. 
وصث صّثم شغ ضطماه أربع ظصاط زسط شغعا أظعا لظجع شاغض 
الاعتر بغظ باضساان والعظث سطى جئعئ ضحمغر. وطظث 
تجب  صثوم  طع  العظث  تةاه  افطرغضغئ  السغاجئ  تشغغر 
(بعاراتغا جاظاتا) إلى السططئ شغ العظث شغ سام ١٩٩٨، 
تةاه  لعةاعط  طظ  باضساان  شغ  السمقء  التضام  غّغر 
العظث واقتاقل العظثي الشاحط لضحمغر، وذلك طظ أجض 
تعثئئ الةئعئ بغظ الئطثغظ وطظ أجض تسجغج تضط تجب 
(بعاراتغا جاظاتا) الثي غمغض شغ جغاجاته إلى العقغات 
التضام  لعةئ  شغ  الاشغغر  وعثا  افطرغضغئ.  الماتثة 
سطغه  ضاظعا  طا  ظصغخ  سطى  عع  باضساان  شغ  السمقء 
الصغادة  ضاظئ  تغث  جاظاتا)،  (بعاراتغا  تجب  صثوم  صئض 
الئاضسااظغئ تبغر صدغئ ضحمغر ضطما جظتئ لعط الفرخئ 
لثلك. وطع ذلك، شإظه بسث أتثاث ٩/١١، وضع الثعظئ شغ 
الصغادة السسضرغئ والسغاجغئ شغ باضساان صدغئ ضحمغر 
سطى الرف، افطر الثي أبار اجاغاء المسطمغظ شغ ضحمغر 
وضض باضساان. وطئادرة ظعاز حرغش ذات افربع ظصاط 
المصارتئ والاغ تصدغ بظجع السقح شغ ضحمغر، صّثطعا 
باسائارعا ذرغصئ لطمدغ صثطا شغ تض صدغئ ضحمغر، 
وطظ أجض تتصغص ذلك «بجسمه»، صّثم طئادرته لفطط 
الماتثة و«لطمةامع الثولغ» والعظث، أي لطثغظ أوجثوا 
افزطئ أخق، وصاطعا بسرصطئ تترغر ضحمغر طرات سثغثة 

وضمعا إلى باضساان!
سطى  جثغث  حغء  بأي  تأت  لط  المئادرة  عثه  ولضظ 
الراعظ  العضع  سطى  لطتفاظ  طئادرة  عغ  بض  اإلذقق، 
اظستاب  غسظغ  السقح  شظجع  سطغعا.  العظث  واشصئ  إذا 
العظث طظ ضحمغر المتاطئ؛ وغةإ سطى باضساان أغدا 
بالصعة  تترغرعا  تط  الاغ  ضحمغر)،  وجاطع  (آزاد  إخقء 
بسث اجاحعاد طؤات طظ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ 
والةماسات الةعادغئ. وتخر الصغادة الئاضسااظغئ سطى أظه 
طا داطئ العظث تتاض ججءًا رئغسغا طظ جاطع وضحمغر، 
شإن المئادرة عغ لتض عثه الصدغئ، وطع ذلك، شصث ضان 
طةععق شغ المئادرة طظ الثي جغثغر حآون المظطصئ 
بسث ظجع السقح طظعا. شئسث ظجع السقح، لط غثضر طا إذا 
ضان جغسمح لطعظث أو عغؤئ اجاسمارغئ دولغئ طبض افطط 
الماتثة إدارة المظطصئ بحضض طحارك، أي أظه جغاط 
العغمظئ سطى حآون المظطصئ طظ صئض الضفار. لصث طرت 

سصعد سطى اتاقل ضحمغر، وطظ العاضح أن العظث لظ 
تصئض أبثا باترغر ضحمغر وضمعا إلى باضساان. وعثا 
اجاثثطئ  تغث  شطسطغظ،  شغ  لطعضع  طحابه  التال 
المفاوضات بغظ طظزمئ الاترغر ودولئ غععد لطتفاظ 

