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إن طعاجعئ الثول الشربغئ الضاشرة المةرطئ تصادغ 
دوق،  بعخفعط  غتاربعظظا  أظعط  اباثاء  ظثرك  أن  طظا 
وباإلضاشئ إلى ذلك شعط غساسمرون بقدظا.. طظ عظا 
شإظه لظ تصعم لظا صائمئ شغ طعاجعاعط طا لط ظصط دولاظا، 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، دولئ تصغصغئ 
المسطمغظ  ذاصات  بتحث  لاصعم  باقجط،  ق  بالفسض 
وتعجععا شغ اقتةاه الختغح: تطئغص اإلجقم الثي عع 
رتمئ لطسالمغظ وتترغر الئقد اإلجقطغئ طظ ضض ظفعذ 
وتثطغص  طسعا  الثولغ  الخراع  وخعض  الثول  لاطك 

السالط طظ ظطمعا وشساد طئثئعا. 
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بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن

غارات شرظسغئ ضبغفئ سطى طسصض 
تظزغط الثولئ يف الرصئ 

طصاتقت-صاذشات  أن ١٠  الفرظسغئ  الثشاع  وزارة  أسطظئ 
شرظسغئ ألصئ غعم افتث الماضغ ٢٠ صظئطئ سطى الرصئ شغ 
حرق جعرغا دطرت خقلعا طرضج صغادة وطسسضر تثرغإ شغ 
عثه المثغظئ الاغ تسائر طسصض تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ». 
وصالئ العزارة شغ بغان إن «العثف افول الثي تط تثطغره 
لطاةظغث  وطرضج  صغادة  ضمعصع  داسح  غساثثطه  ضان 
الةعادي وضمساعدع أجطتئ وذخائر. وضان العثف الباظغ 
غدط طسسضر تثرغإ إرعابغا». وأوضح الئغان أن الشارات 
ظفثتعا ١٢ ذائرة شرظسغئ، بغظعا ١٠ طصاتقت-صاذشات، 
اظططصئ طظ اإلطارات وافردن وظفثت شغ آن واتث عثه 
الشارات. بتسإ العزارة شإن «عثه السمطغئ تمئ بالاظسغص 
طع الصعات افطرغضغئ وجرى الاثطغط لعا بظاء سطى طعاصع 
تثدت طسئصا خقل سمطغات اجاطقع صاطئ بعا شرظسا». 

(جرغثة الظعار الطئظاظغئ)
: بخرف الظزر سظ الةعئ التصغصغئ الاغ تصش 
خطش أتثاث بارغج افخغرة شإن شرظسا بثأت باجاشقل 
تطك افتثاث لاصعم بمجغث طظ الاثخض شغ جعرغا لغضعن 
الثول  شإن  وبعثا،  عظاك.  أطرغضا  جاظإ  إلى  دور  لعا 
الاغ تساعط شغ صاض أعض الحام والاآطر سطى بعرتعط 
آخثة شغ الاخاسث، شئسث زغادة روجغا لعتغرة تثخطعا 
السسضري شغ جعرغا جاءت شرظسا لاصعم بالحغء ظفسه، 
طع اخاقف شغ افجظثات بغظ الفرصاء شغما غاسطص بظفعذ 
ضض شرغص، واتفاق شغما بغظعط غاسطص بالسسغ التبغث 
ظفعذ  طظ  التصغصغ  لطاترر  الحام  بعرة  تتصغص  لمظع 
تطك الثول وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة.. وإن اظطقق الطائرات الفرظسغئ طظ اإلطارات 
وافردن لغثل سطى واصع تئسغئ تضام عثغظ الئطثغظ 
وغغرعط طظ تضام المسطمغظ لطثول الشربغئ سظثطا 

غسمتعن باجاثثام بقد المسطمغظ لصاض المسطمغظ.

اظاعئ غعم السئئ الماضغ الةعلئ الباظغئ طظ طتادبات 
شغظا بحأن جعرغا وصث اتفص المحارضعن سطى سصث لصاء 
جثغث شغ بارغج صئض ظعاغئ السام إلجراء تصغغط لطاصثم 
سمطغئ  وبثء  الظار  إلذقق  وصش  إلى  الاعخض  بحأن 
المتادبات  شغ  المحارضئ  العشعد  واخاغار  جغاجغئ 
السغاجغئ شغ الئطث المدطرب، بتسإ طا جاء شغ الئغان 

الثااطغ.
وصال الئغان إن طمبطغ الثول الـ١٧ إضاشًئ إلى اقتتاد 
افوروبغ وافطط الماتثة وجاطسئ الثول السربغئ اتفصعا 
خقل لصاء شغظا سطى جثول زطظغ طتثد لاحضغض تضعطئ 
اظاثابات  وإجراء  أحعر  جائ  خقل  جعرغا  شغ  اظاصالغئ 
خقل ١٨ حعرا رغط اجامرار خقشعط سطى طخغر بحار 

افجث.
شالار  شراظك  ألماظغا  خارجغئ  وزغر  أسطظ  جعاه،  وطظ 
حااغظماغر أن الثول المحارضئ شغ طآتمر شغظا صررت بثء 
طتادبات شعرغئ طع جماسات طسارضئ، وضحش سظ طساع 
لسصث أول لصاء بغظ الظزام السعري والمسارضئ بتطعل 

طططع ضاظعن الباظغ/غظاغر المصئض.
افوروبغ  اقتتاد  خارجغئ  وزغرة  أحادت  جعاعا  طظ 
شغثغرغضا طعغغرغظغ بـ«اقجاماع الةغث جثا»، الثي جرى 
تعل افزطئ السعرغئ بغظ ١٧ بطثا وبقث طظزمات دولغئ 
شغ شغظا الغعم. وصالئ أغدا إن اجاماع شغظا «غأخث طسظى 

آخر» بسث اساثاءات بارغج.
وعثا عع اقجاماع الثولغ الباظغ خقل ١٥ غعطا، وغأتغ 
بسث جاسات طظ عةمات بارغج الاغ أوصسئ طا ق غصض 

سظ ١٢٨ صاغق.
وصال وزغر الثارجغئ الروجغ جغرغغ قشروف إن افردن 
الاغ  الةماسات  عغ  طظ  تتثغث  سمطغئ  سطى  جغحرف 
عثه  تضامض  أن  سطى  إرعابغئ،  جماسات  سّثعا  غمضظ 
السمطغئ صئغض طعسث بثء السمطغئ السغاجغئ بغظ التضعطئ 

والمسارضئ شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر المصئض.
وأصر ضغري أن المحارضغظ شحطعا شغ اقتفاق سطى تتثغث 
دور افجث شغ المرتطئ اقظاصالغئ أو دوره المساصئطغ شغ 
التضعطئ. إذ صالئ العقغات الماتثة وتطفاؤعا إن الترب 
ق غمضظ أن تظاعغ طا دام افجث شغ السططئ، بغث أن 
روجغا وإغران أخرتا سطى أن الصرار غةإ أن غضعن فعض 

جعرغا قخاغار صغادتعط.
ضغري  صال  شغظا  اجاماع  أسصإ  ختاشغ  طآتمر  وخقل 
«تصصظا تصثطا ضئغرا وطا زال أطاطظا سمض ضبغر»، وأضاف 
الظصاط  طظ  بسثد  غاسطص  تفاعط  إلى  الثول  «تعخطئ 
الاغ طظ حأظعا إغةاد ظعاغئ لطخراع شغ جعرغا». وأضث 
ضغري «ظافص سطى تعار جغاجغ ووصش إذقق الظار، وصث 
وضسظا الثطعات افولى لثلك. اتفصظا سطى ضرورة بثء 
طتادبات رجمغئ بغظ المسارضئ والظزام تتئ رساغئ 

افطط الماتثة».
وضان وزغر خارجغئ أطرغضا صث تث الثول المحارضئ شغ 
طتادبات شغظا بحأن جعرغا سطى إظعار المروظئ، طسائرًا 
أن شرص الاعخض إلى تض دبطعطاجغ شغ جعرغا تاعصش 

شغ جاظٍإ طظعا سطى المغجان السسضري.
وأصر ضغري شغ ضطمئ له بمرضج لفبتاث شغ واحظطظ 
صئض طشادرته إلى طتادبات شغظا، بأن التض شغ جعرغا 
لغج صرغئاً، وصال: إن بروز أي اتفاق طتامض جغسامث 
سطى تطعرات الصاال سطى افرض، وسطى تدغغص شةعة 
الثقشات الةععرغئ بغظ العقغات الماتثة وبغظ روجغا 

وإغران تعل طساصئض رأس الظزام السعري.
وضان صث أسطظ صئض اظسصاد المآتمر أن عظاك بقبئ شرق 
تسمض شغ وصئ واتث، أولعا شرغص طسظغ باتثغث ععغئ 
الةماسات اإلرعابغئ شغ جعرغا، وذلك طظ وجعئ ظزر ضض 

طظ أطرغضا وروجغا والسسعدغئ وإغران وترضغا وأوروبا.
والفرغص الباظغ طظ المآتمرغظ غسسى لاتثغث ععغئ 
طظ جغمبض المسارضئ شغ المتادبات السعرغئ، والفرغص 
البالث طضطش بأضبر الصداغا تساجغئ، وعغ المامبطئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تسعث أطمغ بثسط بسبئ طراصئئ يف جعرغا

أبساد  سطى  لطعصعف  واسغئ  عادئئ  ظزرة  طظ  بث  ق 
المسروشئ  لئغروت  الةظعبغئ  الداتغئ  شغ  الافةغرغظ 
الاظثغث  وراء  اقظةرار  السعض  طظ  اهللا.  تجب  بمسصض 
واقجاظضار لصاض المثظغغظ «افبرغاء» ضما طظ السعض 
الائرغر لمظ صام بالافةغر بأظه غأتغ طظ باب «السظ 
بالسظ والئادىء أظطط»، وأظه لعق ولعغ تجب اهللا شغ 
عثه  وصسئ  لما  جعرغا  شغ  افبرغاء  المسطمغظ  دطاء 

الافةغرات.
العصائع تظطص بأن تجب اهللا اخطش إلى جاظإ بحار 
افجث شغ صمع اظافاضئ الحسإ شغ جعرغا المطالإ 
جام  الثي  السطماظغ  الظخغري  الئسبغ  التضط  بإظعاء 
شدق  والصمع  والصعر  السثاب  أخظاف  والسئاد  الئقد 
سظ تضمه بحرائع الضفر، شعع لغج له أدظى خطئ ق 
بضربقء وق بالتسغظ وق بما غسمى بمتعر المصاوطئ 
وتض  شغ  اإلغراظغ  الظزام  جصعط  بسث  والمماظسئ 

اقتفاق الظعوي طع الحغطان افضئر.
والعصائع تظطص بأن عظاك تعجعًا سظث غقة الماظطسغظ 
المسطمغظ  طظ  وذاك  عثا  باضفغر  غئالعن  ق  الثغظ 
طساعى  سطى  بض  افشراد  طساعى  سطى  شصط  لغج 
شغ  بمظ  حغسئ،  أم  ضاظعا  جظئ  والطعائش  الةماسات 
الصرغإ  بافطج  ضاظئ  الاغ  الفخائض  بسخ  ذلك 
إلى «طرتثغظ»  غظصطئعا  أن  صئض  المظعب»  طظ «إخعة 

الثخعل  رشدعط  بسث  دطاؤعط  أعثرت  و«ختعات» 
شغ ذاسئ افطغر المئاغع.

الافاخغض  طااعات  شغ  اقظجقق  السعض  طظ  أظه  وطع 
إق أن الصئخ سطى تصائص افطعر غصادغ تعضغتعا 
أوق. ولصث جئص أن خثر سثد طظ الاخرغتات لطصادة 
والساجئ افطرغضان أصروا شغعا بأن طظزعطئ «جاغضج 
وعغ  طفاسغطعا،  وشصثت  أغراضعا  اجاظفثت  بغضع» 
وبرغطاظغا،  شرظسا  طخالح  لثثطئ  أخق  وضسئ  الاغ 
وأن التاجئ طاجئ إلى شرض طجغث طظ الافاغئ السرصغ 
بصغام  شرخئ  أي  سطى  لطصداء  والصعطغ  والطائفغ 
وتساسغث  المسطمغظ  حمض  تةمع  الاغ  الثقشئ  دولئ 
صعتعط بعتثتعط. وأشدض جئغض لفرض عثا العاصع 
وعثا  به،  غطالئعن  المظطصئ  أعض  بةسض  عع  الةثغث 
غصادغ إحسال جطسطئ ذعغطئ طظ الظجاسات والتروب 
والثخعطات الاغ تساعلث افتصاد والضراعغئ، وذئسا 