سطى عغمظئ غععد سطى بقد المسطمغظ شغ شطسطغظ.
الصعات  ساتص  سطى  تصع  ضحمغر  تترغر  طسآولغئ  إن 
المسطتئ الئاضسااظغئ الصعغئ، (شآزاد ضحمغر) لط تاترر 
بمساسثة طظ افطط الماتثة أو طا غسمى «بالمةامع 
المسطتئ  الصعات  صئض  طظ  تتررت  شصث  الثولغ». 
شغ  والثعظئ  المظطصئ.  شغ  والمسطمغظ  الئاضسااظغئ 
الصغادة الئاضسااظغئ، واطابالعط الثائط فواطر أجغادعط 
شغ واحظطظ، غطصعن دائما طسآولغئ تترغر ضحمغر سطى 
أضااف افطط الماتثة أو «المةامع الثولغ». وطع ذلك، 
شإن افطط الماتثة والمةامع الثولغ لط غتطعا غعطا أي 
صدغئ لمخطتئ المسطمغظ، بض عغ طآجسات أظحؤئ 

لتماغئ طخالح الصعى اقجاسمارغئ الضاشرة شصط.
ترشخ  أو  جاصئض  العظث  ضاظئ  إذا  سما  الظزر  وبشخ 
عثه المئادرة، شصث تاول تضام باضساان إسطاء اظطئاع 
زائش بأظعط طثطخعن لصدغئ ضحمغر، إن طخغر عثه 
تاى  خممئ  فظعا  ضسابصاعا،  الفحض  عع  المئادرة 
تفحض. وغةإ سطى المسطمغظ شغ باضساان الاتصص طظ 
خثاع صغادتعط طظ خقل عثه المئادرة، وأن العثف طظ 
عثه المصارتات عع التفاظ سطى العضع الراعظ وصمع 
تةاه  الةادة  بالثطعات  بالصغام  تطالإ  الاغ  افخعات 

طسغرة تترغر ضحمغر.
إن الثطعة الةثغئ العتغثة الاغ طظ حأظعا ضمان تترغر 
غحظه  الثي  الةعاد  عع  العظثي  اقتاقل  طظ  ضحمغر 
جغح المسطمغظ الثي غصعده الثطغفئ الراحث. شإن ضان 
بمصثور بدسئ آقف طظ المةاعثغظ المثطخغظ طعاجعئ 
سحرات اآلقف طظ الةظعد العظعد، شمسألئ تترغر ضحمغر 
طظ صئض جغح الثقشئ المسطط إذن لغسئ خسئئ بسعن 
اهللا جئتاظه وتسالى. وشغ العاصع، شإن طظح المحرضغظ 
العظثوس جططاظاً سطى المآطظغظ بأي حضض طظ افحضال 
وطظ خقل المفاوضات عع تثضٍّ سظ ضحمغر وتسطغط 
فَُّها 

َ
أعطعا لطضاشرغظ. واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿يَا ك

َِجُدوا فِيُكْم  ْ ارِ َو ِيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفَّ َّ ِيَن آَمُنوا َقاتِلُوا ا َّ ا
 ﴾َمَع الُْمتَِّقنَي َ نَّ ابَّ

َ
ِغلَْظًة وَاْعلَُموا أ

* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان



افربساء ٢٣ طظ ذي التةئ ١٤٣٦ عـ المعاشص ٧ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٤٦

صرر رئغج جظعب السعدان جطفا ضغر زغادة سثد وقغات الئقد بقبئ أضساف وشص طا أسطظ الماتثث باجمه 
غعم السئئ الماضغ، طا غعثد سمطغئ السقم المعصسئ شغ حعر آب الماضغ. وبمعجإ طرجعم ُبثَّ سطى اإلذاسئ 
الرجمغئ، ارتفع سثد العقغات طظ سحرة إلى ٢٨، طا غةسض اتفاق تصاجط السططئ بمعجإ سمطغئ السقم غغر 
خالح. واسائر الجسغط السابص لطمامردغظ وظائإ الرئغج السابص رغاك طحار أن المرجعم «المسطظ طظ جاظإ 