تتئ حسارات تدفغ «الحرسغئ» سطغعا.
اقجاثئارات  لعضالئ  السابص  المثغر  ضرر  وصث 
السغاجئ  عثه  عاغثن  طاغضض  افطرغضغئ  المرضجغئ 
ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ  افولى  طرتغظ  افطرغضغئ 
شغ  والباظغئ   ٢٠١٥ تمعز  شغ  الفرظسغئ  «لعشغةارو» 
شغ  جاء  وطما   ٢٠١٥ آب  شغ  السربغئ  صظاة  طع  طصابطئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أضث افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن أن الثول الثمج الضئرى دائمئ السدعغئ شغ طةطج افطظ الثولغ 
تسعثت بسثم اجاثثام تص الظصخ (الفغاع) إزاء صرار جثغث لاسجغج بسبئ طراصئئ أطمغئ لعصش إذقق الظار شغ طظاذص ق 
غاسرض شغعا المراصئعن الثولغعن لاعثغثات شغ جعرغا، إلى جاظإ دسط سمطغئ تتعل جغاجغ اجاظادا إلى بغان جظغش 
الخادر شغ ٣٠ تجغران/ غعظغع ٢٠١٢. وصال بان – شغ بغان أخثره الماتثث الرجمغ باجمه طظ ظغعغعرك- إن 
المحارضغظ شغ اجاماع شغغظا -الثي سصث السئئ الماضغ بحأن جعرغا- واشصعا سطى السمض طظ أجض دسط وتظفغث وصش 
إلذقق الظار شغ جعرغا بمةرد أن غئثأ طمبطع التضعطئ والمسارضئ شغ اتثاذ الثطعات افولى ظتع سمطغئ الاتعل تتئ 
إحراف افطط الماتثة. وأحار إلى أن «وصش إذقق الظار لظ غسري سطى افسمال العةعطغئ أو الثشاسغئ ضث تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ أو جئعئ الظخرة أو أي طةمعسئ أخرى غسائرعا المحارضعن شغ اجاماع شغغظا جماسات إرعابغئ». 
وأوضح الئغان أن المحارضغظ شغ اقجاماع أضثوا ضثلك دسمعط سمطغئ غصعدعا السعرغعن تفدغ خقل جائ أحعر 
إلى تضعطئ جثغرة بالبصئ وغغر ذائفغئ وق تصخغ أتثا وتدع جثوق زطظغا لسمطغئ خغاغئ دجاعر جثغث، سطى أن 
تسصث اظاثابات ترة وظجغعئ وشصا لطثجاعر الةثغث شغ غدعن ١٨ حعرا. وأوضح افطغظ السام أظه طظ الماعصع أن 
«غةامع المحارضعن شغ اجاماع شغغظا طرة أخرى شغ غدعن حعر تصرغئا طظ أجض طراجسئ الاصثم الثي أترز ظتع 

تطئغص وصش إذقق الظار وبثء السمطغئ السغاجغئ». (الةجغرة ظئ)
: إن ضقم افطغظ السام لفطط الماتثة غعضح بحضض ق لئج شغه أن المحضطئ بظزر أطرغضا وروجغا 
وغغرعما لغسئ الظزام السعري، شالظزام السعري بظزر عآقء ججء طظ التض ولغج عع المحضطئ وق تاى 
ججءا طظعا شعع جغحارك شغ التعار المجطع سصثه شغ الفارة الصادطئ، وإظما المحضطئ بظزرعط تاسطص بضض 
شخغض ق غسغر شغ رضاب أطرغضا وغظفث خطاعا شغ جعرغا. وطظ عظا ُغفعط ضقم بان ضغ طعن الماسطص 
بعصش إذقق الظار، شعع غحمض الظزام السعري وجائر الفخائض المساسثة لطسغر شغ التض افطرغضغ، وق 
غحمض أي شخغض ق غئثي ذلك اقجاسثاد. إن سطى أعض الحام أن غثرضعا أن أي «تض» غأتغ طظ افطط 
لطعغمظئ  إخداسعط  إلى  غعثف  إظما  أطرغضا  رأجعط  وسطى  الضئرى  الثول  سطغعا  تسغطر  الاغ  الماتثة 
افطرغضغئ، شاسامر جعرغا، ضما ترغث أطرغضا، دولئ َسطماظغئ تابسئ لعا.. إن سطى أعض الحام أن غاساططعا 
طع طا ُغطرح طظ «تطعل» طظ صئض الثول الشربغئ واإلصطغمغئ سطى صاسثة أن الصئعل بعا عع اظاتار وإعثار 

لضض الادتغات الاغ صثطععا. 
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عغقري  افطرغضغئ،  الرئاجئ  قظاثابات  المرّحتئ  دسئ 
ضطغظاعن، غعم السئئ الماضغ، السالط إلى اقتتاد بعثف 
«الصداء سطى الفضر الةعادي الماحثد»، طآضثة «أظظا لسظا 
شغ ترب طع اإلجقم، بض طع الماطرشغظ السظغفغظ». ضقم 
الثغمصراذغغظ  لطمرحتغظ  طظاظرة  خقل  جاء  ضطغظاعن، 
لقظاثابات الرئاجغئ شغ دي طعان شغ وقغئ آغعا (وجط) 
لطفعز  تزاً  افوشر  ضطغظاعن،  إلى  إضاشئ  شغعا  وحارك 
بئطاصئ الارحغح الثغمصراذغئ قظاثابات الئغئ افبغخ شغ 
٢٠١٦، ضض طظ السظاتعر بغرظغ جاظثرز ورئغج بطثغئ 
بالاغمعر السابص طارتظ أوطالغ. وصالئ ضطغظاعن:«سطغظا أن 
ظضعن طخممغظ سطى تعتغث السالط والصداء سطى الفضر 
الثولئ  طبض  تظزغمات  غترك  الثي  الماحثد  الةعادي 
وسثغط  والعمةغ  السظغش  اإلرعابغ  الاظزغط  اإلجقطغئ، 
الحفصئ». وأضاشئ أن «افطر شغ عثه اقظاثابات ق غاسطص 
باظاثاب رئغج شتسإ، بض غاسطص أغداً باخاغار صائث أسطى 
لطصعات المسطتئ». واسائرت وزغرة الثارجغئ السابصئ أن 
«تظزغط الثولئ اإلجقطغئ» غمبض الاعثغث اإلرعابغ افول 
سالمغا»، طحغرة إلى أظه «ق غمضظ وصش تمثده بض غةإ 
دتره». وترخئ سطى الاأضغث سطى «أظظا لسظا شغ ترب طع 

اإلجقم، بض طع الاطرف السظغش». (طعصع السربغ الةثغث)
: إن المسآولغظ افطرغضغغظ غزظعن أن حسعب 

م إل

السالط اإلجقطغ جاخثصعط أظعط ق غثعضعن تربا 
طظ  عظاك  شعض  ودغظعط..  وبقدعط  المسطمغظ  ضث 
باتاقل  صاطئ  وأطرغضا  افطرغضان،  الساجئ  غخثق 
أششاظساان والسراق وتتمغ ظزام افجث طظ السصعط 
وأغادغعا طططثئ بثطاء المسطمغظ شغ لغئغا والغمظ 
المطالئئ  أن  تسائر  وعغ  ضبغر،  وغغرعا  والخعطال 
باطئغص اإلجقم وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة «إرعابا»؟؟

ف ّ

عغقري ضطغظاعن: لسظا يف ترب طع 
اإلجقم بض طع «املاطرشني»!!!
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لظفعط واصع اإلطارات السغاجغ أوق؛ شعغ بقد تحرشئ 
  اهللا  رجعل  سعث  سطى  افولى  افغام  طظث  باإلجقم 
وبصغئ ضمظ دولئ الثقشئ اإلجقطغئ، ولضظعا ضاظئ 
الئرتشالغغظ  طظ  اباثاء  المساسمرغظ  الشجاة  ططمع 
الثغظ ذردعط المسطمعن سام ١٦٢٥ إلى اإلظةطغج الثغظ 
بسطعا ظفعذعط سطغعا سام ١٨٩٢ باجط طساعثة التماغئ 
تغث طظتئ لئرغطاظغا تعلغ حآون الثشاع والسقصات 
الثارجغئ واجامر السمض بعا تاى سام ١٩٧١ تغث أسطظ 
برغطاظغا  وضاظئ  إطارات.  جئع  طظ  دولئ  تحضغض  سظ 
سام  صرارا  اتثثت  وصث  المظطصئ،  طظ  لطثروج  تاعغأ 
١٩٦٨ غاسطص بثلك، شمعثت لاأجغسعا بإصاطئ طةطج 
دولئ  تأجغج  ضان  ولثلك   .١٩٦٧ سام  اإلطارات  تضام 
اإلطارات بصرار برغطاظغ، وصث ظّخئئ تضاطعا وتتّضمئ 
شغ ظعاخغعا لائصى خاتئئ الصرار شغعا. ولثلك تسائر 

اإلطارات تابسئ لظفعذ اإلظةطغج وتظفث جغاجاعط.
لصث أجج اإلظةطغج طةطج الاساون لثول الثطغب السربغئ 
سام ١٩٨١ إلدارتعا طظ طرضج واتث ولاعتغث آرائعا شغ 
صداغا وتعزغع افدوار شغ صداغا أخرى، وحضطئ صعات 
أظزماعا،  لتماغئ   ١٩٨٢ سام  المحارضئ  الةجغرة  درع 

واإلطارات أتث أسدائعا.
المعالغئ  السسعدغئ  طع  اإلطارات  احارضئ  ولعثا 
باجط   ٢٠١١ سام  اهللا  سئث  المطك  سعث  سطى  لقظةطغج 
إلخماد  الئترغظ  شغ  لطاثخض  الةجغرة  درع  صعات 
تعثد  أخئتئ  والاغ  شغعا  اظثلسئ  الاغ  اقتاةاجات 
الظزام وبالاالغ جاعثد افظزمئ الثطغةغئ ضطعا، وصث 
صاطئ أطرغضا باقتخال بأتئاع إغران الثغظ رضئعا سطى 
ظعر اقظافاضئ وبثأوا غسّغروظعا، شعظاك تظسغص بغظ 
أطرغضا وإغران طع أتئاسعا إلجصاط الظزام لصطع الظفعذ 
اإلظةطغجي شغعا، ولئسط عغمظاعا سطى الصرار السغاجغ 

تغث إن لعا صاسثة بترغئ فجطعلعا الثاطج.
الاساون  طةطج  أذطص  شصث  بالغمظ  غاسطص  وشغما 
طظ  اإلظةطغج  ضان  الاغ  الثطغةغئ  المئادرة  الثطغةغ 
وسظثطا  الغمظ،  شغ  ظفعذعط  سطى  لطتفاظ  ورائعا 
أوسجت أطرغضا لسطمان ططك السسعدغئ لطاثخض عظاك 
الفسالئ،  السسضرغئ  بالمحارضئ  وصطر  اإلطارات  صاطئ 
لقطارات  شضان  برغطاظغا،  لخالح  دورا  لاطسئا  وذلك 
تأبغر شغ دسط عادي سمغض اإلظةطغج وشغ دتر التعبغغظ 

أتئاع إغران الاغ تسمض لتساب أطرغضا عظاك.
 ٢٠١١ سام  وشرظسا  برغطاظغا  بمحارضئ  اإلطارات  صاطئ 
سمغض  الصثاشغ  ضث  لغئغا  شغ  البعرة  اظثلسئ  سظثطا 
برغطاظغا لائثغطه بسمغض آخر تابع لعا ولمظع أطرغضا طظ 
أن تئسط ظفعذعا سطى لغئغا، ولسرصطئ وخعل اإلجقم 
إلى التضط سظ ذرغص المثطخغظ. وسظثطا ترضئ أطرغضا 
له  تأغغثعا  اإلطارات  أظعرت   ٢٠١٤ سام  تفار  سمغطعا 
ولتضعطئ ذئرق الاغ عغمظ سطغعا تاى غئصى لقظةطغج 
وجعد إذا رجتئ الضفئ لسمقء أطرغضا. شسادة اإلظةطغج 
شغ طبض عثه الزروف تصسغط سمقئعط لغطسئعا أدوارا 
طثاطفئ، شمظعط طظ غزعر وصعشه بةاظإ سمقء أطرغضا 
لغاةسج سطغعط أو لغسامغض بسدعط لخالح برغطاظغا 
أو لطتفاظ سطى سمقء اإلظةطغج المعجعدغظ، وطظعط طظ 
غصش شغ وجه سمقء أطرغضا سطظا ضإطارة صطر المعالغئ 
لقظةطغج. شاإلطارات تثسط برلمان وتضعطئ ذئرق الاغ 
أغطئعا طاحضض طظ العجط اإلظةطغجي. شعثا الئرلمان 
سمغض  طةمعسئ  طظ   ٪٤٨ أي  تصرغئا،  أسدائه  ظخش 
اإلظةطغج طتمعد جئرغض الثي تتادظه اإلطارات وضان 
طظ أرضان التضط شغ زطظ الصثاشغ، وعع أول طظ دسا 
إلى الاثخض افوروبغ تغث ذعإ إلى الرئغج الفرظسغ 
جارضعزي لغصظسه بثلك ضما ذضر. وعظاك ١٧٪ طظ تجب 
السثالئ والاظمغئ الثي تثسمه صطر. وتسمض صطر سطى 
دسط سمقء اإلظةطغج شغ المآتمر الطغئغ السام وتضعطئ 
ذرابطج الاغ غسغطر سطغعا سمقء اإلظةطغج، ضما تسمض 

سطى اتاعاء اإلجقطغغظ لغسغروا طع سمقء اإلظةطغج.
وسظثطا ترغث برغطاظغا تعتغث سمقئعا شغ سمض جرسان 
طا غاتصص ذلك، ولعثا ذضر طعصع عاشغظشاعن بعجئ 
افطرغضغ غعم ٢٠١٥/٦/٢١ أن «اتفاصا جرغا تط الاعخض 
أجض  طظ  واإلطارات  صطر  بغظ   ٢٠١٥/٥/١٤ غعم  إلغه 
وعغ  الطغئغئ».  بافزطئ  غاسطص  شغما  خقشاتعما  إظعاء 

شغ التصغصئ لغسئ خقشات ولضظعا تصسغط أدوار ضما 
ذضرظا.

بثسط  اهللا)  (سئث  السسعدغئ  طع  اإلطارات  صاطئ  وصث 
طخر،  شغ  برغطاظغا  لخالح  لاسمق  واظصقبه  السغسغ 
شصثوا  الثغظ  لقظةطغج  صثم  طعذأ  إلغةاد  وذلك 
شسمطعا  ضسغفئ،  صعى  شغعا  ولعط  طخر  شغ  ظفعذعط 
تصعغئ  سطى  اهللا)  (سئث  والسسعدغئ  اإلطارات  بعاجطئ 
سطى  تأبغر  وإغةاد  جثد،  سمقء  وضسإ  وجعدعط 
سظث  طخر  لمحارضئ  وضثلك  صراراته،  وسطى  السغسغ 
افطرغضان.  تفرد  لمظع  المظطصئ  شغ  بافسمال  صغاطعا 
جعي  بصخش  طخر  طع  اإلطارات  صاطئ  السئإ  ولعثا 
شغ آب ٢٠١٤ لمعاصع إلجقطغغظ شغ ذرابطج. شضاظئ 
شغ  العضع  لتسط  الثولغ  الاثخض  سطى  تسمض  أطرغضا 
لغئغا لخالح سمغطعا تفار وصث عغأت طخر لطصغام طسعا 
بعثا الثور، وضاظئ برغطاظغا شغ طةطج افطظ تسمض 
وتخض  خار  شطع  الصرار،  عثا  طبض  إخثار  سرصطئ  سطى 
افطرغضان  بةاظإ  واظثجئ  اإلطارات  لصاطئ  الاثخض 
وسمقئعط لاصعم لخالح اإلظةطغج بثور شغ داخض لغئغا 
لطسغسغ  تعةط  ظعر  وصث  الغمظ.  شغ  به  صاطئ  ضما 
تاجاه  أظعر  الثي  العصئ  شغ  الثطغب  تضام  سطى 
فطعالعط سئر افحرذئ المسةطئ الاغ ظحرت وطع ذلك 

بصغئ اإلطارات والسسعدغئ سطى دسمعا له!
افطرغضغئ  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  صاطئ  أغام  وصئض 
افطط  صرار  خرصئ  اإلطارات  بأن  تفغث  تصارغر  بظحر 
الماتثة بإرجال أجطتئ لطغئغا، شغ العصئ الثي أسطظ 
سمطه  طثة  اظاعئ  الثي  لغعن  برظاردغظع  أن  سظ  شغه 
ضمئسعث دولغ لطغئغا وأسطظ أظه جغسمض شغ اإلطارات 
وبثلك  طشٍر،  براتإ  دبطعطاجغئ  فضادغمغئ  ضمثغر 
 ٢٠١٥/١١/١٢ غعم  غططإ  أن  إلى  شاضطر  لغعن  أترج 
غفدتعه  أن  أرادوا  شافطرغضان  ذلك.  تعل  تعضغتا 
لغظاصمعا طظه، وعع الثي لسإ دورا شغ الحأن الطغئغ 
لخالح أوروبا، وأرادوا أن غفدتعا اإلطارات الاغ تطسإ 
دورا طثفغا لخالح اإلظةطغج، ضما تاولئ شدتعا سظثطا 
بصخش  طخر  شغ  جعغئ  صاسثة  طظ  ذائراتعا  صاطئ 
تظاصط  أن  وأرادت  ذرابطج.  شغ  لقجقطغغظ  جعي 
طظعا لثورعا شغ ضرب التعبغغظ ودترعط طظ طظاذص 
شغ جظعب الغمظ وعغ داخطئ شغ تطش تصعده أطرغضا 
بعاجطئ السسعدغئ (جطمان) إلظصاذ التعبغغظ وطظ بط 
شرضعط شغ طسادلئ التضط شغ الغمظ ضما شرضئ تجب 

إغران شغ لئظان.
إن أطرغضا تثرك الثور الثي أظاذه اإلظةطغج باإلطارات 
ولئاصغ دول الثطغب، ولضظعا تسمض سطى اجاثثام عثه 
الثول لاسجغج طعصفعا أتغاظا طبطما شسطئ سظثطا حضطئ 
طتاربئ  بثرغسئ  السعرغئ  البعرة  لدرب  دولغا  تتالفا 
إخفاء  الثول  عثه  وتاولئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  تظزغط 
صطر  أن  وأسطظئ  أطرغضا  شفدتاعا  طسعا  احاراضعا 
وافردن  اهللا)  (سئث  والسسعدغئ  والئترغظ  واإلطارات 
والمشرب ضمظ عثا الاتالش وضطعط سمقء لقظةطغج، 
ولضظ أطرغضا ضاظئ بتاجئ لاضبغر السعاد وخاخئ أظعا 
لئقد  بتاجئ  شعغ  وبعرتعط،  المسطمغظ  جادرب 
اإلجقم  ضث  جرائمعا  سطى  الحرسغئ  إلضفاء  إجقطغئ 

والمسطمغظ.
وعثا طا غآجفظا أن بقدا إجقطغئ ضثول الثطغب وطظعا 
اإلطارات تصعم بطسإ أدوار لخالح الثول اقجاسمارغئ 
تتاشر  أن  طصابض  ظفعذعا  وترضغج  طخالتعا  لاتصغص 
وإداطئ  شغعا  التاضمئ  سائقتعا  طخالح  بصاء  سطى 
تضط عثه السائقت الاغ وخطئ إلى التضط بعاجطئ 
اإلظةطغج، شائصى ترغخئ سطى تظفغث طثططاتعط، وصث 
أخئتئ أطرغضا تعثدعا إذا لط تفاح لعا افبعاب سطى 
طخراسغعا لاصغط شغعا صعاسث سسضرغئ لاظططص طظعا شغ 
طتاربئ المسطمغظ الساسغظ لطاترغر، ولادفغ الحرسغئ 
وبقدعط،  المسطمغظ  ضث  الصثرة  أطرغضا  أسمال  سطى 
الظفطغئ  المسطمغظ  بروات  الثول  عثه  جثرت  وصث 
لثثطئ طخالح الثول اقجاسمارغئ. وطع ذلك ظصعل إن 
عثه الئقد جاأتغ ذائسئ وتظدط لثولئ الثقشئ الاغ 
جاصعم صرغئا بإذن اهللا وتطرد المساسِمرغظ افطرغضان 

 واإلظةطغج ضما ذردت المساسِمرغظ الئرتشالغغظ

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أجسث طظخعر

جغاجات ترضغا يف ظض تضعطات تجب 
السثالئ والاظمغئ
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بصطط: أتمث الثطعاظغ
شغ  التضط  إلى  والاظمغئ  السثالئ  تجب  وخعل  طظث 
ترضغا شغ السام ٢٠٠٢ وتاى عثا السام ٢٠١٥ لط ُتطّئص 
واتث،  حرسغ  تضط  أي  الثولئ  طساعى  سطى  ترضغا 
وتاى إّظعا لط تائّظ المرجسغئ اإلجقطغئ - ق بالحضض 
دجاعرعا  شغ  وق  ظزاطعا  شغ  ق   - بالمدمعن  وق 
دولئ  أّظعا  سطى  دائمًا  وأخّرت  بض  صعاظغظعا،  شغ  وق 
تمةغث  شغ  واجامرت  دغمصراذغئ،  وذظغئ  سطماظغئ 
واسائار  اإلسقم،  شغ  ضمال  طخطفى  الثقشئ  عادم 
لطحرغسئ،  وإلشاء  لقجقم،  عثم  طظ  به  صام  طا  ضض 
بمبابئ أجاٍس طاغظ لطثولئ شغ طرجسغاعا ودجاعرعا 
المسادي  ضمال  طخطفى  المةرم  شإرث  وصعاظغظعا، 
ُغسائر  الرأجمالغ،  لطفضر  والمتابغ  اإلجقطغ  لطفضر 
بالظسئئ لتجب السثالئ - ضما بالظسئئ لسائر افتجاب 
الارضغئ افخرى الاغ تصطئئ شغ التضط - خطًا أتمر ق 

ُغسمح باةاوزه، وق تشغغره.
ترضغا  شغ  الاثغظ  طزاعر  بسخ  بئروز  السماح  أّطا 
شغ ظض تضط تجب السثالئ والاظمغئ ضئظاء المساجث، 
لطةطئاب،  الظساء  ولئج  الصرآن،  تسطغط  دور  وإظحاء 
الثولئ  باطئغص  له  سقصئ  شق  ذلك،  حاضض  وطا 
لقجقم، وإّظما له سقصئ باطئغص شضرة الترغات الاغ 
تماطًا  الظحاذات،  عثه  بمبض  بالصغام  لفشراد  تسمح 
الرذائض،  وظحر  والاسري  بالحثوذ  لعط  تسمح  ضما 
الظزام  شغ  والاسئغر  اقساصاد  ترغات  شمفععم 
الرأجمالغ غسظغ أّن تطك الترغات عغ ططك لطةمغع، 
وطااتئ لطةمغع، بشخ الظزر سظ طططعط وطثاعئعط، 
غغر  أم  طاثغظغظ  ططتثغظ،  أم  طآطظغظ  أضاظعا  جعاء 

طاثغظغظ، طظ دون أي شرق بغظعط.
الاسئثغئ،  حسائرعط  طمارجئ  طظ  افتراك  طظع  وأّطا 
التضعطات  ظض  شغ  التةاب  لئج  طظ  الظساء  وطظع 
لمفععم  طثالفًا  افخض  شغ  ضان  شصث  السابصئ، 
المطّئص،  الرأجمالغ  الظزام  شغ  الفردغئ  الترغات 
تفرض  ق  السادة  شغ  الاغ  السطماظغئ  لطفضرة  وطثالفًا 
أي صغعد سطى أي ظحاذات شردغئ جعاء أضاظئ دغظغئ 

أم إلتادغئ أم غغر ذلك.
بغظ  جاوت  والاظمغئ  السثالئ  تضعطئ  جاءت  ولّما 
طفععم  تطئغص  وأتسظئ  الترغات،  شغ  الةمغع 
أّظعا  الماثغظعن  شزّظ  عثا،  الرأجمالغئ  الترغات 
عغ  بغظما  تثرغةغ،  بحضض  اإلجقم  ُتطّئص  أخئتئ 

شغ العاصع ُتطّئص السطماظغئ الرأجمالغئ بتثاشغرعا.
ُغطّئص  الثي  (اإلجقطغ!)  السطماظغ  الظمعذج  وعثا 
رساه  الثي  بالثات  عع  طاثغظغظ  طسطمغظ  بأغثي 
غظئشغ  لطتضط  جغثًا  طباقً  واسائرته  ودسماه،  أطرغضا 
ق  ظمعذج  فّظه  المسطمغظ،  بقد  جائر  شغ  تسمغمه 
ُغمضظ أن ُغفدغ غعطًا إلى تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ.

الحسإ  أشراد  بغظ  تربط  الاغ  لطرابطئ  بالظسئئ  وأّطا 
شغ ترضغا وشصًا لرؤغئ تجب السثالئ والاظمغئ شق سقصئ 
لعا بالسصغثة اإلجقطغئ، بض عغ رابطئ وذظغئ صعطغئ 
سطى  وتسامث  الةاعطغئ،  السخئغئ  الروابط  جظج  طظ 
السظخر الارضغ بعخفه المضّعن الرئغج الثي غةمع 
جائر طضعظات الحسإ افخرى طظ تعله، وشغ ضطمئ 
لرجإ ذغإ أردوغان ألصاعا شغ المآتمر اقجابظائغ 
لتجب السثالئ والاظمغئ غآضث سطى أعمغئ عثه الرابطئ 
شغصعل: «شغ عثه الترضئ، سَرق جئغظ تعرضعت أوزال، 
تسامث  ترضئ  إظعا  أربضان،  الثغظ  ظةط  وطةععدات 
طسه،  الاعاخض  تئض  ظصطع  لط  طاض  طظ  تارغثعا 
شغعا روح سئث التمغث، وإغمان جططان ألإ أخقن، 
وأشص طخطفى ضمال». وأضاف: «عثه الترضئ تشثت 

طظ الغظابغع السثبئ الاغ تةري طظ أتمث غسعي إلى 
تاجغ بضااش، وطظ ظةغإ شاضض إلى ظاظط تضمئ، 

وطظ طتمث ساضش إلى جغجاي ضاراضعتح».
شعع صث جاوى شغ ضطماه بغظ الئر والفاجر، والمآطظ 
والمطتث، والحغعسغ والخعشغ، والفغطسعف والحاسر 
رابطئ  أجاس  سطى  ضان  ذلك  وضض  افزغاء،  وسارضئ 

الثم والسرق.
بأّن  جثقً  جّطمظا  شطع  اقصاخادغئ  السغاجئ  شغ  أّطا 
تضط  ظض  شغ  اقصاخادي  وضسعا  تتّسظ  صث  ترضغا 
تجب السثالئ والاظمغئ، شجاد الثخض اإلجمالغ والفردي 
سثة أضساف، واظاسحئ الخظاسئ والاةارة والسغاتئ، 
شغ  الثارجغئ  اقجابمارات  وزادت  الئطالئ،  وصّطئ 
طحارغع ضئغرة داخض ترضغا، وتتّسظ وضع ترضغا شغ 
الاخظغفات الثولغئ المثاطفئ، شإّن عثا الاتّسظ سطى 
الرأجمالغ  الظزام  لاطئغصعط  غسعد  تخعله،  شرض 
الثولئ  غربط  أّظه  بمسظى  اإلجقطغ،  الظزام  ولغج 
الربعي  بالظزام  طتضط  برباط  ترضغا  شغ  والمةامع 
الاغ  الطاغغئ  الرأجمالغئ  وبالسعلمئ  الصاتض،  السالمغ 
بأغثي  الارضغ  اقصاخادي  الظزام  طصالغث  تةسض 
التثود،  سابرة  اقجاسمارغئ  افجظئغئ  الحرضات 
أطرغضغئ  أغاٍد  ُتتّرضعا  طا  غالئًا  الاغ  الحرضات  وعغ 