واتث عع اظاعاك واضح لمساعثة السقم الاغ تصعم سطى سحر وقغات». (جرغثة التغاة)
: إن عثا الصرار طظ جطفا ضغر أخث ذابسا صئطغا طما غسظغ أن طساعثة السقم الاغ تط تعصغسعا شغ 
حعر آب الماضغ طا عغ إق عثظئ طآصائ ولغسئ تق دائما.. وذلك أن الاصسغط الةثغث جسض المظاذص 
المظاةئ لطظفط تابسئ لصئغطئ الثغظضا الاغ غظامغ إلغعا رئغج جظعب السعدان جطفا ضغر، وعثا غسظغ ترطان 
سطى  الاعصغع  شغ  طارددا  ضان  أطرغضا  سمغض  وعع  ضغر  جطفا  شإن  ولطاثضغر  البروة.  عثه  طظ  أخرى  صئائض 
اتفاصغئ السقم، وعع جاء ووصع بسث ذطإ العقغات الماتثة طظه ذلك، وصال سظث تعصغع المساعثة: «إن عثه 
المساعثة غغر طصثجئ». وصث اسارض خخط «ضغر» رغاك طحار وعع سمغض برغطاظغا سطى الاصسغط.. وعثا 
غسظغ أن أزطئ جظعب السعدان جائصى ُتساثثم أداة شغ الخراع الثولغ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا ولظ تةث 

تق إق بسعدة جظعب السعدان إلى أخطه بسث تظزغش السعدان طظ الصادة السمقء.

رئغج جظعب السعدان غرغث زغادة سثد وقغاته بقبئ أضساف
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

لروجغا طخالح تغعغئ ططّتئ شغ أوضراظغا وشغ جعرغا، 
شفغ أوضراظغا ُترغث روجغا أن ترشع سظعا أطرغضا وأوروبا 
السصعبات الاغ ُشرضئ سطغعا بسث ضّمعا لحئه ججغرة 
الصرم، وبسث طتاوقتعا لدط حرق أوضراظغا إلغعا، تطك 
طضاظاعا  وأضسفئ  اصاخادعا،  حّطئ  الاغ  السصعبات 
الثولغئ خاخئ بسث ذردعا طظ طةمعسئ البماظغ الضئرى، 
وشغ جعرغا ُترغث روجغا ضمان بصاء صاسثتعا الئترغئ شغ 
ذرذعس، وعغ الصاسثة العتغثة الاغ تمطضعا شغ الئتر 

الماعجط ق جغما إذا جصط ظزام بحار افجث.
سطى  التفاظ  جاعثًا  ُغتاول  بعتغظ  الروجغ  شالرئغج 
طضاظئ روجغا الثولغئ شغ أوضراظغا، والاغ ُتسائر بمبابئ 
شق  لعا،  اقجاراتغةغ  والسمص  لروجغا،  الثاخطغ  الفظاء 
غسمح بسصعذعا بغث تطش الظاتع بمبض تطك السععلئ 
سمث  لثلك  شغعا،  لطشرب  طعالغظ  تضام  وخعل  بمةرد 
تتعلعا  طظ  خعشاً  لروجغا  الصرم  ججغرة  حئه  ضط  إلى 
إلى صاسثة أذطسغئ ُتجرع ضثظةر شغ خاخرتعا، وأّطا شغ 
جعرغا شغسسى بعتغظ بضض طا أوتغ طظ صعة لطتفاظ سطى 
الصاسثة الروجغئ التغعغئ لطروس شغ ذرذعس، خعشًا 
طظ جصعذعا بغث البعار شغ تال جصعط ظزام افجث، 

ولع أّدى ذلك السسغ إلى دشع بمظ باعر.
عثه عغ باخاخار طخالح روجغا التغعغئ والمطتئ شغ 
أوضراظغا وجعرغا، غصعل إغشعر جعتغادجغظ ضئغر الئاتبغظ 
بالحآون الروجغئ بمسعث الثراجات الروجغئ شغ لظثن: 
«بعتغظ ُغةغث الضثب وخثاع حسئه، وعثشه لغج إظصاذ 
افجث أو طتاربئ داسح، بض رشع السصعبات المفروضئ 
سطى روجغا سظث تطعل طعسث تةثغثعا شغ ضاظعن افول/

دغسمئر المصئض، باسائار أّظه جغصّثم ظفسه تطغفاً دولغًا 
بالترب سطى داسح وق غمضظ بالاالغ لتطفائه السعدة 
لمساصئاه»، شالسصعبات الاغ شرضعا الشرب سطى روجغا 
روجغا  طضاظئ  تراجع  شغ  تسّئئئ  صث  أوضراظغا  بسئإ 
اقصاخادغئ سالمغاً، وتئاذآ الظمع شغعا، وأخئتئ بسئئعا 
طظ  ذردعا  سظ  شدقً  الظاطغئ،  الثول  طساططئ  ُتساَطض 