طحئععئ.
اقصاخاد  بغظ  الطئغسغ  الاثاخض  وجعد  وبسئإ 
الثارجغئ  الارضغئ  الثولئ  جغاجئ  أّن  ظةث  والسغاجئ 
تئصى رعغظئ تتئ تأبغر جغطرة رأس المال افجظئغ، 
بعابئ  سظ  الثروج  سطى  صادرة  غغر  شعغ  وبالاالغ 
سطى  افطرغضغئ  والسغاجئ  سمعطًا،  الشربغئ  السغاجئ 
طبًق  الارضغئ  التضعطئ  ظةث  لثلك  الثخعص،  وجه 
غععد  دولئ  طع  المحئععئ  سقصاعا  شغ  طسامرة 
شغ  افتراك  رساغاعا  بصاض  افخغرة  صغام  طظ  بالرغط 
بعرة  خثلئ  طبًق  وظةثعا  الترغئ،  أجطعل  تادبئ 
المرة  تطع  المرة  الساذفغ  إسقظعا  طظ  بالرغط  الحام 
دائمًا  تثغبعا  تضرار  طظ  وبالرغط  البعرة،  طع  بأّظعا 
ق  وجغحعا  الثولئ  بغظما  افجث،  تظتغ  ضرورة  سظ 
غفسقن حغؤًا إلجصاذه، شأخئح طظ المألعف بالظسئئ 
أن  والاظمغئ  السثالئ  تجب  طظ  افتراك  لطسغاجغغظ 
تسضج  ق  وأشسالعط  أشسالعط،  ُتثالش  أصعالعط  ظةث 

أصعالعط.
عثا  تضط  ظض  شغ  ترضغا  بصاء  اجامرار  طةرد  إن 
وتعالضعا  (الظاتع)،  افذطسغ  حمال  تطش  شغ  التجب 
سطى دخعل طظزعطئ اقتتاد افوروبغ، لغدسان ألش 
سقطئ اجافعام سطى ادساء بسخ المّثسغظ باظاساب 

تجب السثالئ والاظمغئ لقجقم.
شأي إجقم عثا الثي غظتاز لقتتاد افوروبغ الظخراظغ 
ولتطش الظاتع الخطغئغ؟، وأي إجقم عثا الثي غفاح 
وأي  افطرغضغ؟،  لطةغح  الارضغئ  السسضرغئ  الصعاسث 
إجقم عثا الثي غةسض طظ الترغات الفردغئ سصغثة 

وطظ السطماظغئ طظعاج تغاة؟.
ُغساوى  أن  غخح  وق  سطغه،  ُغسطى  وق  غسطع  شاإلجقم 
بغظه وبغظ اإللتاد، وأن غعضسا شغ جطئ واتثة بتةئ 
الترغات، وعع أضئر طظ أن ُغثاجل شغ أتضام افجرة 
ججئغات  شغ  غظثرج  أن  طظ  وأجمى  المرأة،  ولئاس 
ضالرابطئ  الةاعطغئ  السخئغئ  روابط  طظ  رابطئ 
طسألئ  لغج  التضط  وطعضعع  الصعطغئ،  أو  العذظغئ 
وإّظما  افحثاص،  أو  بافشراد  غاسطص  شق  ساذفغئ 
والمصاغغج،  وافتضام  والسصائث  بافشضار  غاسطص 

 وغحمض افشراد والثولئ والمةامع والسقصات

اطاثح الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا الثور الارضغ شغ طتاربئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ، وصال إن أظصرة حرغك 
شاسض شغ الاتالش الثولغ ضث عثا الاظزغط شغ جعرغا والسراق. وأضاف أوباطا، شغ طآتمر ختفغ طع ظزغره 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان سطى عاطح صمئ طةمعسئ السحرغظ الاغ اجاداشاعا طثغظئ أظطالغا الارضغئ غعطغ 
افتث واقبظغظ الماضغغظ، أظعما تئاتبا بحأن ظاائب اجاماع شغغظا والاصثم الثي تط إترازه شغه وضغفغئ الصداء سطى 
تظزغط الثولئ الثي غمبض خطرا سطى السالط ضطه، وأوضح أن واحظطظ وأظصرة سمق بعخفعما سدعغظ شغ تطش 
حمال افذطسغ (ظاتع) طظ أجض الدشط سطى عثا الاظزغط والسمض سطى اظاصال جغاجغ شغ جعرغا وتثفغش طساظاة 
السعرغغظ. وأحار الرئغج افطرغضغ إلى أظه بتث طع أردوغان تظسغص الةععد لمراصئئ التثود السعرغئ الارضغئ 
لمتاخرة أظحطئ تظزغط الثولئ. وأصر أوباطا بأن ترضغا تاتمض سئؤا ضئغرا شغ طسألئ إغعاء القجؤغظ، وصال إن بقده 
تسث طظ أضئر الماظتغظ وتصش طع جمغع الثول الاغ تتااج لمساسثة، وتسمض سطى التث طظ تثشص القجؤغظ بسئإ 
افزطئ السعرغئ.  طظ جعاه، أضث أردوغان أن السالط غعاجه طا وخفه بمفععم «اإلرعاب الةماسغ»، شـ «اإلرعاب» 
ق سرق أو دغظ له، طسائرا أن العةمات سطى شرظسا عغ «عةمات سطغظا جمغسا». ودسا أردوغان صادة طةمعسئ 
السحرغظ إلى تعجغه رجالئ صعغئ وتازطئ ضث طا جماه «اإلرعاب» بسث عةمات بارغج، ورأى أن المعصش ضث 

«اإلرعاب الثولغ» جغسئر سظه شغ ضض رجالئ طظ عثا الظعع تخثر طظ الصمئ. (الةجغرة ظئ)
: إن طظ أعط افدوات الاغ تسامث سطغعا الثول الشربغئ شغ اجاسمارعا لئقد المسطمغظ وشغ تربعا سطى 

إل

اإلجقم والمسطمغظ عغ تضام المسطمغظ وتئسغاعط لعا.. شسظثطا غصعل رئغج الثولئ افولى شغ السالط وعغ 
طظ أضبر الثول سثاء لقجقم والمسطمغظ إن ترضغا حرغك شغ الترب سطى «اإلرعاب»، وطسطعم أن أطرغضا تثعض 
تربا ضث اإلجقم وسعدته إلى واصع التغاة تتئ طسمى الترب سطى «اإلرعاب»، شغمضظظا إدراك أن ترضغا تسغر 
طع أطرغضا شغ جسغعا لطتغطعلئ دون سعدة دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. بض إن طعاصش أردوغان 
وبتسإ تخرغتاته تاطابص طع الاعجعات الشربغئ شغ عثا المةال. أق غةإ سطى المسطمغظ أن غثرضعا أن بثاغئ 
السمض لاترغر بقدعط طظ ظفعذ الضفار المساسِمرغظ تئثأ بالسمض سطى ضظج سمقء الثول الشربغئ شغ بقدعط، 

طظ تضام وجغاجغغظ وغغر ذلك والسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟؟!! 

raya_no_52.indd   2raya_no_52.indd   2 16.11.2015   22:27:3516.11.2015   22:27:35



 السثد ٥٢    ٣افربساء ٦ طظ خفر ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٨ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر ٢٠١٥ طــ

سصطه وصطئه بالفضرة، شأدرك المرض وحثخه ووصش 
سطغه، وسرف الثواء شعخفه وجار سطغه، شأجج سطى 
عثا  شضان  الاترغر  تجب  طساظغر  وعثى  بخغرة  سغظ 
بسث  التجب  شسار  أعطه،  غضثب  ق  الثي  الرائث  التجب 
الحغت اإلطام شغ افطئ اإلجقطغئ جغر المئخر لططرغص 
واسغا سطى تفاخغطعا الثصغصئ، طثرضا لما غتاك فطاه، 
شتفر  جئتاظه.  اهللا  وسث  لاتصغص  ظفسه  ظثر  وصث 
اهللا جئتاظه بتجب الاترغر شضرة الثقشئ سطى طظعاج 
غتغث  ق  إلغعا  جاسغا  لعا  تاطق  التجب  وبصغ  الظئعة، 
سظ طظعاج الظئغ  صغث أظمطئ، لثلك ضان صغام تجب 
طآحرا  وذرغصاه  اإلجقم  شضرة  سطى  وبئاته  الاترغر 
سطى صرب صغام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة فظه وتثه 
غساطغع  طظ  وسغ  الثصغص،  العسغ  سطغعا  غسغ  طظ 
الصغادة، وعثا بتمث اهللا تسالى ضاطظ إدراضه شغ افطئ 
اإلجقطغئ، غئخره الئسخ وصث ق غئخره آخرون. «صث 
تظضر السغظ ضعء الّحمج طظ رطث... وغظضر الفط ذسط 

الماء طظ جصط».
سعارعا،  واظضحاف  الضاشر  الشرب  طحارغع  جصعط   .٢
الصعطغعن  وجصط  والعذظغئ،  الصعطغئ  جصطئ  شصث 
والعذظغعن واظضحفئ لثوي افسغظ الئاخرة سمالاعط 
الثغمصراذغئ  رجض  طحارغع  وجصطئ  وتئسغاعط، 
طججاة،  بداساعط  وأخئتئ  الرأجمالغئ،  والترغات 
الثولئ  طخططح  إدخال  طظ  ذلك  سطى  أدل  ولغج 
المثظغئ لامرغر الثغمصراذغئ ببعب جثغث، وصث أوحك 
وبان  «المساثل»  اإلجقم  طحروع  أغدا  غسصط  أن 
لطظاس طثالفاه لقجقم ولط غئص له طظ أتئاع إق بصاغا 

طظ المدئعسغظ غعحك أن غظفدعا سظه.
٣. وطظ طآحرات صرب صغام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
طتاولئ الشرب الضاشر تحعغه شضرة الثقشئ طظ خقل 
اجاشقل الةرائط الاغ غرتضئعا تظزغط الثولئ شغ تص 
إظحاء  سظ  إسقظه  طظث  المسطمغظ  وغغر  المسطمغظ 
ضغان وعمغ غاسمى باجمعا ولغج له طظ تصغصاعا 
أي ظخغإ، وعثا دلغض سطى أن الشرب الضاشر صث أجصط 
شغ غثه، وأخئح عاجج صغام الثقشئ تاضرا شغ ذعظه 

وغصخ طدةسه.
٤. تخثع أرضان المطك الةئري وتضحش أصظسئ السثظئ 
والتراس وتخثع افبعاب وافجعار، وصث ضان الربغع 
الشرب  شرضه  الثي  العاصع  اظعغار  بئثء  طآذظا  السربغ 
الضاشر سطى افطئ اإلجقطغئ، وصث غصعل الئسخ أن طا 
ظاب سظ الربغع السربغ شغ طخر وتعظج ولغئغا والغمظ 
وعثا  وافجعار،  افبعاب  ترس  شغ  تشغر  جعى  لغج 
ختغح ولضظ طا أتثبه شغ جعرغا طظ بسُث تةاوز عثا؛ 
وطخر  تعظج  شغ  السربغ  الربغع  أتثاث  ضاظئ  شإن 
ولغئغا والغمظ لط غظاب سظعا الاشغغر المظحعد، إق أن 
أعض  غاترك  أن  سطى  أساظئ  الاغ  عغ  افتثاث  عثه 
سطى  جارت  بط  بحار،  الطاغغئ  إلجصاط  بصعة  الحام 
وضان  البعرات،  بصغئ  سطغه  جارت  الثي  الظعب  غغر 
وعثا  إجقطغئ.  خقشئ  ترغث  افطئ  حسار  رشع  عةغرعا 
الظعب الثي جارت سطغه بعرة الحام جسض الشرب الضاشر 
غاساطض طسعا سطى غغر الظسص الثي تساطض به طع غغرعا 

طظ البعرات.
الثقشئ  دولئ  صغام  صرب  طآحرات  سظ  التثغث  إن 
غطعل، وتفاخغطه ضبغرة، وصث غمضظ لطمرء أن غثرك 
اصاراب افطئ اإلجقطغئ طظ تتصغص وسث اهللا جئتاظه، 
الرأي  وصادة  الضاشر  الشرب  تضام  تخرغتات  بمطالسئ 
خقشئ  صغام  طظ  الاتثغر  سظ  غاعصفعن  ق  تغث  شغه، 
وبطغر  وأوباطا  اقبظ  بعش  صئض  طظ  صالعا  إجقطغئ، 
وصادة  الشربغئ  الثراجات  وطراضج  وقشروف  وبعتغظ 
لظا  ربظا  وسث  أسثاؤظا  غرى  أن  والشرغإ  شغعط،  الرأي 

صرغئا وغراه بسخ طظ عط طظ جطثتظا تطما وخغاق!.
افوجاع  سطغعا  تصطئئ  طعما  اإلجقطغئ  افطئ  إن 
وادلعمئ بعا الثطعب شإظعا جاسعد صرغئا بإذن اهللا 
رب  رجعل  جئغض  الصعغط  السئغض  وتسطك  ربعا  إلى 
السالمغظ، وجاصعم بإذن اهللا دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، وعغ سطى طظعاج الظئعة طظ تغث الطرغص الاغ 
تعخض إلغعا وطظ تغث تصغصاعا شغ ذاتعا، وق غمضظ 
أبثا أن تضعن سطى طظعاج الظئعة إذا اظترف السائرون 
إلغعا سظ طظعاج الظئغ . «فهذا الحق ليس به خفاء... 

 «فدعني من بنيات الطريق

الثقشئ  دولئ  سطى  الغعم  المسطمغظ  ظتظ  ظع  لط 
اإلجقطغئ، ولط ظسح شغ تاضرتعا وق تتئ جططاظعا، 
وطا وخطظا سظعا طمظ أدرضعا أواخرعا ق غسثو ضعظه 
خعرة طحععئ، لئصاغا طظ بصاغا التضط باإلجقم، وصث 
اجاطاع الشرب الضاشر بسث أن عثم دولئ الثقشئ أن 
اإلغقق  طتضمئ  طعخثة  وأبعابا  سالغئ  أجعارا  غدع 
بغظ جغطظا التاضر وبغظ شضرة دولئ الثقشئ اإلجقطغئ، 
غأتمرون  تراجا  وافبعاب  افجعار  عثه  سطى  ووضع 
بأطره، وغصعطعن سطى خثطاه وغترجعن تطك افبعاب 
وافجعار، ولط غضاش بعثا شصث بثل ضض جعثه لائصى 
عثه افجعار وافبعاب تخغظئ طظغسئ، شأصام لعا طظ 
أبظاء المسطمغظ طظ غرساعا، وغثسع لعا، وغظاشح سظعا، 

بض وغمعت شغ جئغطعا أتغاظا!
وصث سمث الشرب الضاشر إلى إداطئ رساغئ عثه افجعار 
ق  تاى  وتفصثعا  والتراس،  والسثظئ  وافبعاب، 
اإلجقطغئ شغ  غخغئعا خرق أو ضسش، شأخاب افطئ 
لاطسظ  بعا  ذسظعا  الاغ  السضغظ  جطمعا  بض  طصاض، 
ظفسعا بعا ضطما اصادى افطر، شساحئ افطئ اإلجقطغئ 
غغر  سطى  شسارت  بعخطاعا،  شغه  شصثت  ضغاع  شغ 
تاصاذشعا  وساطاعا،  سطماؤعا  ذلك  شغ  جّغاٌن  عثى؛ 
افععاء واآلراء، وأضتى الشرب الضاشر بأدواته غاقسإ 
بالمسطمغظ ضطما بارت شغعط رغئات الظعدئ والاشغغر، 
رطى لعط بمحارغع وجار بعط طظ خقل أدواته شغ 
اإلجقطغئ  الةاطسئ  شضرة  شضاظئ  الزطمات،  طااعات 
والصطرغئ،  والعذظغئ  شالصعطغئ  السربغئ،  الةاطسئ  بط 
والترضات البعرغئ، وطّظاعط بالثغمصراذغئ والترغات، 
والاساغح  المساثل  اإلجقم  بمحروع  لعط  صثف  بط 
الظاس  غؤج  وضطما  المثظغئ،  والثولئ  اآلخر،  وصئعل 
طظ  لعط  رطى  جعءته،  لعط  واظضحفئ  طحروع  طظ 
خقل أدواته طحروسا جثغثا، تثاطش شغ أتغان ضبغرة 

افجماء ولضظ المسمغات واتثة.
وسطى الرغط طظ ضض طا تاضه الشرب الضاشر طظ طآاطرات 
وأبرطه طظ خطط إق أن اهللا جئتاظه صث وسث افطئ 
بتفر  جئتاظه  وتسعث  والامضغظ،  بالظخر  اإلجقطغئ 
شاعالئ  الضائثغظ،  ضغث  تساظط  طعما  الثغظ  عثا 
الئحارات العاردة شغ ضااب اهللا جئتاظه وشغ جظئ الظئغ 
﴿َوَعَد  تسالى:  صعله  الضرغط  الصرآن  شغ  ورد  شمما   
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ
نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم  َُمكِّ َ ِيَن ِمْن َقْبلِِهْم َو َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
يِف األ

ْمًنا َفْعُبُدونيَِن َال 
َ
َجَُّهْم ِمْن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ ا

وَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾ 
ُ
ِ َشيًْئا َوَمْن َكَفَر َنْعَد َذلَِك َفأ يرُْشُِكوَن 

 ِ ْن ُفْطِفُئوا نُوَر ابَّ
َ
[الظعر: ٥٥] وصعله جئتاظه: ﴿يُرِيُدوَن أ

ِي  َّ ْن يُتِمَّ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن  ُهَو ا
َ
ُ إِالَّ أ ىَب ابَّ

ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
بِأ

يِن لُكِِّه َولَْو َكرَِه  ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو
َ
أ

الُْمرْشُِكوَن﴾ [الاعبئ: ٣١-٣٢] وصال تسالى شغ جعرة الخش: 
َكرَِه  َولَْو  نُورِهِ  ُمتِمُّ   ُ وَابَّ ْفوَاِهِهْم 

َ
بِأ  ِ ابَّ نُوَر  ُْطِفُئوا  ِ ﴿يُرِيُدوَن 

ُْظِهرَهُ  ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ الْاَكفُِروَن  ُهَو ا

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾ شصث وسث اهللا جئتاظه  ِّ بَلَ ا
المسطمغظ باقجاثقف والامضغظ شغ افرض وافطظ 
بسث الثعف، ووسث جئتاظه بأن غزعر دغظه سطى ضض 
دغظ، وعثا غسظغ أن غسطع جططان اإلجقم سطى ضض 
ُ وَْعَدهُ  ِ َال خُيْلُِف ابَّ دغظ غغره، صال جئتاظه: ﴿وَْعَد ابَّ
أتادغث  جاءت  وصث  َفْعلَُموَن﴾،  َال  اجَّاِس  ْكرَثَ 

َ
أ َولَِكنَّ 

الظئغ  تآضث عثا المسظى شسظ ُأَبغِّ ْبِظ َضْسٍإ، َصاَل: 
َناِء، َوالرِّْفَعِة،  َة ِبالسَّ ْر َهِذِه اْألُمَّ َصاَل َرُجعُل اِهللا : «َبشِّ
َوالنَّْصِر، َوالتَّْمِكيِن ِفي اْألَْرِض، َفَمْن َعِمَل ِمْنُهِم َعَمَل 
رواه  َنِصيٌب»  اْآلِخَرِة  ِفي  َلُه  َيُكْن  َلْم  ِللدُّْنَيا،  اْآلِخَرِة 
أتمث، وصال الظئغ : «ليبلَغنَّ هذا األمُر ما بلغ الليُل 
والنهاُر وال يترُك اُهللا بيَت مدٍر وال وبٍر إال أدخله اُهللا هذا 
الديَن بعزِّ عزيٍز أو بذلِّ ذليٍل عزًّا يعزُّ اُهللا به اإلسالَم 
وأهَله وذالًّ يذلُّ اُهللا به الكفَر» وصال : «واِهللا َلُيتمَّنَّ هذا 
األمَر، حتى يسير الراكُب من صنعاَء إلى حضرَموت، ال 
يخاف إال اَهللا والذئَب على غنِمه، ولكنكم تستعِجلون»، 
وضثلك تثغث الظسمان بظ بحغر رضغ اهللا سظه صال 
ُة فيكم ما شاء اُهللا أن تكوَن، ثم  صال : «تكوُن النُُّبوَّ
ِمنهاِج  على  خالفٌة  تكوُن  ثم  تعالى -،   - اُهللا  َيْرَفُعها 
تعالى،  اُهللا  َيْرَفُعها  ثم  تكوَن،  أن  اُهللا  شاء  ما  ِة  النُُّبوَّ
ا، فتكوُن ما شاء اُهللا أن تكوَن، ثم  ثم تكوُن ُمْلًكا عاضًّ
ًة فيكوُن ما شاء  َيْرَفُعها اُهللا تعالى، ثم تكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّ
اُهللا أن يكوَن، ثم َيْرَفُعها اُهللا تعالى، ثم تكوُن خالفًة 
فطاه    الظئغ  وبحائر  سكت»  ثم  ٍة.  ُنُبوَّ ِمنهاِج  على 
بابئ  والامضغظ  العسث بالظخر  أن  والمصخعد  ضبغرة، 
طصطعع، وصث ظعرت بعادره وطآحرات صرب تتصصه، 

وضض طا عع آت ق حك صرغإ.
تتصص  صرب  سطى  تثل  الاغ  والمآحرات  الئعادر  وطظ 

عثا العسث بإذن اهللا:
الثاطج  الزقم  تطضئ  شفغ  الاترغر،  تجب  ظحأة   .١
الثي ساحه المسطمعن، أظار اهللا سصض وصطإ سالط جطغض 
الظئعاظغ  الثغظ  تصغ  اإلطام  بتص  اإلجقم  حغت  عع 
رتمه اهللا تسالى، شأبخر عثا اإلطام الطرغص واجاظار 
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غسث طعجعًدا وق جعرغا طعجعدة، ولئظان دولئ شاحطئ 
تصرغًئا، وطظ المرجح أن تضعن لغئغا عضثا أغًدا». إن 
عثان  بمصاداعا  ظعر  الاغ  بغضع  جاغضج  اتفاصغات 
الطائفغ  لعاصسعا  وشصا  المظطصئ  تصسط  لط  الئطثان 
والسرصغ، وإن المظطصئ بما تحعثه طظ أتثاث سظش 
وشصا  اقظصسام  إلى  ذاتغا  تاةه  طأجاوغئ،  وتروب 
واضسئ  افوروبغئ  الثول  سطى  ضان  الثي  العاصع  لعثا 
اتفاصغئ جاغضج بغضع أن تاظئه إلغه شغ التغظ. وخاط 
بثقخئ عغ: أن افتثاث الةارغئ اآلن تآّضث تصغصئ 
شحض اتفاصغئ جاغضج بغضع شغ تصسغط المظطصئ سطى 
الاصسغط  أن  إلى  إحارة  شغ  وطساصّر،  «جطغط»  ظتع 
وسرصغ،  ذائفغ  أجاس  سطى  غضعن  أن  غظئشغ  ضان 
الغعم،  المتاثطئ  الخراسات  عثه  طبض  تظفةر  ق  تاى 
تشغغر  إلى  بتاجئ  بغضع  جاغضج  خارذئ  أن  وغسائر 
بثارذئ جثغثة أجاجعا ذائفغ أو سرصغ وذلك لمظع 
افوجط.  الحرق  شغ  واقتاراب  اقصااال  طظ  طجغث 
اجاصرار  سثم  تالئ  شغ  جائصى  المظطصئ  أن  وأوضح 
طساصثا  الصادطئ،  البقبغظ  أو  السحرغظ  السظعات  شغ 
أن السغاجئ العادشئ إلى إتغاء عثه الثول لظ تضعن 

طةثغئ». (راجع السثد ٣٩ الراغئ – ٢٠١٥/٨/١٩).
سظ  السعدان  جظعب  شخض  شصط  لغج  ظفعط  وعضثا 
حماله، بض السمض الةار سطى شخض دارشعر وضردوشان 
ظار  سطى  الجغئ  خإ  إلى  التاجئ  ظفعط  ضما  سظه، 
والحغسئ،  السظئ  وبغظ  وافتراك،  افضراد  بغظ  اقصااال 
وبغظ  والصئائض،  وبغظ التعبغغظ  والضرد،  وبغظ السرب 
راغات حاى ُتخطظع تغث غطجم شغ لغئغا وطخر وقتصا 
ترضغا والثطغب بض وإغران (ضما جمسظا طآخرا سظ تترك 
الصعطغئ اآلذرغئ الارضغئ ضث الصعطغئ الفارجغئ). وبغظما 
اصااالعط  شغ  ضان  إن  دطائعط،  شغ  المسطمعن  غسئح 
شغما بغظعط أو سطى أغثي الاتالش اقجاسماري الثولغ، 
  شإن غععد صابسعن ططمؤظعن غثظسعن طسرى الظئغ
دون أن غسضر خفععط حغء الطعط إق تةارة وجضاضغظ 

افترار شغ بغئ المصثس.
لطصاسثة  بالثطاب  اهللا  ظخر  تعجه   ٢٠١٢/١٢/١٦ شغ 
وبقدا  افوروبغئ  والثول  افطرغضغغظ  أن  طظ  طتثرا 
جعرغا،  شغ  لطاظزغط  شثا  ظخئئ  وإجقطغئ  سربغئ 
طظ  طصاتطعه  غأتغ  ضغ  صاال  جاتئ  له  شاتئ  تغث 
أظتاء السالط لغطصعا تافعط وغصاطعا بسدعط الئسخ. 
طظ  إلغه  وجه  الثي  الحرسغ  الاضطغش  وبسث  ولضظه، 
اآلخر  إلى  «الفت»  شغ  اقظثراط  صرر  ذعران،  صادة 
وذئسا تتئ حسارات لئغك غا تسغظ ولئغك غا زغظإ 
أن  تصغصئ  أطام  لطتزئ  وق  غاعصش  ولط  وغغرعما، 
ظزام بحار عع الثي شرض «التض افطظغ» وسمض سطى 

«سسضرة» اقظافاضئ الحسئغئ السطمغئ.
سطى  الظصاط  الحرع  شاروق  وضع   ،٢٠١٢/١٢/١٧ شفغ 
التروف شغ طصابطاه طع جرغثة افخئار الطئظاظغئ تغظ 

تامئ : ظزرة سطى تفةغرات الداتغئ الةظعبغئ لئغروت

تاعجض  السططئ  ضاظئ  افتثاث  بثاغئ  أظه «شغ  ذضر 
إتثى  أجطح  سطى  صظاص  أو  واتث  طسطح  رؤغئ 
بتسط  «رغئاه  سطى  افجث  إخرار  وأن  الئظاغات»، 
وسظثعا  الظعائغ،  تتصغص الظخر  تاى  سسضرغًا  افطعر 
العاصع».  أرض  سطى  طمضظًا  السغاجغ  التعار  غخئح 
ضان وراء إلشاء عغؤئ التعار العذظغ الاغ ضطش الحرع 
طظ خقلعا بالئتث سظ تض جغاجغ، «افطر الثي أدى 
شغ ظعاغئ المطاف إلى اإلجعاز سطى التعار السغاجغ 
وشاح الئاب سطى طخراسغه لتعار الرخاص والمثاشع».