طةمعسئ الثول الضئرى اصاخادغاً.
وشغ اقجاماع افخغر الثي ُسصث بغظ أوباطا وبعتغظ شغ 
إلدراج  أوباطا  سطى  غدشط  أن  افخغر  تاول  ظغعغعرك 
صدغاغ  بغظ  ولطربط  اقجاماع،  شغ  أوضراظغا  صدغئ 
جعرغا وأوضراظغا، وطتاولئ إصظاع أوباطا برشع السصعبات 
سظ روجغا، خاخئ بسث أن أسطظئ روجغا أّن اقظفخالغغظ 
المعالغظ لعا شغ حرق أوضراظغا بثؤوا بستإ آلغاتعط 
رشخ  أوباطا  أّن  إق  الروجغئ،  افراضغ  باتةاه  البصغطئ 
السابصئ  طعاصفه  سطى  وأخّر  الصدغاغظ،  بغظ  الربط 
الصاضغئ بدرورة الاجام طعجضع الضاطض باتفاق طغظسك، 
وسثم تثخض روجغا ظعائغاً بالحآون افوضراظغئ، وذلك 
بثقف تثخطعا بالحأن السعري، شصال أوباطا: «ق غمضظظا 
أن ظزض خاطاغظ تةاه اطاعان جغادة أوضراظغا»، وأخّر 

سطى اجامرار شرض السصعبات سطى روجغا.
ُتتاول روجغا أن ُتسّعض خسارتعا الثولغئ واقصاخادغئ 
بضض  واإللصاء  جعرغا،  شغ  الاثخض  سئر  أوضراظغا  بسئإ 
بصطعا السسضري شغعا، والسمض سطى إلتاق العجغمئ بالبعار، 
ظزام  بعجعد  الصئعل  سطى  تتمطعط  أن  افصض  سطى  أو 
افجث، والاساطض طسه، والاسطغط بثور تطفائه اإلصطغمغغظ 
شغ جعرغا ضإغران، وذلك طظ أجض إبئات صثرتعا سطى 
الصغام بما لط تساطع أطرغضا ظفسعا الصغام به، وذلك 
بصخث زغادة ظفعذعا اإلصطغمغ، وبالاالغ لاصعغئ طعصفعا 
الثولغ طظ خقل تأطغظ المخالح افطرغضغئ شغ المظطصئ، 
شروجغا ق تمطك أن غضعن لعا تأبغر وظفعذ دولغان سظ 
ذرغص ضرب المخالح افطرغضغئ، شاصعم سعضاً سظ ذلك 
بالسمض سطى تأطغظ المخالح افطرغضغئ لغضعن لعا ذلك 

الاأبغر شغ المعصش الثولغ.
الصغام  خقتغئ  روجغا  طظح  سطى  أطرغضا  واشصئ  وصث 
بسمض سسضري شغ جعرغا، وواشصئ سطى صغاطعا بصخفعا 
الماطعرة،  الصظابض  أظعاع  بضض  افجث  ظزام  لمسارضغ 
لطفاك بالظاس، ولتمطعط سطى اقجاسقم، غغر طئالغئ 
الاغ  الةعئ  أّن  باسائار  وخغمئ،  ضاظئ  وإن  بالسعاصإ 

ترتضإ المةازر عغ روجغا ولغسئ أطرغضا.
 وأّطا طا ُغسمع شغ وجائض اإلسقم طظ اساراض أطرغضا سطى 
الصخش الروجغ لسعرغا شعع لغج إقّ طظ باب الادطغض، 
شصث ظصطئ وضالئ تاس سظ الةظرال أظثرغه ضارتابعلعف 
المسآول السسضري شغ صغادة افرضان بالةغح الروجغ 
تّط  الاغ  المظاذص  «إّن  صعله:   ٢٠١٥/١٠/٣ السئئ  طساء 
اجاعثاشعا طظ صئض جقح الةع الروجغ شغ جعرغا ضاظئ 
صث ُسّرشئ طظ صئض الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ لمعجضع 
وأضاف:  شصط»،  إرعابغغظ  تأوي  طظاذص  بأّظعا  جابصاً 

«إّن العقغات الماتثة افطرغضغئ أخطرتظا سئر اتخاقت 
عثه  شغ  اإلرعابغغظ  غغر  أتث  غعجث  ق  بأّظه  طحارضئ 
المظاذص»، وأّضث أّظه صث: «تط إخطار العقغات الماتثة 

صئض حّظ الشارات».
شعظاك إذًا اتفاق سسضري ضاطض بغظ أطرغضا وروجغا سطى 
الشارات الروجغئ شغ جعرغا، وعظاك اتخاقت سسضرغئ ق 
تظصطع بغظ الئطثغظ تعل الظحاط السسضري الروجغ شغ 
جعرغا، وضان بعتغظ صث دسا سطظاً أطرغضا إلى الثخعل شغ 
تتالش واجع الظطاق شغ جعرغا بما ُغحئه الاتالش الثي 
أّجج ضث عاطر، لضظ أوباطا طع رشده لسرض بعتغظ 
عثا إقّ أّظه أّضث بأّظه لظ غسارض سسضرغاً سطى الاثخض 
الروجغ شغ جعرغا شصال: «إّن جعرغا لظ تاتّعل إلى ترٍب 
بالعضالئ بغظ العقغات الماتثة وروجغا»، وأضاف: «عثا 
رصسئ  سطى  سزمى  صعى  بغظ  الاظاشج  طظ  ظعساً  لغج 
حطرظب»، وصال المئسعث افطرغضغ شغ الاتالش الثولغ 
ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ الةظرال جعن آلظ: «إّن ردة 
الفسض الروجغئ عثه ق ُتحّضض بالدرورة طفاجأة بالظسئئ 
ذاتعا  الفسض  بردة  جغتزى  بعتغظ  أّن  أساصث  ق  لظا.. 
شغ جعرغا طصارظئ بما صام به شغ أوضراظغا.. ظتظ لثغظا 
اجاراتغةغئ واضتئ شغما غاسطص بالاساطض طع داسح شغ 
جعرغا طظث بثاغئ سمطغات الاتالش الاغ طّر سطغعا ظتع سام 

اآلن».
لطصخش  طرتاتئ  أطرغضا  أّن  وضعح  بضض  غسظغ  وعثا 
الروجغ  الاثخض  سطى  تسارض  لظ  وأّظعا  الروجغ، 
السسضري العتحغ شغ جعرغا ضما اسارضئ سطى الاثخض 
حّةسئ  الاغ  عغ  أخقً  وأطرغضا  أوضراظغا،  شغ  الروجغ 
روجغا سطى العلعج إلى المساظصع السعري، شمئادرة دي 
طغساعرا افطمغئ افطرغضغئ دسئ شغ إتثى طصارتاتعا 
إلى تحضغض لةظئ اتخال دولغئ تدط روجغا إلى جاظإ 
أطرغضا وترضغا وإغران وطخر والسسعدغئ لطمساعمئ شغ 
الاعخض إلى تض جغاجغ شغ جعرغا، وأطرغضا دشسئ إغران 
والسراق وجعرغا لطثخعل شغ تتالش طثابراتغ طع روجغا 
لثشسعا لطثعض شغ المساظصع السعري، شأطرغضا ُترغث 
تعرغط روجغا، وإلخاق افسمال الصثرة بعا، لائصى عغ 
شغ طأطظ طظ حرر البعرة أن غطالعا، ولاتصغص العثف 
وضرب  البعرة،  بإجعاض  المحارك  الروجغ  افطرغضغ 
التفاظ  أجض  طظ  وذلك  الحام،  شغ  اإلجقطغ  التراك 
سطى ظزام افجث، أو سطى أي ظزام آخر طظ الطراز ظفسه، 
الساتض،  شغ  ذائفغ  ضغان  إصاطئ  افطر  اجاعجإ  ولع 
وشخطه سظ جسط الثولئ السعرغئ، وطظ بط التفاظ طسه 
وبه سطى الظفعذ افطرغضغ وسطى الصاسثة الروجغئ شغ 

ذرذعس سطى تٍث جعاء.
وشغ عثا السغاق ق تاعصش روجغا سظ ططالئئ أطرغضا 
سظ  والسضعت  أوضراظغا  بسئإ  سظعا  السصعبات  برشع 
ضمعا لطصرم، ضما ُتطالئعا بإسادتعا إلى طةمعسئ الثول 
اقصاخادغئ الضئرى، ورشع درجاعا شغ المعصش الثولغ، 
وإحراضعا طسعا شغ تصاجط المظاشع السالمغئ ضما ضان 
التال أغام السعث السعشغاتغ، وإن ضاظئ أطرغضا ترشخ 