الثائر  الخراع  تصغصئ  أن  ظثرك  أن  اآلوان  آن  ظسط 
شغ المظطصئ عع إخرار افطئ سطى اقظفضاك طظ صغعد 
جاغضج  صغعد  باتطغط  الشربغ  لقجاسمار  الائسغئ 
لقتغان  ق  أوروبا  شرضاعا  الاغ  الظزط  وعثم  بغضع 
بظزط سمغطئ فطرغضا وإظما لطسعدة إلى اجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ تتئ ضغان الثقشئ اإلجقطغئ الراحثة سطى 
جمغسا  المسطمغظ  حمض  تةمع  الاغ  الظئعة  طظعاج 
ضما  تماطا  الغعطغئ  تغاتعط  شغ  خفعشعط  شاعتث 
وتةعط  وخغاطعط  خقتعط  شغ  خفعشعط  تعتث 
تغظ غاعجععن إلى رب واتث سطى خسغث واتث وصئطئ 
واتث،  وظئغ  واتث  وضااب  واتثة  وحرغسئ  واتثة 
طعما تئاغظئ اقجاعادات الفرسغئ ضمظ عثا اإلذار، 
الافخغطغئ  الفصعغئ  اقجاعادات  تسثد  غدغرعط  شق 
طاى تعتثت سصغثتعط شغ أجاجعا الصطسغ، الصائط 
ق  الثي  الثقلئ  وصطسغ  البئعت  صطسغ  عع  طا  سطى 
الئاب  تفاح  ظظغئ  اجاعادات  شغ  ولغج  شغه،  جثال 
لطاضفغر والافسغص وعثر دطاء المسطمغظ الاغ حثد 
تةئ  خطئئ  شغ  ترطاعا  سزط  سطى    اهللا  رجعل 
اًرا َغْدِرُب َبْسُدُضْط  العداع بصعله «ق َتْرِجُسعا َبْسثي ُضفَّ

ِرصاَب َبْسٍخ». طافص سطغه.
ذال الجطظ أم صخر ق طظاص طظ السعدة إلى عثه 
اقساخام  سطى  جمغسا  شظسمض  الصطسغئ  التصغصئ 
وظئث حرائع  حرغساه  تطئغص  سطى  سازطغظ  بتئض اهللا 
خطط  سطى  الاام  العسغ  طع  ضاظئ،  أغا  الطعاغغئ 
شغ  واإلطسان  افطئ  تتطغط  إلى  العادشئ  اقجاسمار 
بظئث  أوق  غضعن  ذلك  إلى  والسئغض  الثطاء،  جفك 
السغاجغغظ  الصادة  طظ  وأدواتعط  السمقء  التضام 
بط  اقجاسمار  صادة  طع  الخفصات  غسصثون  الثغظ 
المئررات  لغعجثوا  الةعطئ  طظ  فذظابعط  غعسجون 

لطسغر شغ تظفغثعا.
رمَُحَآُء  ارِ  الُْكفَّ بَلَ  آُء  ِشدَّ

َ
أ َمَعُه  ِيَن  َّ َوا  ِ ابَّ رَُّسوُل  ٌد  َمَّ ﴿حمُّ

َورِْضَواناً   ِ بَّ ا� َن  مِّ َفْضالً  يَبَْتُغوَن  داً  ُسجَّ عاً  ُركَّ تََراُهْم  بَيَْنُهْم 
ُجوِد َذلَِك َمَثلُُهْم يِف احكَّْوَراةِ  ثَِر السُّ

َ
ْن أ ِسيَماُهْم يِف وُُجوِهِهْم مِّ

َفاْسَتْغلََظ  َفآَزَرهُ  هُ 
َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ َكَزْرٍع  اِإلجِنيِل  يِف  َوَمَثلُُهْم 

َوَعَد  اَر  الُْكفَّ بِِهُم  َِغيَظ  ِ رَّاَع  الزُّ ُفْعِجُب  ُسوقِِه   ٰ بَلَ ْسَتَوٰى  َفا�
ْجراً 

َ
َوأ ْغِفَرةً  مَّ ِمْنُهم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُواْ  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ

َعِظيماً﴾
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

وخطئ صعات سسضرغئ ضئغرة تابسئ لصعات الاتالش السربغ، وعغ سئارة سظ دبابات وطثرسات وضاجتات ألشام 
وطثشسغ د٣٧ إلى طظطصئ ضرش حمال طتاشزئ لتب. وأضث طخثر لـ«السربغئ» أن الصعات الاغ وخطئ إلى ضرش 

جااةه إلى طظطصئ الراعثة العاصسئ جظعب حرق طتاشزئ تسج لئثء طسرضئ تترغر المثغظئ. (السربغئ ظئ)

الغمظ.. الاتالش غرجض تسجغجات سسضرغئ ضئرية لاترغر تسج

بصطط: سئث اهللا المتمعد

تامئ ضطمئ السثد: طآتمر شغظا الباظغ.. افعثاف والظاائب

شغ ضغفغئ تظزغط المساسثات اإلظساظغئ شغ تال تصثم 
المتادبات.

وضان السفغر افطرغضغ السابص شغ جعرغا، روبرت شعرد، 
لفزطئ  تض  إغةاد  إلطضاظغئ  طاحائماً  تتطغقً  أسطى  صث 
السعرغئ خقل ظثوة شغ المآتمر السظعي لمسعث الحرق 
تتصص  لظ  شغظا  طفاوضات  أن  إلى  أحار  شصث  افوجط، 
أي ظةاح أو تظعغ الترب، شعغ طئظغئ سطى «اجاراتغةغئ 
افطض» شصط، قشااً إلى أظه «ق غعجث تض صرغإ». واخااط 
صائقً إن «افذراف المصاتطئ تضعن طساسثة لاصثغط تظازل 
سظثطا تخئح طظعضئ، وعثا لغج العضع شغ جعرغا اآلن»، 

طاعصساً أن تسامر الترب لسظعات.
طآتمر شغظا الباظغ غأتغ تضمطئ لفول الثي اظسصث صئض 
أجئعسغظ، شئسث أن اتفصئ افذراف المةامسئ شغ افول 
سطماظغئ  وأظعا  جعرغا  شغ  الصادطئ  الثولئ  حضض  سطى 
دغمصراذغئ واتفصئ أغدا سطى التفاظ سطى طآجسات 
بصغادة  باظغئ  طرة  تةامع  عغ  عا  وأجعجتعا،  الثولئ 
أطرغضا لعضع خطعات سمطغئ لطعخعل لعثشعا الئسغث، 
تتئ  البعار  جماسات  سطى  بالدشط  واحظطظ  شئثأت 
طسمى تتثغث الةماسات اإلرعابغئ - وعثا عع العثف 
المفاوضات.  طظ  قجابظائعا   - المآتمر  طظ  افجاجغ 
رغئ الاغ غرتئط بعا  عثا الدشط سظ ذرغص التئال السُّ
إسادة  سمطغات  بثأت  شصث  الةعار،  ودول  البعار  بسخ 
العغضطئ وإسادة اإلظااج لئسخ المةمعسات البعرغئ الاغ 
بثأت بعقدة طا غسمى «جغح الحام»، بصغادة سظاخر 
جابصئ طظ «أترار الحام» و»الظخرة»، ولط تظاه بعقدة 
«صعات جعرغا الثغمصراذغئ»، وطظ غغر الماعصع أن غضعن 

«جغح جعرغا الةثغث» آخر إظااجاتعا، تغث تسائر أن 
الاثخض  بسث  غسسعن  والثولغغظ،  اإلصطغمغغظ  القسئغظ 
الروجغ المئاحر شغ الترب إلى ظجع خفئ اإلرعاب سظ 
الصعى الاغ تثور شغ شطضعط، شعاحظطظ تخظش «الظخرة 
وتظزغط الثولئ» إرعابغئ، ولثغعا حضعك تعل ارتئاذات 
طظ  أظعا  خخعخاً  باظزغط «الصاسثة»،  الحام»  «أترار 
أبرز تطفاء جظاته السعري، أي جئعئ الظخرة، طظ خقل 
الاساون بغظعما شغ غرف سمطغات «جغح الفاح»، بالرغط 
طظ إحارة بسخ الاصارغر أن أطرغضا تمغض قسائار «أترار 
الحام» ججءًا طظ التض، وتسمض واحظطظ سطى تسجغج دور 
جعرغا  و»جغح  الثغمصراذغئ»  جعرغا  طظ «صعات  ضض 

الةثغث». المرتئطغظ بعا.
الةاظإ المعط شغ ضض طا جئص عع تتثغث الشاغئ والعثف 
عثا  ضض  بسث  العثف  ضان  شإذا  البعار،  سظث  ووضعته 
الثطار والاعةغر والثطاء وأضبر طظ ٢٥٠ ألفا طظ الحعثاء 
وأضبر طظ ١١ ططغعن طعةر عع إزالئ بحار واجاقم التضط 
طظ بسثه ضمظ ظفج المظزعطئ طظ السقصات الثولغئ 
والصعاظغظ الثولغئ شئؤج بعا طظ غاغئ وعثف، أطا إذا 
طظزعطئ  لاشغغر  وغسسى  جاطغا  والعثف  الشاغئ  ضاظئ 
العسث  طع  تماطا  طظسةمئ  وإسادتعا  الثولغئ  السقصات 
الخقة  أشدض  سطغه  الضرغط  الرجعل  وبحرى  اإللعغ 
والاسطغط والبئات سطى عثه الشاغئ وق تغاد سظعا طع 
العسغ سطى ضض طا غتاك إلجعاض عثه البعرة طظ ضض 
افسثاء والماربخغظ شغ الثاخض والثارج طظ افخثصاء 
وافسثاء، بعثا وبعثا شصط غاظجل ظخر اهللا إن حاء اهللا 

 وتعجم أطرغضا وأسعاظعا وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
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افربساء ٦ طظ خفر ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٨ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٥٢

وتصعق  الترغئ  تةطإ  الثغمصراذغئ  أن  غجسط  طا  ضبغرا 
اإلظسان لطئحرغئ، سطى الرغط طظ أن الضبغر طظ افدلئ تبئئ 
سضج ذلك. لصث جطئئ الثغمصراذغئ الافضك والضراعغئ 
الطائفغئ شغ السراق، والحغء ظفسه ضان وجغضعن ختغتا 
شغ بعرطا فن الثغمصراذغات تدتغ باجامرار بافصطغات 
طظ أجض ضسإ الحسئغئ لثى افغطئغئ. بسث اقظاثابات 
الاغ أجرغئ شغ الباطظ طظ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥، 
الاغ  الةثغثة  التضعطئ  بعرطا  شغ  المسطمعن  غظازر 
جغحضطعا تجب داو أوظس جان جع تحغ الفائج؛ تجب 
اسائرت  وصث  الثغمصراذغئ.  أجض  طظ  العذظغئ  الرابطئ 
الظاغةئ طظ صئض الضبغرغظ شغ العقغات الماتثة وأوروبا 
سطى أظعا خطعة ضئغرة إلى افطام طظ أجض الثغمصراذغئ 
شغ بعرطا. افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن 
السطمغئ  لطمحارضئ  طغاظمار  لحسإ  تارة  تعظؤئ  «صثم 
وطع  الاارغثغئ».  اقظاثابات  شغ  والتماجغئ  والضرغمئ 
ذلك، ضاظئ عثه اقظاثابات بسغثة ضض الئسث سظ الظجاعئ 
تغث لط غسمح لـ٧٦٠ ألش حثص طظ افصطغات السرصغئ 
طظ أختاب طا غسمى بـ«الئطاصات الئغداء» بالاخعغئ. 
وضان طسزط المسائسثغظ عط طظ المسطمغظ الروعغظةا. 
لصث اجائسثعط التجب المظاعغئ وقغاه، بسئإ ضشعط 
طظ الرعئان الئعذغغظ ذوي الظفعذ الثغظ غحظعن تمطئ 
طظ أسمال السظش ضث المسطمغظ طظث اقظاثابات افولى 
الاغ أجرغئ شغ سام ٢٠١٠ بسث سصعد طظ التضط السسضري.
الةغح  شإن  الثغمصراذغئ  العاجعئ  طظ  الرغط  سطى 
جغسامر شغ السغطرة سطى بعرطا وبرواتعا، ولضظ شغ 
حضض طثاطش، فن دجاعر ٢٠٠٨ الثي أططى بظعد تضعطئ 
أغدا  غمطغ  جعف   ،٢٠١١ سام  شغ  جغظ  بغظ  الرئغج 
الثغمصراذغئ  أجض  طظ  العذظغئ  الرابطئ  تضعطئ  بظعد 
ضاابئ  تمئ  لصث  تحغ.  جع  جان  أوظس  تاجسمه  الثي 
الثجاعر طظ صئض الةغح، الثي غتافر بربع المصاسث شغ 
الئرلمان، والثي ق غمضظ تشغغره إق بمعاشصئ سسضرغئ. 
وسقوة سطى ذلك، شإن الةغح غصعم باسغغظ المظاخإ 
وأطظ  والثشاع  الثاخطغئ  (وزارات  الرئغسغئ  العزارغئ 
التثود)، وجغضعن له افغطئغئ شغ طةطج الثشاع وافطظ 
الصعطغ، وعع أسطى عغؤئ دجاعرغئ شغ بعرطا. وباإلضاشئ 
السططئ  اجاسادة  بتص  الةغح  اتافر  شصث  ذلك،  إلى 
المئاحرة فجئاب تاسطص بافطظ الصعطغ والسغطرة بق 
طظازع سطى المظاذص الاغ تتاثم شغعا الخراسات السرصغئ.