عثه المطالئات.
شأطرغضا ترشخ بحثة رشع السصعبات سظ روجغا، وترشخ 
اسائارعا الثولئ رصط ابظغظ شغ العغضطغئ الثولغئ، وُترغث 
الماتثث  إغرظسئ  جعش  صال  إصطغمغئ،  دولئ  إبصاءعا 
ذات  إصطغمغئ  صعة  روجغا  «إّن  افبغخ:  الئغئ  باجط 

اصاخاد أخشر بصطغض طظ اصاخاد إجئاظغا».
وتساشض أطرغضا الاثخض السسضري الروجغ المضبش شغ 
جعرغا لاعتغر افجعاء الثولغئ، ولاثعغش الثول افوروبغئ، 
والثول الاابسئ لعا شغ الحرق افوجط، وذلك بعثف 
قجاراتغةغاتعا،  وخاضسًئ  طتعرعا،  شغ  دائرًة  إبصائعا 

وراضغًئ بسغاجاتعا.
وظتظ ظسأل اهللا تسالى أن تضعن بعرة الحام سخغئ سطى 
الاطعغع، شق ُتثغفعا صثائش الطائرات الروجغئ، وق تآطر 
أطرغضا اإلجراطغ سطغعا، وق تعاذآ ضض الثول اقجاسمارغئ 
الئطثان  شغ  السمغطئ  التضط  أظزمئ  تثاذل  وق  ضثعا، 
احاساقً،  تجداد  أن  غةإ  بض  ظخرتعا،  سظ  اإلجقطغئ 
لاترق ضض طظ جغصارب طظعا.. وغةإ السمض سطى جسطعا 
اإلجقطغئ،  السصغثة  بعتصئ  شغ  غعم  بسث  غعطاً  تظخعر 
لغامثخ سظعا الصغادة السغاجغئ العاسغئ، ولااتعل شغ 
تاتّطط  خطئئ،  سصائثغئ  إجقطغئ  صاسثة  إلى  الظعاغئ 
سطغعا ضض المآاطرات الاغ ُتتاك ضثعا، بّط لاثرج طظ 
رتمعا شغ الظعاغئ دولئ الثقشئ اإلجقطغئ سطى طظعاج 
الظئعة، شاطرد العجعد افطرغضغ والروجغ وجائر العجعد 
اقجاسماري طظ دغار المسطمغظ، ولاتمض رجالئ اإلجقم 

 إلى جظئات المسمعرة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

أسطظ رئغج التضعطئ الاعظسغئ، التئغإ الخغث، ظغابئ سظ الرئغج الاعظسغ الئاجغ صائث السئسغ، بالةمسغئ 
الساطئ لفطط الماتثة صئض أغام، اظدمام ظزام بقده إلى الاتالش الثولغ لمتاربئ تظزغط الثولئ، طآضثا أن 
تعظج تطاجم بـ «المساعمئ الفسالئ شغ تتصغص أعثاف عثه المئادرة». وخقل طآتمر ختفغ سصثه السئئ ٠٣ 
تحرغظ افول/ أضاعبر الةاري، خرح التئغإ الخغث، أّن اظدمام تعظج لطاتالش الثولغ لمتاربئ تظزغط الثولئ، 
طا  وعع  المحارضئ،  الئطثان  ضض  بغظ  المسطعطات  تئادل  سطى  أجاجا  وجغرّضج  واجاراتغةّغا»،  جغضعن «جغاجغا 
جغمضظ تعظج الاغ تحظ تربا سطى اإلرعاب، طظ التخعل سطى ضض المسطعطات الاغ تثسمعا شغ طتارباه. 
وظفى الخغث بمصر رئاجئ التضعطئ، قجاسراض ظاائب طحارضاه افخغرة شغ الّثورة ٧٠ لطةمسغئ الساطئ لفطط 
الماتثة بظغعغعرك، إطضاظّغئ أن تضعن لاعظج طحارضئ سسضرّغئ شغ طتاربئ تظزغط الثولئ، إق بمعاشصئ طظ 