السثغث  ضث  حرجئ  إبادة  تمقت  بحظ  الةغح  غصعم 
وعثه  بعرطا،  شغ  السرصغئ  افصطغات  طةمعسات  طظ 
تحمض المسطمغظ الروعغظةا الثغظ غعجث طسزمعط شغ 
إصطغط أراضان تغث غحضطعن ٩٠٪ طظ السضان، طصارظئ 
بالمسثل العذظغ الئالس ٥٪. وطع ذلك، وسطى الرغط طظ 
التضط اقجائثادي السسضري وتعرذه شغ المةازر ضث 

المسطمغظ، شعع لغج المخثر الرئغسغ لطحر، والعاصع 
أظه لغج السئإ المئاحر لمساظاة المسطمغظ. لصث أدت 
المةازر الصاتطئ بصغادة الماسخئغظ الئعذغغظ الاغ بطشئ 
ذروتعا شغ سام ٢٠١٢ إلى شرار ١٠٠ ألش طسطط طظ الئقد 
سطى طاظ صعارب خشغرة، واتاماء ١٤٠ ألفاً شغ طثغمات 
الثغمصراذغئ  وضاظئ  بعرطا،  داخض  المجرغئ  الظازتغظ 
ظفسعا عغ السئإ الرئغسغ لعثه المساظاة واقضطعاد! 
إن إدراك ضغش جطئئ الثغمصراذغئ عثه اإلبادة الةماسغئ 
لطمسطمغظ طثساة لصطص ضئغر إزاء التضعطئ الثغمصراذغئ 
الةثغثة الاغ تفاصر إلى الثسط السسضري وتسامث سطى 

الثسط الحسئغ أضبر طظ التضعطئ السابصئ.
الرعئان  لمطالإ  بعرطا  شغ  الةغح  خدع  وسظثطا 
الماتثة  العقغات  طظ  المثسعطغظ  الئعذغغظ 
العاجسئ.  الحر  شغدان  بعابات  شاح  تط  لطثغمصراذغئ، 
شططمرة افولى، أخئح تةط السضان المسطمغظ تعثغثا. 
ذلك فن التضعطئ الثغمصراذغئ تسظغ تضط افغطئغئ سطى 
افصطغئ، طما شاح الئاب أطام اظصساطات ذائفغئ ضئغرة شغ 
بعرطا. وصث صام صادة الرعئان الئعذغغظ باسئؤئ افغطئغئ 
الئعذغئ الةئاظئ سطى تضبغش العةمات ضث المسطمغظ، 
بغظما الةغح وصش جاظئا غحاعث. ضض عثا تثث شغ سعث 
المئادئ  تارك  وجعف  السابصئ  الثغمصراذغئ  التضعطئ 
ظفسعا المسطمغظ تتئ (رتمئ!) الئعذغغظ الماسخئغظ 
طظ  العذظغئ  اجط «الرابطئ  ق  الةثغثة.  التضعطئ  شغ 
أجض الثغمصراذغئ» وق تصغصئ أن زسغماعا ظالئ جائجة 
الئعذغئ  افغطئغئ  ذرغص  شغ  تصش  جعف  لطسقم  ظعبض 
الاغ اظاثئاعا. والعاصع أن التضعطئ الةثغثة صث أظعرت 
طظ  الئعذغغظ  الماسخئغظ  أطام  أضئر  ضسفا  بالفسض 
الرابطئ  أسداء  أتث  وصال  وقغاعا.  المظاعغئ  التضعطئ 
العذظغئ لطثغمصراذغئ شغ الئرلمان، وغظ عااغظ، صئض 
اقظاثابات أن تجبه جعف غسائسث المرحتغظ المسطمغظ 
فجئاب جغاجغئ، والرابطئ لثغعا تارغت طظ الخمئ سطى 
اضطعاد المسطمغظ شغ بعرطا، الثغظ تط ترطاظعط طظ 
الةظسغئ وغاسرضعن لاحرغسات صاجغئ وطحثدة تصغث 

جمغع ظعاتغ تغاتعط اقجاماسغئ واقصاخادغئ.
غسامر  جعف  لطثغمصراذغئ،  الةثغث  العجه  ظض  شغ 
الةغح شغ الاماع باقطاغازات الاغ تأتغ طظ بغع أخعل 
غةث  ولظ  الرأجمالغئ الةحسئ،  افجعاق  بعرطا إلى  شغ 
ذرغصعط.  شغ  غصش  أتثا  لطثطاء  الماسطحعن  الرعئان 
جاضعن تضعطئ الرابطئ الةثغثة بمبابئ الشطاء لطةغح، 
وجعف تضعن أضسش طظ الةغح والتضعطئ المظاعغئ 
وقغاعا الاغ ضاظئ طثسعطئ طظ الةغح. والظاغةئ عغ أن 
الاعترات الطائفغئ جعف تسامر، وأن ضسش أوظس جان 
جع تحغ البابئ وخماعا أطام الشالئغئ الئعذغئ جعف 

 غعاخض ترك المسطمغظ غاسرضعن لفذى

لئعس اإلرعاب طا ساد غظططغ سطى أولغ افلئاب
بصطط: م. درة الئضعش - تعظج

الثغمصراذغئ لعا وجه جثغث يف بعرطا، ولضظ لغج 
لطمسطمني أن غاعصسعا أي تتسظ

بصطط: د. سئث اهللا روبغظ

غعم  وغض  دوتح  لقسقم  افلماظغئ  العضالئ  أوردت 
بأن  افخغرة  الاصثغرات  طظ  بالرغط  أظه   ٢٠١٥/١١/١٥
تضالغش إغعاء القجؤغظ سطى اقصاخاد افلماظغ غمضظ أن 
تخض إلى ططغار غعرو، إق أظه سطى المثى الئسغث جاضعن 
سطى  المتاشزئ  طظ  ألماظغا  وجامضظ  طربتئ  الظاغةئ 
وضسعا بخفاعا طرضج الصعة اقصاخادغئ شغ أوروبا، ضان 
عثا بتسإ أصعال دغفغث شعلضرتج قظثاو، رئغج طرضج 
أبتاث دوتح باظك وطصره شراظضفعرت، وأضاف صائًق 

«بثون العةرة المططعبئ جًثا جغاصطص الظاتب المتطغ اإلجمالغ بظخش شغ المؤئ جظعًغا». وصال أغًدا رئغج المسعث 
افلماظغ لفبتاث اقصاخادغئ طارجغض شراتحر «تحغر تساباتظا أن المظاشع المالغئ لقجؤغظ جعف تفعق الاضالغش بسث 
٥-٦ جظعات». طظ جاظإ آخر أوردت دوتح وغض تثعف بسخ اقصاخادغغظ طظ الثطعرة المتامطئ سطى اقصاخاد 
افلماظغ ظاغةئ طصثرة القجؤغظ سطى اقظثطاج بظةاح شغ جعق السمض. ولاثطغ عثه الثطعرة تط اصاراح بسخ 
الاشغغرات الصاظعظغئ طبض تثفغخ التث افدظى لفجعر لمساسثة القجؤغظ سطى دخعل جعق السمض والاترر طظ ظزام 
المساسثة التضعطغ. طع عثا وبتسإ دوتح وغض، صئض بثء القجؤغظ بالمساعمئ طئاحرة شغ الظاتب المتطغ اإلجمالغ 
شإن المساسثة المالغئ التضعطغئ الاغ غاطصعظعا تسعد إلى اقصاخاد افلماظغ طظ خقل حراء السطع والتاجات افجاجغئ، 

افطر الثي غمضظ الظزر إلغه سطى أظه «تصظئ جغعلئ» لقصاخاد افلماظغ بحضض سام.
: وخض إلى أوروبا عثا السام لشاغئ اآلن ٧٠٠,٠٠٠ قجأ وصث تعشغ ضبغرون طمظ ضاظعا غتاولعن دخعل 
أوروبا. إن العةرة الةماسغئ لقجؤغظ، وطسزمعط طسطمعن طظ جعرغا وغغرعا، الفارغظ طظ طآجغ التروب جعف 
تجداد بحضض أضئر. لصث تعصع اقتتاد افوروبغ دخعل ٣ طقغغظ قجأ إلى أوروبا السام الصادم، وجعف غسامرون 
بالعخعل شغ افسعام المصئطئ أغًدا. عثه افرصام أحسطئ الثعف والمثاوف شغ خفعف السغاجغغظ افوروبغغظ، 
وأظعرت السثاء طظ السثغثغظ الثغظ غتمطعن الضراعغئ لطمسطمغظ العاشثغظ إلى أوروبا. وطع ذلك، طظ وجعئ 
ظزر اصاخادغئ، وعغ وجعئ ظزر طعمئ لطرأجمالغئ، شإن الةمغع صث أجمسعا سطى حغثعخئ حسعب أوروبا الماجاغثة 
وأن القجؤغظ غسغثون التغاة فوروبا وغظصثون اقصاخادغات الضئرى طظ اقظضماش اقصاخادي. إظه لمظ المتجن 
أن ظرى بقدظا صث أعطضاعا التروب الاغ أحسطاعا الثول افوروبغئ وتطفاؤعا بحضض طئاحر أو غغر طئاحر، وزغادة 
سطى عثه المآجغ والمساظاة الاغ جئئاعا التروب شإظظا أغًدا ظثسر المقغغظ طظ الظاس ظاغةئ لطعةرة إلى 
الئطثان افجظئغئ تغث جغعاجععن الضراعغئ أوقً بط غصئطعن سطى أجاس أظعط طعرد اصاخادي، بط أخغًرا تظاعغ 
طرتطئ طساصئطغئ غظزر إلغعط سطى أظعط تعثغث وجعدي «لقرث الظخراظغ فوروبا» سظثطا غخض أسثاد المسطمغظ 
شغ شرظسا وألماظغا لاضعن ذات ظسئئ ضئرى طظ ظاتغئ اظاثابغئ بالظسئئ لسثد السضان. إن أوروبا طصسمًئ اآلن 
بغظ الثسعة إلى تعلغث البروة وبغظ الاتثغر طظ تعترات سرصغئ وتفضك أغثغعلعجغ، وق غةإ سطى أي حثص 

الاصطغض طظ حأن آبارعا سطى السالط. 

القجؤعن: ظسمئ أم ظصمئ لقصاخاد افملاظغ؟

تسعث الربملان السعداظغ بمراجسئ طادة الجي الفاضح يف 
الصاظعن... أول الشغث صطرة!

غادة سئث الةئار - السعدان
طسآولئ  السعداظغ  الئرلمان  شغ  طسآولعن  وسث 
بالسفارة افطرغضغئ شغ الثرذعم، بمراجسئ المادة ١٥٢ 
طظ الصاظعن الةظائغ الماسطصئ بالجي الفاضح، بالاسثغض 
السغاجغئ  اإلدارة  طسآولئ  واجافسرت  اإللشاء.  أو 
والسثل  الاحرغع  لةظاغ  بالسفارة،  اإلظسان  وتصعق 
الظزام  صاظعن  سظ  الئرلمان،  شغ  الثارجغئ  والحآون 
السام والمادة ١٥٢ طظ الصاظعن الةظائغ والاغ اسائرت 
أظعا تحضض اظاعاضاً لتصعق المرأة. وصالئ سدعة لةظئ 
الاحرغع والسثل طبابئ تاج سبمان شغ تخرغتات لعا، إن 
المسآولئ افطرغضغئ اجافسرت سظ المادة ١٥٢ باسائارعا 
ججءًا طظ صاظعن الظزام السام، غغر أن الظعاب أوضتعا لعا 
أن المادة ججء طظ الصاظعن الةظائغ ولغج صاظعن الظزام 
السام الثي ق تاسثى طعاده ٢٧ طادة. ولفائ «طبابئ» إلى 
أن الظعاب وسثوا المسآولئ افطرغضغئ بمراجسئ المادة 
بالاسثغض أو التثف، وأوضتئ أن الئرلمان جغراجع ضاشئ 
المعاد الاغ ق تاعاشص طع الثجاعر. ورد الئرلمان سطى 
اجافسارات المسآولئ افطرغضغئ بحأن صدغئ «أبرار» 
الماعمئ بالردة (ُبّرئئ قتصاً)، بسثم طسآولغئ الثولئ 
تمغغج  أي  وجعد  وظفعا  خثر،  الثي  افولّغ  التضط  سظ 
دغظغ شغ السعدان الثي غدط ضض افدغان والقدغظغغظ. 

(ختغفئ الةرغثة ٢٠١٥/١١/١١م).
ق تسث عثه عغ المرة افولى الاغ غثدع شغعا الئرلمان 
لقجاةعاب طظ طسآولغظ أطرغضان شغ وضح الظعار بسغثا 
سظ الشرف المشطصئ، ودول الةعار الاغ ضاظئ تسادغش 
لصاءات طسآولغ التضعطئ والمسآولغظ افطرغضان شغ 
سقصئ ربع صرن طظ الجطان اتسمئ بالادطغض سظ تصغصئ 
السقصئ، والاغ ضاظئ السرغئ الااطئ تطفعا، شازعر سقصئ 
السثاء شغ حسارات الثرذعم الاغ عغ أحئه بحسارات 
جماعغر  بعا  تعاش  ضاظئ  الاغ  فطرغضا)  (المعت  طبض 
اتفاصًا  الغعم  لاعاجه  الجطان،  طظ  ردتا  اإلغراظغئ  البعرة 
وغئارضه المقلغ، وغاضرر السغظارغع ظفسه  طع أطرغضا، 
طظ  خةق  الثرذعم  تضعطئ  تاعارى  وق  السعدان،  شغ 
تتسغظ سقصاعا طع أطرغضا، بض واجاثرار سطفعا وضأن 
تطعب  السعداظغغظ  المسآولغظ  وألسظئ  غضظ  لط  حغؤاً 
بسئارات اقجارتام لثطص سقصئ الاطئغع أضبر طظ إسقن 
المسآولغظ افطرغضان الثغظ غظزرون لطسقصئ باسائارعا 
اإلرعاب  بثسط  وخمععط  لمظ  طحرشئ  غغر  سقصئ 

والاطرف واإلبادة الةماسغئ والةرائط ضث اإلظساظغئ.
افطرغضغئ  السفارة  بأسمال  الصائط  اجافسر  شصث 
الاسثغقت  سظ  الئرلمان  قظغر  جغري  الثرذعم،  شغ 
جصش  رشع  ضرورة  سطى  وحثد  المصارتئ،  الثجاعرغئ 
الترغات الختفغئ شغ الئقد. وأبطشئ سفاف تاور رئغسئ 
أظعا  الختفغغظ  الئرلمان  شغ  والبصاشئ  اإلسقم  لةظئ 
أتالئ الصائط افطرغضغ إلى لةظئ الاحرغع والسثل شغ 
الئرلمان بحأن اجافساراته سظ الاسثغقت الثجاعرغئ، 
والظزام الفغثرالغ، وتسغغظ العقة، وطرضجغئ افراضغ، 
تتاول  عضثا  ٢٠١٥/٧/١٢م)،  (الةرغثة  الثوتئ  واتفاصغئ 
أطرغضا الاثخض شغ أدق الافاخغض، والتضعطئ السعداظغئ 

الاثخض  لعثا  طعاربئ  دون  افبعاب  تفاح  بض  تماظع!  ق 
وتسائره طتمعدًا واظفراجاً شغ السقصات، وطئحرًا غتصص 
المراد، شصث أضثت افجااذة/ سفاف أتمث سئث الرتمظ، 
سدع الئرلمان أن زغارة وشث الضعظشرس افطرغضغ لطئقد 
خطعة تسغر شغ اقتةاه الختغح لرشع السصعبات افتادغئ.

إن الاثخض افطرغضغ الفب شغ تفاخغض تغاة الظاس؛ طظ 
صعاظغظ وتحرغسات، وصئعل التضعطئ الثاظسئ، الساججة، 
طاسطصئ  صعاظغظ  تسثغض  شغ  وجغرعا  بض  التالئ،  لعثه 
بتغاة المرأة وغغرعا، وإشراغعا طظ أغئ طستئ لعا سقصئ 
بالحرغسئ اإلجقطغئ، أو تاى بالتثف، لغآضث سمالئ عثا 

الظزام، وتظفغثه لمخالح السثو!
بسقصات  أحئه  وواحظطظ  الثرذعم  بغظ  السقصات  إن 
بصغاداتعا  التضعطئ  تطعث  تغث  واتث،  ذرف  طظ  تإ 
ظتع واحظطظ شغ رتقت ق تظصطع، دون أن تطصغ لعط 
باقً، بض تجغث واحظطظ شغ خثعا وخثودعا لما تراه 
طظ طططعبات واجئئ السثاد، تاسطص بتسظ جغر وجطعك 
لظزام الثرذعم، تسإ وجعئ الظزر افطرغضغئ، وطع أن 
التضعطئ ظععئ أضبر طظ طرة لطمسآولغظ افطرغضغغظ 
جعاء سئر جفارتعط شغ الثرذعم، أو سئر وجطاء، بأظعا 
تفاح خفتئ جثغثة أول جطرعا التعار العذظغ (الثي 
المجغث  خقله  طظ  غراد  والثي  أطرغضغئ)؛  خظاسئ  عع 
طظ سطمظئ الئقد وتمجغصعا بغث أبظائعا وق تماظع شغ 
اجاصثام المسآولغظ افطرغضان، سطعا تظاجع اساراشاً سطظغًا 
طظ تضعطئ واحظطظ بةثغئ جععدعا، بغث  أو ضمظغاً 
أن خثود واحظطظ واظسضاجاته الظفسغئ سطى الظزام 
أصر  تغث  طسآولغعا،  تخرغتات  خقل  طظ  واضتاً  بثا 
وضغض وزارة السثل بالسعدان، شغ اجاماع الطةظئ السربغئ 
لتصعق اإلظسان بالصاعرة، أن ضض الاترضات الاغ صادتعا 
التضعطئ لرشع اجط السعدان طظ صائمئ الثول الراسغئ 
عثا  فن  وذلك  ظفساً.  ُتةِث  لط  التزر  وصعائط  لقرعاب 
عع العضع الثي غةسض عثه التضعطئ تسامر شغ تصثغط 
الاظازقت المعغظئ والمثلئ لسثو اإلجقم والمسطمغظ؛ 

أطرغضا!
سطى  السصعبات  تةثد  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  إن 
التضعطئ  وتثعإ  السغعن،  شغ  لطرطاد  ذرًا  السعدان 
الماتثة،  العقغات  سطش  اجاثرار  شغ  طثى  أبسث  إلى 
أطرغضا.  ععى  لاعاشص  الصعاظغظ  وتسثغض  بالافاوض، 
ورغط الاظازقت المعغظئ شإن رضا أطرغضا غاغئ ق تثرك، 
الماعالضغظ  ولضظ  سظه،  ُغاظازل  طا  عظاك  ضان  ذالما 
خاط اهللا سطى صطعبعط وسطى جمسعط، وسطى أبخارعط 
وتطئغص  السالمغظ،  رب  إرضاء  بعط  وافترى  غحاوة، 
حرسه وطظعاجه؛ الثي ضبغرًا طا دغثغعا به طحاسر افطئ 
اإلجقطغئ الماططسئ لطتغاة اإلجقطغئ. وإن دولئ اإلجقم 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الصائمئ صرغئا بإذن 
اهللا، جاتاجئعط جمغساً، وجاطصظ أطرغضا درجاً غظسغعا 
الخطش والةئروت وغةسطعا تظضفأ سطى ظفسعا ضما ضاظئ 
بافطج الصرغإ، بض وغقتصعا شغ سصر دارعا، إلخراجعا 

 طظ الزطمات إلى الظعر
ظصطئ وضالئ روغارز السئئ ١٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر أن 
أتث طظفثي عةمات بارغج جعري صثم إلى شرظسا طع 
شرظسغئ،  إسقم  وجائض  وضاظئ  الغعظان.  سئر  القجؤغظ 
تثاولئ السئئ، أظئاء تعل السبعر سطى جعاز جفر جعري 
سطى جبئ أتث طظفثي عةمات بارغج. ضما أحار الاطفجغعن 
الفرظسغ، طظ جعاه، إلى السبعر سطى جعاز جفر طخري 
سطى جبئ أتث طظفثي تفةغرات بارغج بالصرب طظ ططسإ 
المثغظئ الرئغسغ. ضما ذضرت وجائض اإلسقم الفرظسغئ 
أن أتث طظفثي العةمات غتمض الةظسغئ الفرظسغئ سطى 
سقصئ بةماسات طاطرشئ وأن «تظزغط الثولئ» صث تئّظى 

عثه العةمات.
وبسخ  السغظارغع  ولشئ  الاخعغر  أطاضظ  اخاقف  رغط 
الافاخغض الفظغئ الئسغطئ إق أن اإلخراج غضاد غضعن عع 
ظفسه والحرضات المظِاةئ عغ ظفسعا وسظاوغظ افشقم 
ضّطعا تتئ طسّمى واتث «اإلرعاب» طع دّصئ بالشئ شغ 
اخاغار أوصات السرض واخاغار الةظاة الثغظ دائما طا تحاء 
الّخثف أن غظسعا ععغاتعط أو جعازات جفرعط شغ طضان 
بئسغثة  سظا  لغسئ  إغئثو»  «حارلغ  وتادبئ  الةرغمئ، 
سربًا  ضعظعط  دائرة  طظ  الماعرذعن  غثرج  ق  وبالطئع 
طسطمغظ أو غربغغظ ذوي سقصئ بمسطمغظ طاطرشغظ، 
غسظغ شغ افخغر اإلجقم عع الماعط! ضما حاءت الخثف 
أن تأتغ أتثاث بارغج طساء الةمسئ بسث جمطئ افتثاث 
الاغ وصسئ شغ ترضغا وطخر والسراق ولئظان وصئض غعم 
طظ اقجاماع العزاري لـ «طةمعسئ اقتخال» الثولغئ الثي 
جرى السئئ ١٤ تحرغظ الباظغ شغ الساخمئ الظمساوغئ 
شغظا بمحارضئ ٢٠ دولئ سطى أجاس وضع خطعط سرغدئ 
لقظاصال السغاجغ شغ جعرغا الاغ تحعث ظجاسا طسطتا 
طظث طا غصرب الثمج جظعات. ولضظ أخث لصاء شغظا طةرى 
خاخئ وأن ضض المةامسغظ سطى تّث تسئغر وزغرة  آخر 
اضاعوا  طعغرغظغ»  افوروبغ «شثغرغضا  اقتتاد  خارجغئ 
بظار اإلرعاب ظفسعا شغ اآلوظئ افخغرة لُغفسح المةال 
لغضعن الاثخض شغ جعرغا سسضرغا لقرتئاط العبغص بغظ 
إظعاء افزطئ شغ جعرغا وعجم تظزغط الثولئ طائظغئ عثه 

به  خّرح  طا  بالدئط  وعثا  تسئغرعط  تسإ  السمطغات 
«قشروف» وزغر خارجغئ روجغا تغث صال إظه «ق طئرر ضغ 
ق تاثث الصعى الثولغئ خطعات أضئر بضبغر لصاال تظزغط 

الثولئ».
ضّفار الشرب الثغظ اجاسخئ سطغعط جعرغا افبّغئ تاى 
بمساظثٍة طظ سمقء تضام المسطمغظ غاعّتثون تتئ 
غطّعسعظه  خظاساعط،  أخق  عع  الثي  اإلرعاب  طزّطئ 
تسإ ععاعط وغاعّتثون رغط تضالئعط وسراضعط سطى 
بروات بقد المسطمغظ فن المخطتئ واتثة شغ جعرغا: 
به  تمّر  طا  رغط  شفرظسا  اإلجقطغ.  المحروع  إجعاض 
طظ ظروف اصاخادغئ خسئئ، لظ تةث ترجا الغعم بسث 
بض  سسضرغا،  جعرغا  شغ  الاثّخض  طظ  العةمات  عثه 
لسّطعا تسسى بثلك إلغةاد رأي سام شغ شرظسا غساظث 
شغ  الفرظسغغظ  طّسئ  افتثاث  بعثه  فظعا  طعصفعا 
أطظعط، شاإلرعاب ضما صال «أدولش عاطر» عع «أشدض 
جقح جغاجغ غمضظ اجاثثاطه فن الثعف طظ المعت 
عع أضئر عاجج تثحاه الحسعب»، ضما لظ تةث شرظسا 
الغعم ترجا شغ غطص باب الطةعء فظعا بثلك تةث لعا 

طئّررا لاأخث تغطاعا وتسّث بّعابئ الثطر.
اإلرعاب  شّجاسئ  أن  إق  والتثاصئ  التئضئ  عثه  ضض  رغط 
لط  الحسعب  تماغئ  أجض  طظ  الّثولغئ  الصعى  وتثّخض 
لظظاحث  وإظظا  طساعِئض،  أو  أتمص  سطى  إق  تظططغ  تسث 
بشغر  غرضعا  ق  وأن  صثطا  لطمدغ  الحام  شغ  إخعاظظا 
طعقعط  وعع  بعط  تضّفض  صث  اهللا  شإن  بثغق؛  اإلجقم 
وعع ظاخرعط رغط ضغث الضائثغظ ولع بسث تغظ، وخثق 
اَمٌة  ِتي ِعَصاَبٌة َقوَّ رجعل اهللا  إذ صال: «ال َتَزاُل ِمْن ُأمَّ
، ُكلََّما  َعَلى َأْمِر اهللاَِّ ال َيُضرَُّها َمْن َخاَلَفَها ُتَقاِتُل َأْعَداَء اهللاَِّ
َذَهَب َحْرٌب َنَشَب َحْرُب َقْوٍم آَخِريَن، ُيِزيُغ اهللاَُّ ُقُلوَب 
َها ِقَطُع اللَّْيِل  اَعُة، َكَأنَّ َقْوٍم َلَرَزَقُهْم ِمْنُه َحتَّى َتْأِتَيُهُم السَّ
اْلُمْظِلِم َفَيْفَزُعوَن َذِلَك َحتَّى َيْلَبُسوا َلُه َأْبَداَن الدُُّروِع». 
اِم»، »َنَكَت َرُسوُل اهللاَِّ  َوَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : «ُهْم َأْهُل الشَّ
اِم َحتَّى َأْوَجَعَها» رواه   ِبُأْصُبِعِه ُيوِمُئ ِبَها ِإَلى الشَّ
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