رئاجئ الةمععرغئ، وباجاحارة طةطج ظعاب الحسإ، وبالسعدة لطثجاعر الّاعظسغ. (وضالئ افظاضعل)
: سطى طا غئثو شإن تعظج الدسغفئ، والاغ باتئ تسخش بعا المحاضض طظ ضض تثب وخعب، وذلك 
شغ افجاس بسئإ شحض التضعطات الماساصئئ بسث البعرة شغ الثروج بالئقد طظ أزطاتعا الماقتصئ، وطا 
خطفه ظزام بظ سطغ طظ طآٍس، طا شاصط العضع اقصاخادي والمسغحغ طظ جعئ، ولط غطإِّ تاجات الظاس 
طظ جعئ أخرى، وذلك شغ بطث البعرة، تغث لط تسث الصئدئ افطظغئ وتثعا تضفغ لاضمغط افشعاه، وذلك 
ضطه أوجث الاربئ الثخئئ لطاثخقت الثارجغئ، طا غةسض الفرخئ طعاتغئ فطرغضا ذات المطاطع المسروشئ شغ 
الحمال افشرغصغ. شصث ضاظئ العقغات الماتثة صث أترزت ظةاتا ضئغرا، شصث أسطظ الرئغج افطرغضغ باراك 
أوباطا أبظاء اجاصئاله ظزغره الاعظسغ شغ الئغئ افبغخ شغ ٢١ أغار/طاغع طظ السام الةاري، سظ صراره 

بمظح تعظج خفئ السدع افجاجغ غغر التطغش شغ طظزمئ تطش حمال افذطسغ «الظاتع». 

الخغث: اظدمام تعظج لطاتالش الثولغ ملتاربئ «داسح» جغضعن 
جغاجغا واجرتاتغةغا

ضحفئ رجالئ إلضاروظغئ لعزغرة الثارجغئ افطرغضغئ السابصئ عغقري ضطغظاعن سظ أن رئغج العزراء الئرغطاظغ 
افجئص تعظغ بطغر تثر الجسغط الطغئغ الراتض السصغث طسمر الصثاشغ بدرورة طشادرة لغئغا إلى طضان آطظ لاةظإ افجر 
أو الصاض. وجاء الضحش سظ ذلك إبر طراجسئ الثارجغئ افطغرضغئ لطئرغث اإللضاروظغ لضطغظاعن، تغث تط السبعر سطى 
رجالئ باارغت ٢٥ حئاط/ شئراغر ٢٠١١، طظ ضابرغظ رغمر (طثغرة طضاإ بطغر جابصا) إلى جاك جعلغفان (طساحار 
ضطغظاعن افسطى لطحآون الثارجغئ) الثي أرجطعا بثوره لفخغرة، بسث شارة صخغرة طظ بثء البعرة شغ لغئغا، تحغر إلى 
طتادبئ عاتفغئ أجراعا بطغر طع الصثاشغ شغ ذلك الغعم. وظصطئ رغمر سظ بطغر صعله «إن افطر افجاجغ عع وصش إراصئ 
الثطاء والسظش». وصال بطغر طثاذئا الصثاشغ «لع سبرت سطى طضان آطظ غمضظك الثعاب إلغه شسطغك أن تفسض ذلك، 
فن طا غةري لظ غظاعغ بطرغصئ جطمغئ، وتاى غتثث عثا غةإ أن تضعن عظاك سمطغئ تشغغر. وغمضظ إدارة سمطغئ 
الاشغغر، وسطغظا السبعر سطى ذرق إلدارتعا» طحغرا إلى أظه تتثث طع باصغ افذراف والةمغع غرغث ظعاغئ جطمغئ لما 
غةري. وظصض سظ رئغج العزراء بطغر صعله لطصثاشغ إن سطغه أن غآضث اجاسثاده لقظثراط شغ سمطغئ تشغغر، وإبقغ 
صعاته بسثم اجاثثام السظش ضث حسئه، وأبثى اجاسثاده لطاثخض لثى التضعطات الشربغئ شغ طتاولئ لدمان تض 
جطمغ لفزطئ. وضان بطغر لسإ دورا طتعرغا شغ إظعاء سجلئ الصثاشغ الثولغئ، وإسادة تأعغطه جغاجغا طصابض تثطغ 

الجسغط الطغئغ سظ برظاطةه الظعوي. (الةجغرة ظئ)
: عثا الثئر غعّضح ذئغسئ السقصئ الاغ ضاظئ تربط الرئغج الطغئغ السابص طسّمر الصثاشغ بئرغطاظغا.. 

ط

شاعظغ بطغر وبسث أن أدرك دخعل أطرغضا سطى خط افزطئ لغضعن لعا ظفعذ شغ الغمظ اتخض به لغثئره بأن 
بصاءه شغ السططئ لط غسث طمضظا، ولثلك أبطشه بما غاعجإ شسطه والئتث سظ طضان آطظ له. عثا عع واصع 
السمقء غثثطعن أجغادعط سصعدا طظ الجطظ، تاى إذا اصادئ طخطتئ «افجغاد» الاثطغ سظ السمقء رطععط 
سطى صارسئ الطرغص.. وعثا طا شسطاه برغطاظغا أغدا بسطغ سئث اهللا خالح تغظما أوسجت لثول الثطغب باصثغط 
طئادرة تادمظ تثطغه سظ السططئ، وضما شسطئ العقغات الماتثة تغظما تثطئ سظ سمغطعا المثطص لعا تسظغ 
طئارك. وطما ق حك شغه أن بصغئ السمقء طظ تضام المسطمغظ لط غاسزعا طما جرى لشغرعط، بض غجداد 

إخرارعط سطى تظفغث جغاجات الثول الشربغئ الضاشرة ضث اإلجقم والمسطمغظ. 

تعظغ بطري ظخح الصثايف بالطةعء ملضان آطظ

ِيَن َقاَل لَُهُم اجَّاُس إِنَّ اجَّاَس َقْد مَجَُعواْ لَُكْم َفاْخَشْوُهْم  َّ طرضاته تفطتعا شغ الثارغظ، وظثضرضط بصعل التص تسالى ﴿ا
ُ ُذو  ِ َوابَّ َبُعواْ رِْضَواَن ابَّ َّْم َفْمَسْسُهْم ُسوٌء َوايَّ ِ َوَفْضٍل ل َن ابَّ ُ َونِْعَم الَْوكِيُل * َفانَقلَُبواْ بِنِْعَمٍة مِّ َفَزاَدُهْم إِيَماناً َوَقالُواْ َحْسبَُنا ابَّ
ُكم مِّن َنْعِدهِ َوبَلَ  ِي يَنرُصُ َّ ُ َفالَ ذَللَِب لَُكْم َوإِن خَيُْذلُْكْم َفَمن َذا ا ُكُم ابَّ َفْضٍل َعِظيٍم﴾ وبصعله جئتاظه: ﴿إِن يَنرُصْ
ِ الُْمْؤِمُنوَن﴾ شق تدغسعا جعادضط وتدتغاتضط رتمضط اهللا، وخثوا سطى أغثي السفعاء طظ الصادة 

ِ َفلَْيَتَولكِّ ابَّ
 الثغظ غآبرون طرضاة التضام السمقء سطى طرضاة رب السالمغظ

*طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ : تخرغح ختفغ لطمعظثس سبمان بثاش...

قشروف غثسع إىل تحضغض طةمعسئ دولغئ ملظع إظحاء خقشئ «طاطرشئ»

صال وزغر الثارجغئ الروجغ جغرجغ قشروف إن روجغا طساسثة لفاح «صظعات اتخال دائمئ» طع الاتالش الثي 
تصعده العقغات الماتثة شغ صخش صعات المسطتغظ الاابسغظ لطثولئ اإلجقطغئ شغ جعرغا شغ طتاولئ لاسجغج 
وطاعازظئ  حاططئ  خارجغئ  إلى «طساسثة  تاجئ  عظاك  قشروف: «إن  وصال  اإلرعابغئ».  ضث «الةماسات  الضفاح 
لطسمطغئ السغاجغئ». وصال: «غةإ أن تاضعن عثه المةمعسئ طظ روجغا والعقغات الماتثة والممطضئ السربغئ 
والخغظ،  افوروبغ  واقتتاد  وصطر،  وافردن  الماتثة  السربغئ  واإلطارات  وطخر  وترضغا  وإغران  السسعدغئ 
والسمض بطرغصئ طعتثة غساسث السعرغغظ شغ الاعخض إلى اتفاق سطى أجاس افعثاف المحارضئ لمظع إظحاء 

الثقشئ الماطرشئ». (طعجضع تاغمج) 
: إن تخرغح قشروف وتخرغتات أخرى لمسآولغظ غربغغظ تئغظ تعجه الثول الشربغئ شغ المظطصئ 
وعع السسغ لمظع إسادة دولئ الثقشئ الراحثة، وعغ تحغر أغدا إلى طثى تثّعف تطك الثول طظ صغاطعا.. 

شعط غثرضعن طا تمّبطه دولئ الثقشئ طظ خطر سطى ظفعذعط شغ الئقد اإلجقطغئ واجاسمارعط لعا.  


